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Ontwerp-Structuurvisie Werklocaties Flevoland 2011 

Beslispunten 

1) in te stemmen met bijgevoegde antwoordnota Visie Werklocaties Flevoland 
2030, inhoudende de provinciale beantwoording van de reacties van de gemeen
ten, de Kamer van Koophandel, de SER-Flevoland en de POCF op het rapport 
"Visie Werklocaties Flevoland 2030+". Het rapport Visie Werklocaties Flevoland 
2030+ wordt conform de antwoordnota aangepast. 
2) In te stemmen met het aan Provinciale Staten (bij monde van de Statencom
missies) voorleggen van de ontwerp Structuurvisie Werklocaties Flevoland 2011 
met het verzoek aan te geven of deze ter inzage kan worden gelegd conform 
bijgaande Nota Commissie. 
3) de Beleidsregel Locatiebeleid Stedelijk Gebied 2011 in ontwerp vast te stellen 
onder voorbehoud van de bevindingen van de Commissies over de ontwerp Struc-
tuurvTsie Werklocaties Flevoland 2011. 
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Inleiding 

Op 18 mei 2010 hebt u besloten (HB 957746) de "Visie Werklocaties Flevoland 
2030+" (met de status van onderzoeksrapport voor reactie /advies toe te zenden 
aan de gemeenten, KVK en POCF en kort daarna (op verzoek) ook aan de SER-
Flevoland. Enkelen van hen hebben om meer reactietijd gevraagd (en gekregen) 
dan de daarvoor geplande 6 weken. De reacties hebben in een tweetal gevallen 
geleid tot (veel tijd vergend) nader overleg om duidelijkheid inzake standpunten 
te verkrijgen. Allen hebben inmiddels gereageerd inclusief de SER-Flevoland. De 
ontvangen reacties zijn, voorzien van een antwoord, gebundeld in een antwoord
nota die in nauwe samenwerking met de afd. RWN tot stand is gekomen. 

Vervolg: 
Na de besluitvorming in GS en bespreking in de Commissies Werk en Ruimte, 
worden de ontwerp-Structuurvisie Werklocaties Flevoland 2011 (inclusief het 
rapport "Visie Werklocaties Flevoland 2030+") en de ontwerp-Beleidsregel Loca
tiebeleid Stedelijk Gebied 2011 ter visie gelegd in het kader van inspraak. 
Binnenkomende reacties zullen worden verwerkt in een tweede antwoordnota. 
Deze zal aan GS voorgelegd worden, samen met de dan door GS vast te stellen 
Beleidsregel Locatiebeleid Stedelijk Gebied 2011 en het door GS via de Commis
sies Werk en Ruimte aan PS voor te leggen Statenvoorstel inzake het vaststellen 
van de Structuurvisie Werklocaties Flevoland 2011. 
Vaststelling door PS zal na de zomer kunnen plaatsvinden. 

Openbaarheid 

Passief openbaar 

Portefeuillehouder 

Greiner , A .L . / A. Bliek - de 

Jong 

Vergadering Commissies Werk en 

Ruimte 

6 apr i l 2011 

Beoogd effect 

Een geactualiseerd en breed gedragen provinciaal beleid op het gebied van 
werklocaties met een tijdhorizon tot 2030 en een doorkijkje naar 2040. 

m Besluit 

Het college besluit als beslispunt toe te voegen 
het verkennen van het aspect informele 
werklocaties. Overigens akkoord. 
8 maart 2011 Passief openbaar 

EZ 

Datum _.. 
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Argumenten 

1.11ngebrachte zienswijzen dragen bij tot een onderbouwing van het standpunt van GS inza
ke het rapport Visie Werklocaties Flevoland 2030+: 

De door de gemeenten, KVK, POCF en SER-Flevoland ingebrachte reacties op de Visie Werklocaties 
Flevoland 2030+ zijn betrokken bij het bepalen van het provinciale standpunt ten aanzien hiervan. 
De zienswijze van de provincie ten aanzien van de reacties - en daardoor ook op het rapport zelf-
wordt verwoord in de antwoordnota. 

1.2 Ingebrachte zienswijzen leiden tot een aantal wijzigingen in het rapport Visie Werkloca
ties Flevoland 2030+: 

De zienswijze leidt tot een aantal inhoudelijke (zie blz. 6 van de antwoordnota) en redactionele 
aanpassingen (zie blz. 18/19 van de Antwoordnota) van Visie Werklocaties 2030+. Deze wijzigin
gen zijn als bijlage in de GS-nota opgenomen. 

2.1 Om te voldoen aan het Convenant Bedrijventerreinen 2010 - 2020 wordt het rapport "Vi
sie Werklocaties Flevoland 2030+" vertaald in een Structuurvisie als bedoeld in de Wet ruim
telijke ordening. 

In het Omgevingsplan is aangegeven dat er een programmatische uitwerking dient plaats te vinden 
van het economisch beleid. De Structuurvisie Werklocaties Flevoland 2011 is een nadere concreti
sering van het Omgevingsplan en tegelijkertijd de beleidsmatige vertaling van het rapport Visie 
Werklocaties 2030+. Hiermee wordt voldaan aan het Convenant Bedrijventerreinen 2010 - 2020. 
Het gaat om: 
1. Een meer vastomlijnd kader voor Gemeentelijke Visies op het Vestigingsbeleid (GWs). Hierin 
wordt onder meer bepaald dat de SER-ladder moet worden toegepast. 
2. Regionale afstemming door met de gemeenten afspraken over de planning van nieuwe- en her
structurering van bestaande bedrijven- en kantorenterreinen te maken. 
3̂  Het verkennen van de ontwikkelingen op het gebied van informele werklocaties en de rol hier
bij van de provincie. 
4. Het nadrukkelijker inzetten op afstemming op bovengemeentelijk schaalniveau. 

2.2 De ontwerp-Structuurvisie betreft kaderstellend beleid dat door de Staten wordt vastge
steld. PS moeten aangeven of het ontwerp ter inzage kan worden gelegd. 

In een eerder stadium hebben de leden en plaatsvervangend leden van de Commissies Werk en 
Ruimte het rapport Visie Werklocaties Flevoland 2030+ ter kennisname ontvangen. Thans is advi
sering door de Commissies inzake de Structuurvisie Werklocaties Flevoland 2011 (inclusief de bij
lage in de vorm van de "Visie Werklocaties Flevoland 2030+") aan de orde, evenals het oordeel 
van de Commissies of de Structuurvisie Werklocaties Flevoland 2011 rijp voor inspraak is, alvo
rens deze ter inzage te kunnen leggen. 

3.1 Beleidsregel Locatiebeleid Stedelijk Gebied 2008 behoeft aanvulling, vanwege de ont
werp-Structuurvisie Werklocaties Flevoland 2011. 

In overeenstemming met de uitkomsten van de ontwerp-Structuurvisie Werklocaties 
Flevoland 2011 en het Convenant Bedrijventerreinen 2010 - 2020, is paragraaf 4.2 van de Beleids
regel Locatiebeleid Stedelijk Gebied 2008 aangevuld. De beleidsregel wordt in ontwerp vastge
steld als Beleidsregel Locatiebeleid Stedelijk gebied 2011. De aanvulling geeft concreet aan wat 
van de gemeenten wordt verwacht naar aanleiding van de ontwerp-Structuurvisie Werklocaties 
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Flevoland 2011. Ze geeft nadere randvoorwaarden aan die gesteld worden aan de Gemeentelijk 
Visies op de Vestigingslocaties en verplicht de gemeenten tot opname hierin van de SER-ladder. 

3.2 Het kan zijn dat de opmerkingen die Provinciale Staten hebben op de ontwerp-Structuurvisie 
aanleiding geven voor het aanpassen van de ontwerp beleidsregel 

Kanttekeningen 

Reikwijdte van het beleidskader I Informele werklocaties: 
In verschillende reacties wordt meer aandacht gevraagd voor de zogenaamde informele werkloca
ties (die in het onderzoeksrapport Visie Werklocaties Flevoland 2030+ zijdelings aan de orde ko
men). Het gaat hier o.a. om centrummilieus (grootstedelijk), centrummilieus in kernen met meer 
dan'15.000 inwoners, toeristisch-recreatieve ontwikkelingszones, sport & leisure, en gemengde 
woon/werkmilieus. 
Het doel van het rapport Visie Werklocaties Flevoland 2030+ is echter primair om een goede onder
bouwing te leveren voor de in de toekomst te reserveren terreinoppervlakte voor formele werkloca
ties. Overwogen zou echter kunnen worden om het aspect informele werklocaties, in lijn met de 
provinciale regierol, nader te verkennen. Dit, na de vaststelling van zowel de Structuurvisie Werklo
caties Flevoland 2011 als de Beleidsregel Locatiebeleid Stedelijk Gebied 2011. Genoemde verken
ning kan van belang zijn voor het actualiseren van de Gemeentelijke Visies op de Vestigingslocaties 
(GWs). 

Inhoud geven aan de provinciale regierol door verdere uitwerking sturingsfilosofie 
In het Convenant Bedrijventerreinen 2010 - 2020 is de regierol op het gebied van werklocaties 
expliciet bij de provincies neergelegd. Met het oog hierop is een oriënterende notitie Sturingsfiloso
fie opgesteld waarin een aanzet gegeven voor het samen met de gemeenten opstellen van een set 
van werkafspraken waarin de provinciale regierol en de rol van de gemeenten afgebakend zal wor
den als uitwerking van het Convenant. Deze notitie is met toestemming van de beide portefeuille
houders EZ en RO medio 2010 in verkennende zin besproken in het Portefeuillehoudersberaad EZ 
met de gemeenten met het doel reacties uit te lokken. De notitie is daarbij door hen geaccepteerd 
als vertrekpunt voor nadere afspraken tussen gemeenten en provincie die beogen vraag en aanbod 
op het gebied van werklocaties alsmede planning en herstructurering af te stemmen en daardoor 
overschotten dan wel tekorten aan ruimte voor werken te voorkomen. Hierbij zullen het Convenant 
Bedrijventerreinen 2010 - 2020 en de bevindingen van de Randstedelijke Rekenkamer inzake her
structurering nadrukkelijk betrokken worden 
De set afspraken zal t.z.t. voorgelegd worden aan uw college. 

De beleidsregels gelden ook voor de bevoegdheden van GS t.a.v. de projectbesluiten als bedoeld in 
de Wro. 
Inmiddels is de Wabo van kracht geworden. Daarbij is het projectbesluit uit de Wro gegaan en is nu 
via de Wabo geregeld. Dat houdt in dat de beleidsregel 'omgehangen' moet worden van de Wro naar 
de Wabo. Dit geldt voor alle ruimtelijke beleidsregels en zal in een apart voorstel voor al deze 
beleidsregels worden verzorgd. Omdat het hier gaat om vaste gedragingen is er niet direct een 
risico vanwege het feit dat de beleidsregels nog omgehangen moeten worden. 

Evaluatie 

Financiën 
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Uitvoering 

Nadat uw college de ontwerp-Beleidssregel Locatiebeleid Stedelijk Gebied 2011 heeft vastgesteld 
en Provinciale Staten (bij monde van de Statencommissies) hebben ingestemd met het ter inzage 
leggen van de ontwerp-Structuurvisie Werklocaties Flevoland 2011, worden beide ontwerpen tege
lijk zes weken ter inzage gelegd in het provinciehuis, de gemeentehuizen en de bibliotheken. De ter 
inzagelegging wordt gepubliceerd. 

Communicatie 

De ontwerp-Structuurvisie en de ontwerp-Beleidsregel worden aan de gemeenten, de KVK, de POCF 
en de SER-Flevoland toegezonden, waarbij wordt aangegeven dat gedurende de termijn dat de 
stukken ter inzage liggen, er zienswijzen kunnen worden ingediend. 

Bijlagen 

Bijlage 1: 

Overzicht bijbehorende nota's en rapporten. 
Naam bijlage: 

Nota Commissie 

GS besluit 18 mei 

Concept-rapport "Visie Werklocaties Flevoland 2030+" 

Antwoordnota Visie Werklocaties Revoland 

Beleidsregel Locatiebeleid Stedelijk Gebied 2011 (in 

ontwerp) 

Structuurvisie Werklocaties Flevoland 2011 (in ontwerp) 

Hummingbird 

nummer: 

1124602 

957746 

988624 

1082136 

1101889 

1122918 

Openbaar in de zin van de WOB 

(ja/nee aangeven) 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

Bijlage 2: 
Samenvatting inhoudelijke en tekstuele wijzigingen in de Visie Werklocaties Flevoland 2030+ 

Inhoudeliik: 
Op blz.87 zal, aansluitend aan de laatste alinea worden toegevoegd: "Binnen dit denkraam 
zal in de Beleidsregel Locatiebeleid worden opgenomen dat aan de gemeenten gevraagd zal 
worden om de GW bij voorkeur vast te stellen als structuurvisie. 
Op blz. 80, 2^ alinea, 9^ regel tussen "Flevokust." en "Voor . . . wordt gecreëerd", toevoe
gen: "Gelet op het feit dat Flevokust, bij realisatie van een buitendijks gelegen overslagfa
ciliteit in combinatie met een zeer goede ontsluiting, een vestigingsprofiel aanbiedt waarin 
binnen Flevoland nog niet voorzien is, verdient het aanbeveling Flevokust aan te merken als 
bovenregionale werklocatie." 

Tekstueel: 
Blz. 16, eerste twee tekstblokken onder paragraaf Lelystad Airport en Larserpoort samen te 
voegen tot onderstaande tekstblok: 
"Om de verdere groei van Lelystad Airport mogelijk te maken is in november 2009 door de 
ministers van V&W en VROM een aanwijzingsbesluit vastgesteld en op 6 mei 2010 in werking 
getreden. Met dit besluit krijgt de luchthaven verruimde openstellingstijden, meer moge
lijkheden om klein en groot vliegverkeer af te handelen en de mogelijkheid om de landings
baan te verlengen. Er loopt nog wel een beroepsprocedure bij de Raad van State. Na het 
onherroepelijk worden van de Aanwijzing, heeft de luchthaven met de huidige baan de mo-
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gelijkheid om op korte termijn in de 1^ fase zich te ontwikkelen tot een zakenluchthaven. 
De mogelijkheid de baan te verlengen is in een 2^ fase voorzien, waarmee Lelystad Airport 
tot een volwaardige regionale passagiersluchthaven kan uitgroeien. 
In de eerste fase is een verdubbeling van de werkgelegenheid mogelijk van 250 naar 500 ba
nen. In de tweede fase kan de werkgelegenheid verder groeien." 
Op blz. 30 aangegeven koptekst wijzigen in "Schaalsprong Almere" 
Blz. 37, laatste bullit wordt als volgt gewijzigd 
De toekomstige baanverlenging van Lelystad Airport en de daarop volgende accommodatie 
van groot commercieel verkeer draagt op verschillende manieren bij aan de 
werkgelegenheidsdoelstelling in het kader van Schaalsprong Almere. 
Ten eerste betekent de komst van een luchthaven (met een breed scala aan bestemmingen, 
gericht op zowel leisure als Europese steden), een verbetering van het algemene 
vestigingsklimaat in zowel Lelystad als Almere, waardoor de werklocaties aantrekkelijker 
worden voor nieuwe bedrijven. 
Naast directe werkgelegenheid, zullen Almere en Lelystad ook voor hun andere 
bedrijventerreinen te maken krijgen met de indirecte -voorwaartse en achterwaartse-
effecten(respectievelijk: de zakelijke gebruikers van de luchthaven die zich in de buurt van 
de luchthaven gaan vestigen; de leveranciers aan bedrijven op de luchthaven) van de 
mutering naar een luchthaven voor groot commercieel vliegverkeer. 
Zo ontstaat een werklocatie van bijzondere kwaliteit, met een op zichzelf staande 
wervende kracht. Naar schatting draagt de ontwikkeling van het Omala-gebied straks 5000 
banen bij aan de 100.000 banen doelstelling van de Schaalsprong. De wijze waarop verdient 
nog nadere uitwerking. Almere en Lelystad zullen hun nieuwe werklocaties verder op elkaar 
afstemmen in de nog op te stellen strategie voor "Deelregio Almere/Lelystad" in het kader 
van de Actualisering van de uitvoeringsstrategie Plabeka van Metropoolregio Amsterdam. 
Blz. 47, toevoegen, "In Ens is 14 ha bedrijventerrein voorzien waarvan 2,5 ha inmiddels is 
bestemd en uitgegeven". 
Blz. 58, De tekst in de 3̂  alinea, 8̂  regel zal worden gewijzigd in: " - is er zowel in het ho
ge als het lage scenario een redelijk grote kans op behoefte aan locaties als Larserknoop en 
Flevokust juist omdat in dat geval geen sprake is van "meer van hetzelfde". Wel is het in 
dat geval zaak om scherp de vinger aan de pols te houden bij de verhouding tussen bouwrijp 
gebied en afname door de markt gelet op de specifiek voor die gebieden te hanteren ter
reinformule" 
Blz. 104/105) Tabel aanbodoverzicht bedrijventerreinen: 
De Munt 1 volledig uitgegeven, 29,6 wijzigen in 32,7 en 3,1 in 0,0 
Bedrijventerrein Ens nog uit te geven 3 ha i.p.v. 0,9 en uigegeven wijzigen van 3,1 in 1,0 
Industrieterrein Marknesse volledig uitgegeven; getallen daarop aanpassen. 
Blz. 121, Larserknoop fase 1 16,0 ha wijzigen in 61,0 ha, ook totalen wijzigen in 162,5. De 
tekst én berekende aannames zullen waar nodig hierop worden aangepast. 
Blz. 122, In tabel Planaanbod bedrijventerreinen Noordoostpolder wordt toegevoegd: 
Bedrijventerrein Ens, hard plan 11,5 ha (bruto), waarmee het totaal komt op 67,5 ha harde 
plannen. 
Blz. 129, Tabel Voorziene herstructureringsoperaties Zuidervaart en Kraggenburg wijzigen 
van transformatie naar revitaliseren, totalen aanpassen. 
Blz. 130, 2^ zin wijzigen in: "Op industrieterrein Kraggenburg worden wonen en werken toe
gestaan. Enkele leegstaande gebouwen zullen daartoe worden omgebouwd tot 
woon/werkunits." 
Blz. 130, 4® regel; 'transformatie' wijzigen in 'revitaliseren'. 
Blz. 133, bijlage 12b, verwijderen van Kraggenburg. 
Blz. 137, bijlage 14b, Zwolsevaart wijzigen in Zuidervaart. Zuidervaart van transformatie 
wijzigen in revitaliseren. Totalen aanpassen. 




