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Geachte mevrouw Prins, 

Via de gebruikelijke digitale weg ontvingen wij de kennisgeving dat het ontwerp bestemmingsplan 
"Stichtse Putten OCMNL" vanaf 13 juli tot en met 23 augustus 2011 ter inzage ligt. 

In de vooroverlegreactie op het plan is reeds aangegeven dat het plan niet zondermeer past binnen 
het provinciale omgevingsbeleid. Medewerking aan het plan is alleen mogelijk door het 
experimentenkader uit het Omgevingsplan Flevoland toe te passen. In het kader daarvan hebben wij 
in de vooroverlegreactie de bereidheid uitgesproken het plan ter raadpleging aan Provinciale Staten 
voor te leggen. Het advies van Provinciale Staten is nog niet bekend. 

Gegeven deze situatie geeft het plan ons aanleiding om een zienswijze bij uw raad in te diehen, 
omdat het plan op gespannen voet staat met het provinciale omgevingsbeleid voor het landelijke 
gebied en natuur. 
Bijgaand treft u een afschrift van deze zienswijze aan. 

Om het experimentenkader uit het Omgevingsplan Flevoland te kunnen toepassen, heeft uw 
gemeente een Experimentenkader OCMNL te Zeewolde opgesteld dat onderdeel uitmaakt van de 
onderbouwing van het plan. Voordat wij het experimentenkader kunnen toepassen, moeten 
Provinciale Staten worden geraadpleegd. In dat kader leggen wij het plan op de Statendag van 28 
september 2011 voor aan Provinciale Staten. 

Ook bij toepassing van het experimentenkader moet worden voldaan aan algemene eisen voor 
ontwikkelingen, waaronder natuuraspecten. Uit de stukken blijkt dat uitgegaan wordt van een 
natuurinclusief ontwerp. In een mitigatieplan zijn de daarvoor benodigde maatregelen genoemd. 
Echter, de stukken geven (nog) geen zekerheid dat deze maatregelen planologisch mogelijk zijn en 
ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. 
Daarom verzoeken wij u vóór de raadpleging van Provinciale Staten (28 september 2011) schriftelijk 
een bevestiging te sturen dat het mitigatieplan ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd en dat de 
benodigde maatregelen mogelijk zijn binnen de betreffende bestemmingsplannen (het onderhavige 
plan en/of het vigerende plan Buitengebied voor zover de maatregelen buiten het plangebied voor 
de Stichtse Putten OCMNL vallen). 
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Wij vragen u uitdrukkelijk om onze portefeuillehouder ruimtelijke ordening te informeren op welke 
wijze aan de zienswijze tegemoet wordt gekomen, voordat het college van burgemeester en 
wethouders het plan voorlegt aan de gemeenteraad. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris^,,—> de voorzitter. 

mr. drs T. van der Wal Verbeek 
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Geachte raad. 

Langs de gebruikelijke digitale weg heeft u ons ervan in kennis gesteld dat het ontwerp-
bestemmingsplan "Stichtse Putten OCMNL" met ingang van 13 juli 2011 gedurende zes weken ter 
inzage ligt. Gedurende deze termijn kunnen zienswijzen aan uw raad kenbaar worden gemaakt. 

Het plan voorziet in de realisatie van een operationeel centrum voor de veiligheidsregio's Gooi en 
Vechtstreek en Flevoland op de locatie van het huidige Flevolandse steunpunt Stichtse Brug. 

Inleiding 
In de vooroverlegreactie op het plan is reeds aangegeven dat het plan niet zondermeer past binnen 
het provinciale omgevingsbeleid. Medewerking aan het plan is alleen mogelijk door het 
experimentenkader uit het Omgevingsplan Flevoland toe te passen. In het kader daarvan hebben wij 
in de vooroverlegreactie de bereidheid uitgesproken het plan ter raadpleging aan Provinciale Staten 
voor te leggen. Het advies van Provinciale Staten is nog niet bekend. 

Gegeven deze situatie geeft het plan ons aanleiding opmerkingen te maken, omdat het plan op 
gespannen voet staat met het provinciale omgevingsbeleid voor het landelijke gebied en natuur. 

Deze opmerkingen worden gemaakt in het kader van de Wet op de ruimtelijke ordening voor een 
vaststelling van een gemeentelijk bestemmingsplan. Dit houdt tevens in dat wij 
zonodig van ons instrumentarium van de Wet ruimtelijke ordening gebruik kunnen maken 
nadat uw raad het plan heeft vastgesteld. 

Inhoud zienswijze 
Aangezien de locatie in het buitengebied ligt, is de beleidsregel "Kleinschalige ontwikkelingen in 
het landelijk gebied" van toepassing. De vestiging van het OCMNL valt niet onder de kleinschalige 
ontwikkelingen zoals die benoemd zijn in de beleidsregel. 
Voor medewerking aan het plan is toepassing van het experimentenkader nodig. Voorwaarde is dan 
wel dat in een ruimtelijk ontwerp een integrale kwaliteitsimpuls voor het gebied wordt aangetoond. 
Verder moeten Provinciale Staten worden geraadpleegd, voordat wij medewerking aan het plan 
kunnen verlenen. 
Voor toepassing van het experimentenkader is door uw gemeente een Experimentenkader OCMNL te 
Zeewolde opgesteld dat deel uitmaakt van de onderbouwing van het plan. 

Inlichtingen bij 

mr. A.G. Vuuregge 
Doorkiesnummer 

0320-265729 
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Wij zullen dit Experimentenkader OCMNL te Zeewolde aan Provinciale Staten voorleggen, zodat 
Provinciale Staten ons kunnen adviseren over de toepassing van het experimentenkader. Naar 
verwachting komt het plan aan de orde op de Statendag van 28 september 2011. 
Het ligt in de rede dat de uitkomsten van deze raadpleging aan de onderbouwing van het plan 
worden toegevoegd. 

Verder merken wij op dat ook bij toepassing van het experimentenkader voldaan moet worden aan 
de algemene eisen die aan ontwikkelingen worden gesteld. In dat kader merken wij op dat het plan 
kennelijk uitgaat van een natuurinclusief plan. Een natuurinclusieve werkwijze is nodig vanwege 
Natura 2000, de Natuurbeschermingswet, de Flora- en faunawet en de ecologische hoofdstructuur. 
Voor de ecologische hoofdstructuur geldt dat de wezenlijke waarden en kenmerken niet aangetast 
mogen worden. Overigens is dit in de toelichting van het plan niet altijd duidelijk weergegeven (zie 
bladzijde 23 van de toelichting). In een mitigatieplan zijn de maatregelen opgenomen om te komen 
tot een natuurinclusief plan. Helaas wordt (nog) niet de zekerheid gegeven dat deze maatregelen 
ook daadwerkelijk mogelijk zijn en worden getroffen. De in het mitigatieplan genoemde 
maatregelen zijn gelegen op zowel het terrein van de OCMNL als daarnaast, op terrein van Flevo-
Landschap. In de stukken wordt opgemerkt dat Flevo-Landschap wil meedenken over de inrichting 
van het terrein, met name de verbreding van de verbinding. Dit biedt onvoldoende zekerheid dat de 
in het mitigatieplan genoemde maatregelen planologisch mogelijk zijn en ook daadwerkelijk 
uitgevoerd zullen worden. Deze zekerheid is wel vereist om medewerking aan het plan te kunnen 
verlenen. 
Daarom zal vóór de hiervoor bedoelde raadpleging van Provinciale Staten deze zekerheid gegeven 
moeten worden. 

Wij verzoeken u het plan op voornoemde punten aan te passen en met ons af te stemmen voordat u 
tot vaststelling van het plan overgaat. 

Wij hebben al het voorgaande besproken en besloten in onze vergadering van 23 augustus 2011. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretar-Ts;» de voorzitte/ 

drs T. van der Wal 


