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Aanwezig zijn: 
De heer P.T.J. Pels (voorzitter), mevrouw M.G. Bax (PvdD), de heren M. Bongers (SP), J. van Dijk 
(ChristenUnie), I.C. van Ginkel (PVV), E.F. Kunst (D66), A. Manar (PvdA), de dames M.J. Rottschafer 
(PvdD), C.J. Schotman (CDA), de heren R.J. Siepel (ChristenUnie), J.N. Simonse (SGP), mevrouw J. 
Staalman (GroenLinks), de heren E.P. Veis (CDA), H.W.E. van Vliet (VVD), mevrouw Y. Weijand (VVD) en 
de heer P.C. Liedekerken (rondegriffier) 

Ook aanwezig is: 
Lid van Gedeputeerde Staten: de heer J.N.J. Appelman. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

Mededelingen en rondvraag 
Geen 

Structuurvisie werklocaties Flevoland 2011 en Beleidsregel locatiebeleid stedelijk gebied 2011 
SP is van mening dat in de huidige situatie van een economie die kantelt, zou moeten worden overwogen of 
de uitgangspunten op basis waarvan deze visie is geschreven nog wel kloppen. Daarnaast zijn hier veel 
nieuwe Statenleden en burgerleden die de voorgeschiedenis misschien niet goed kennen en nu toch moeten 
besluiten over de kaderstelling voor de komende vele jaren. Verder is het zo dat door die kantelende 
economie dit stuk drijft op GW's en gemeentelijke besluitvorming. De fractie heeft niet het idee dat de 
gemeenten hard gewerkt hebben aan de besluitvorming wat betreft de GW's. Dan een opmerking over de 
tekst die voorligt. Die hoeveelheid tekst zou gevat kunnen worden in een kaartje, waarin staat: deze grond is 
uitgegeven tot nu toe, die grond willen we uitgeven en hier gaan we besluitvorming over nemen in de 
toekomst. Zonder een dergelijk overzicht heeft GroenLinks er moeite mee om te zien waar hij besluitvorming 
over neemt. Wat hij in feite aan iedereen wil meegeven, is: bezint eer ge begint. 
VVD zegt dat het nu gaat over de Antwoordnota. De aanpassingen die daarin zitten zijn wat de VVD betreft 
akkoord. 
ChristenUnie is blij te kunnen constateren dat met Structuurvisie de regierol van de provincie zowel in het EZ-
als het RO-domein op het gebied van bedrijventerreinenplanning niet alleen voor wat betreft de kwaliteit maar 
ook de kwantiteit geregeld kan worden. Verder wil hij opmerken dat het toepassen van de SER-ladder en 
daarbij het intensief ruimtegebruik en het in stand houden van de kwaliteit op bedrijventerreinen belangrijke 
onderwerpen zijn. Dat zullen de gemeente elk voor zich zowel voor hun bestaande als voor nieuwe 
bedrijventerreinen in hun eigen vestigingsvisie moeten vertalen en omzetten in concrete activiteiten. De 
ChristenUnie stemt in met dit beslispunt. 
SGP heeft de Antwoordnota beoordeeld. Het kent nauwelijks aanpassing in de beleidsregel. Wat de fractie is 
opgevallen, is de onvrede die doorklinkt in de reacties bij de plannen van Zeewolde voor het Fortenveld, 
Vestingveld. Hij vraagt zich af of men als provincie daar geen antwoord op kan geven. De SGP stemt in met 
de Antwoordnota en met de Structuurvisie. 
PvdD herinnert eraan dat op 6 april door gedeputeerde Bliek is gezegd dat de groene bedrijventerreinen 
geen taak voor de provincie zou zijn. Dat blijkt nu incorrect. Als regisseur kan de provincie wel degelijk het 
convenant Bedrijventerreinen 2010-2020 naleven en het concept van groene bedrijventerreinen toepassen. 
Overigens gaat de fractie akkoord met de Antwoordnota. 
CDA zegt dat de tervisielegging van de Structuurvisie niet heeft geleid tot inhoudelijke nieuwe inzichten. Wel 
roept het vragen op met betrekking tot de uitvoering. Hij begrijpt dat de gemeente Almere geen last wil 
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hebben van zijn omliggende gemeenten. Hoe wordt deze visie daar ten uitvoer gebracht en hoe krijg je alle 
gemeenten daarin mee? Wat is de rol van de provincie hierin? 
PvdA sluit zich aan bij de vraag van het CDA. Overigens leest hij dat alle gemeenten de plannen die hier 
verwoord zijn wel steunen, al houdt Almere een slag om de arm. Uiteraard moet men een dergelijk 
onderwerp gezamenlijk oppakken, maar tegelijkertijd moet aan gemeenten de ruimte worden gelaten om te 
kunnen acteren. Hij wil graag weten hoe het college daarmee aan de slag gaat. 
GroenLinks is blij met de verankering van de SER-ladder in het Omgevingsplan. Over de SER-ladder waren 
al opmerkingen vanwege de gemeente Almere. GroenLinks denkt dat de relatie andersom ligt. Indien de 
gemeente adequaat investeert in de reeds bestaande bedrijventerreinen is er sprake van een goed en 
blijvend vestigingsklimaat voor bedrijven. Dit trekt nieuwe bedrijven aan en daarmee ook nieuwe 
werkgelegenheid. Daarom moet de provincie voor geen enkele gemeente een uitzondering maken voor wat 
betreft de toepassing van de SER-ladder. Verder vraagt de fractie aandacht voor energiezuinige en 
klimaatbestendige bedrijventerreinen. Met betrekking tot de beleidsregel Locatiebeleid stedelijk gebied in de 
zogenaamde gemengde woonwerkmilieus zijn bedrijven tot milieucategorie 4 toegestaan. Dit kan leiden tot 
klachtensituaties. Bedrijven uit categorie 3 kunnen geur- en geluidsoverlast veroorzaken. Voor zowel de 
toekomstige bewoners als voor de ondernemers is het goed dit soort situaties te voorkomen door beter te 
specificeren welke bedrijven vallen onder milieucategorie 3. 
PVV kan zich verenigen met de Structuurvisie. De ingebrachte zienswijzen hebben niet bijgedragen tot 
aanzienlijke veranderingen en de wijzigingen die zijn voorgesteld, zijn voldoende verwerkt. De fractie vraagt 
zich wel af of hiermee de onderlinge concurrentie tussen gemeenten wordt aangepakt en als dat zo is, wat de 
provincie daaraan denkt te gaan doen. 
D66 vindt dat de vragen naar behoren zijn beantwoord. Het is goed verwerkt. Er is nog genoeg vrijheid voor 
de gemeenten om te kunnen handelen. 

Gedeputeerde Appelman antwoordt SP op "bezint eer ge begint": juist nu. Met deze visie en met deze 
beleidsregel kan men als provincie juist meer afstemming en regie gaan voeren, meer gaan monitoren en 
ook verdere stappen zetten op het gebied van verduurzaming. Op het grotere schaalniveau van de 
Metropoolregio Amsterdam zijn inmiddels afspraken gemaakt over hoe men met de markt zoals deze in 
elkaar zit, wil omgaan. Dat is in de zogenaamde Plabeka afspraken vastgelegd. Aan de monitoringsfunctie zit 
gekoppeld de regiefunctie. Daar is eveneens de intentie om sterker het gesprek met de gemeenten aan te 
gaan. Dan de verduurzaming. Dit staat met zoveel woorden beschreven in het IPO-convenant. Daar zeggen 
deze Structuurvisie en de beleidsregel niets over. Niettemin is de provincie wel stappen aan het zetten. 
Daarbij wijst de gedeputeerde er onder meer op dat er op aangeven van de Staten een duurzame 
luchthavenstrategie in gang is gezet. Er zijn opmerkingen gemaakt over groene bedrijventerreinen, een 
aantal milieucategorieën. Daarin zou hij graag de brede definitie hanteren, want het gaat ook over 
parkmanagement, over mobiliteitsvraagstukken, de uitstraling van een bedrijventerrein. De gedeputeerde wil 
benadrukken dat het toepassen van de SER-ladder gaat over zuinig ruimtegebruik, over open landschappen. 
Opmerkingen zijn gemaakt over Almere en concurrentie. Concurrentie is nooit uit te sluiten. Er moet wel goed 
worden gekeken naar de typologie van bedrijventerreinen die gemeenten onderling aanbieden en die 
afstemming vindt ook plaats. Die gesprekken gaat men als provincie aan en zal men ook faciliteren, zonder al 
te uitdrukkelijk het concurrentie-element weg te nemen. 

Tweede termijn. 

De voorzitter vraagt de Statenleden ook aan te geven of men dit stuk rijp acht voor besluitvorming en zo ja, of 
het een hamerstuk kan zijn. 
SP geeft aan dat hij met zijn opmerking expliciet gemaakt wilde hebben dat hierover is nagedacht, dat dit 
besluit wordt genomen in de wetenschap dat de maatschappij er nu anders uitziet dan drie jaar geleden toen 
dit werd ingezet. Hij is blij met het antwoord van de gedeputeerde dat men juist nu regie kan gaan voeren, 
toezicht gaan houden et cetera. Niet blij is hij ermee dat enerzijds wordt gezegd dat er meer regie zal worden 
gevoerd en meer toezicht zal worden gehouden, en anderzijds met betrekking tot concurrentie op de eigen 
verantwoordelijkheid van gemeenten wordt gewezen. Graag heeft hij nog een toelichting hoe de 
gedeputeerde dat met eikaar kan rijmen. 
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ChristenUnie vraagt bij interruptie of GroenLinks richting de eigen raadsfracties ambassadeur zal zijn van de 
regierol die de provincie op dit gebied heeft. 
SP antwoordt dat hij de gemeentelijke SP-fracties niet hoeft te overtuigen. Men heeft zelf al de overtuiging 
dat de provincie de regie moet houden. Maar als wordt gezegd dat gemeenten de ruimte moet worden 
gegeven om te concurreren met elkaar en zelf regie laten toepassen dan heeft hij daar zijn twijfels over. 
De voorzitter stelt vast dat het stuk rijp voor besluitvorming wordt geacht. GroenLinks wil nog overleg met de 
fractie voeren. Derhalve kan het geen hamerstuk zijn in de Staten. Dit geldt tevens voor de Antwoordnota. 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 19.35 uur. 

Vastgesteld in de vergadering van 26 oktober 2011, 

de griffier. de voorzitter, 


