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Verslag van de vergadering van de commissie voor Ruimtelijke Ordening, 
Volkshuisvesting en Cultuur van 22 mei 2003  
 
 
 

Aanwezig zijn: 

De heren E. Schaap (voorzitter), C.J.M. Goossens (PvdA), W.R. Ruifrok (PvdA), mevrouw J.S. Binnerts-de 

Jonge (VVD), de heren J.M. Lenards (VVD), J. Kramer (VVD), R.T. Oost (CDA), J. v. Wieren (CDA) en R.J. 

Siepel (ChristenUnie), mevrouw M.P.M.M. van der Wee (GroenLinks), de heren V.N. Maijer (SP), C. 

Verschoor (LPF), M. Bogerd (SGP) en L.J.J. Caniëls (plv. griffier) en de dames M.F.A. Haselager (secretaris) 

en K.E. Kloetstra (uitvoerend secretaris). 

 

Ook aanwezig zijn: 

Leden van Gedeputeerde Staten: mevrouw L.M. Bouwmeester-den Broeder. 

 

Afwezig zijn: 

Dames M.J.F.P. Ruhe (PvdA) en A.E. Bliek-de Jong (VVD) en de heren H. Nijenhuis (D66) en A.L. Greiner 

(gedeputeerde). 

 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De voorzitter vraagt de commissie de 

agenda vast te stellen. De commissie stemt in met de voorliggende agenda. 

 

2. Verslag van 17 april 2003  

Er zijn geen schriftelijke wijzigingen binnengekomen. Tijdens de vergadering zijn er geen op- of 

aanmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

De toezeggingenlijst wordt doorgenomen, de mutaties zullen worden doorgevoerd en de lijst zal conform 

worden aangepast. 

 

3. Mededelingen 

-  Bericht van verhindering ontvangen van: dames M.J.F.P. Ruhe (PvdA) en A.E. Bliek-de Jong (VVD) 

en de heer A.L. Greiner (gedeputeerde).  

- GS hebben opdracht gegeven aan kunstenaar Siemen Bolhuis uit Almere om een kunstwerk te 

maken. Dit kunstwerk zal ook worden gebruikt voor de omslag van de nog te maken nota Beleid 

voor cultureel erfgoed van de provincie Flevoland. 

- Dmitrov ; 12,5-jarig jubileum. Om de viering van het 12,5-jarig jubileum kracht bij te zetten hebben 

Provinciale Staten eenmalig extra middelen (€ 45.000,-) beschikbaar gesteld om cultuur uit Rusland, 

in het bijzonder Dmitrov naar Flevoland te halen en op deze wijze Flevolanders in aanraking te laten 

komen met  onze vriendschap met Dmitrov. De programmering loopt tot dus ver volgens plan. In de 

bakjes heeft u kunnen aantreffen het Programma jubileumjaar. Voor de meest recente programma-

informatie kunt u kijken op de website: www.Flevoland.nl.  In voorbereiding zijn nog:  

- een expositie van de kunstenares Nina Fedushkina in het  provinciehuis van 1 juli t/m 26 

augustus aanstaande; 

- een feestelijke Dmitrov-bijeenkomst  op 20 november 2003 en  

- vele andere activiteiten. 

- Bijdrage ouderenzorgproject  Huis van de hoop. Om dit project te realiseren is door de heer V. 

Gavrilov, hoofd van het District Dmitrov, om een bijdrage gevraagd van €€ 100.000,-. Inmiddels is 

http://www.flevoland.nl/
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door de provincie en de gezamenlijke Flevolandse woningcorporaties een bedrag beschikbaar 

gesteld van € € 50.000,- en door het Aedesfonds Werken aan Zorg een bedrag van € 75.000,-. Dus 

een totaal bedrag van €€ 125.000,-.  Deze bijdrage biedt de mogelijkheid om de viering van het 850-

jarig bestaan van Dmitrov en onze vriendschap van 12,5-jaar extra te onderstrepen. Het 

ouderenzorgproject behelst het realiseren van een 24-uurs woonzorgvoorziening voor Dmitrovse 

bejaarden. Het project richt zich op het realiseren van 60 wooneenheden en haakt aan bij een al 

bestaand dagopvangcentrum in de rayonhoofdstad Dmitrov.  

De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen. 

 

4. Statenvoorstellen 

a. Ontwerp tracébesluit (OTB) Hanzelijn – ontwerpreactie 

Eerste termijn. 

De gedeputeerde geeft een korte uiteenzetting over de stand van zaken. 

 

LPF mist de vermelding van een station Lelystad-Noord en geeft een aantal redenen aan waarom zij 

vinden, dat dit station daar zou moeten komen, zoals het golfresort, parkeerplaatsen als carpoolplaats 

en vliegveldverbinding.  

SP vraagt of tijdens het goederenvervoer ook gevaarlijke stoffen, zoals chloor, worden vervoerd.  

CDA vraagt aandacht voor de (visuele) impact van het tracé bij het Observatorium. 

GroenLinks vraagt of GS vindt dat bij de gekozen oplossing (ondertunneling van de Hanzelijn bij het 

Drontermeer) de EHS voldoende gewaarborgd is en zo ja, of dat voor GS dan aanleiding is dit in de brief 

aan met ministerie toe te voegen? 

PvdA wacht het antwoord van de gedeputeerde op de vraag van GroenLinks af. Bij het lezen over 

personen- en goederenvervoer over de Hanzelijn, kwam de fractie tot de conclusie dat ook de Flevolijn 

geschikt zou kunnen worden gemaakt voor goederenvervoer. Hoe verhoudt zich dat dan tot de 

stadsontwikkelingen van Almere en Lelystad (niet alleen in ruimtelijke zin, maar ook tot de veiligheid)? 

Wat zijn de consequenties en hoe denkt GS hierover? De fractie onderschrijft het derde ‘bolletje’, pagina 

2, van de brief aan het ministerie. 

VVD vraagt of de knelpunten Hanzelijn/N23 zijn geïnventariseerd en of de commissie c.q. PS hiervan 

kennis kan nemen. Verder vraagt de fractie zich af of de IC-treinen nu wel of niet stoppen in Lelystad en 

wat zijn dan die effecten op de omgeving (brief ministerie derde alinea)? 

SGP vraagt zich af wie nu wat beslist, gezien de ondertekening van de brief aan het ministerie. In het 

statenvoorst staat dat een en ander budget neutraal zal plaatsvinden (pagina 2, tweede alinea), terwijl in 

de laatste zin wordt gesproken over mogelijke financiële consequenties. Wat zijn dan die 

consequenties? 

 

Gedeputeerde: 

- Over een station ‘Lelystad-Noord” is een aantal keren met het Rijk gesproken en zij hebben dit 

voorstel afgewezen. Dit betekent, dat de provincie dan zelf het station moet bekostigen, waarbij dan 

nog de onzekerheid aanwezig is of de NS de treinen bij dit station wil laten stoppen. 

- De Hanzelijn wordt ook geschikt gemaakt voor goederenvervoer en daarover zijn in het verleden met 

het ministerie van Verkeer en Waterstaat gesprekken gevoerd met name over de veiligheidsrisico’s 

(blijft een aandachtspunt). Zij zegt de brochure (of een kopie) “Veilig door Flevoland, transport van 

gevaarlijke goederen over de Flevolijn en Hanzelijn” toe. 

- Voor het gebied ‘Observatorium’ heeft GS uitdrukkelijk aandacht gevraagd en verwijst naar de brief 

aan het ministerie, pagina 1, tweede bolletje. 

- In de brief is een langere aanloop van de Hanzelijn bij de ondertunneling Drontermeer niet genoemd, 

omdat dit aanzienlijk meer geld kost in aanleg. In het kort wordt de voorgeschiedenis verteld. 

- De ‘mogelijke financiële consequenties’, pagina 2. van het voorstel gaan over de N23. 

- Naar de ondertekening van de brief aan het ministerie zal gekeken worden. 

- Of de intercity inderdaad in Lelystad stopt is nog de vraag. GS doet alles er aan om Lelystad, als 

provinciehoofdstad, een IC-station te laten worden. 

 

Tweede termijn. 

 

VVD heeft nog geen antwoord gehad op de vraag over de effecten op de omgeving, zoals bijvoorbeeld 

de geluidshinder bij het goederentransport en met name ’s nachts. 

LPF pleit voor het opnieuw bekijken van de mogelijkheid van een station Lelystad-Noord (nu nog 

wasplaats).  

CDA draagt als suggestie aan het voorbeeld van de studentenwoningen in de geluidswal in Utrecht en 

vraagt aandacht voor het pleidooi van de LPF.  

GroenLinks vindt het jammer, dat de EHS ondergeschikt gemaakt is aan de financiën en de fractie 

vraagt zich dan ook af hoe zich dat verhoudt tot de compensatie van de natuur. Zij geeft verder als 

suggestie mee, bij kunstwerken ook te denken aan landschappelijke kunst. 

SGP roept op realistisch te blijven.     
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De gedeputeerde antwoordt in tweede termijn. Wat de effecten op de omgeving zijn is nog niet te 

zeggen. Dit hangt vooral af van de onderhandelingen hierover met het Rijk. De mogelijkheid van een 

station Lelystad-Noord is bijzonder klein, mede gezien de korte afstand tussen Lelystad-centrum en het 

door LPF bepleite station. Wie opdraait voor de extra kosten van bijvoorbeeld geluidswallen en veiligheid 

bij goederentransporten is een moeilijke discussie en daarover is men nog niet uit. Zeker wanneer dit 

transport over bestaande lijnen gaat. De opmerking zou de EHS ondergeschikt gemaakt zijn aan de 

financiën is niet terecht, gezien de keuze van een tunnel. De suggestie over de (landschappelijke) kunst 

wordt meegenomen. 

 

Conclusie: De commissie acht het haar aangeboden stuk voldoende toegelicht en besproken en 

adviseert het Presidium het voorstel van het college aan de orde te stellen in Provinciale Staten. De 

commissie verzoekt GS nog eens te kijken naar de ondertekening van de brief aan de minister van 

Verkeer en Waterstaat met kenmerk: WenV/03.030401/A.   

 

b. Algemene wijziging (13
e
 wijziging) van de begroting 2003 van de provincie Flevoland 

 

Conclusie: De commissie adviseert het Presidium het voorstel van het college aan de orde te stellen in 

Provinciale Staten. 

 

c. Provinciale bijdrageregeling Wonen en zorg 

GroenLinks vraagt wat de consequenties zijn na 2004.  

Gedeputeerde antwoordt, dat ook na 2004 de tweedeling gehandhaafd blijft. 

 

Conclusie: De commissie adviseert het Presidium het voorstel van het college aan de orde te stellen in 

Provinciale Staten. 

 

5. Ter bespreking 

a. Voornemen tot afwijking van het Omgevingsplan Flevoland voor de realisatie van een 

bedrijfswoning nabij een manege en voor de bouw van twee paardenstallen in de gemeente 

Dronten 

Eerste termijn. 

 

GroenLinks merkt op, dat de vrije toegankelijkheid van het stukje bos nabij de bedrijfswoning en stallen 

in het geding is en de fractie vraagt zich af of de provincie hieraan iets kan doen door bijvoorbeeld een 

voorwaarde hierover op te nemen richting de gemeente Dronten. Het gaat hier eigenlijk om een 

vervanging van een terrein aan de overkant van het huidige en de vraag is of dit en de vervanging van 

de bestaande woning (een caravan) reden is om af te wijken van het Omgevingsplan.  

 

Gedeputeerde geeft aan, dat gekeken is naar de bestemming. Er zijn geen bezwaren ingediend, 

waardoor aan deze uitzondering goedkeuring is verleend. Aan de toegankelijkheid zijn formeel geen 

eisen gesteld. 

 

Tweede termijn. 

 

GroenLinks kan zich voorstellen dat een en ander aansluit op een openbare bestemming en de 

toegankelijkheid van het stukje bos er achter. 

CDA vraagt wat nu eigenlijk de afwijking is. 

PvdA vindt, dat de commissie enige invloed zou moeten kunnen uitoefenen op dit soort afwijkingen. 

 

De gedeputeerde merkt op, dat het hier niet gaat om een openbare bestemming, maar om een 

‘gedogen’ toegang.     

 

Conclusie: De commissie neemt kennis van het door het college voorgenomen besluit af te w ijken van 

het Omgevingsplan Flevoland. 

 

b. Voornemen tot afwijking van het Omgevingsplan Flevoland ten behoeve van goedkeuring van 

het bestemmingsplan Industrieterrein Zwolsehoek, fase 5, van de gemeente Urk 

CDA vraagt wat de afwijking van het Omgevingsplan is en waarom dit voorstel aan de commissie wordt 

voorgelegd. 

VVD merkt op, dat de afwijking ligt in de kleinschalige kantoren en vindt dat het voorstel niet goed is 

opgesteld. 

 

Gedeputeerde geeft twee afwijkingen aan, te weten: 



4 

1. in het Omgevingsplan staat ‘nader te bepalen bedrijfsgebied’ en dat gebied is nog niet nader 

bepaald en 

2. het vigerende Rijksbeleid, het ABC locatiebeleid en Vinex sluiten kleinschalige zelfstandige kantoren 

uit. 

GS is echter van mening, dat het wel zou moeten kunnen en is daarom deze procedure gestart. Het Rijk 

is in dit geval bereid een uitzondering te maken. De gemeente Urk heeft duidelijk gemaakt, dat het om 

kleinschalig, locaal gebonden bedrijvigheid gaat. Zowel de subcommissie als de inspectie hebben 

positief geadviseerd.  

 

Conclusie: De commissie neemt kennis van het door het college voorgenomen besluit af te wijken van 

het Omgevingsplan Flevoland. 

 

6. Ter kennisneming   

GroenLinks vraagt de aangeboden stukken onder d., e. en f. de volgende vergadering opnieuw te 

agenderen. De voorzitter zegt dit toe met uitzondering van punt 6.e. (was in april al geagendeerd). 

De aangeboden stukken genoemd onder punt a. t/m c. worden voor kennisgeving aangenomen. 

 

7. IPO aangelegenheden 

Er zijn geen mededelingen. Dit vaste agendapunt zal komen te vervallen. 

 

8. Onderwerpen voor de volgende vergadering 

Zie onder punt 6. 

 

9. Rondvraag 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

 

10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.35 uur en dankt de aanwezigen voor hun komst. 

 
 
 
 

LIJST VAN TOEZEGGINGEN 

Commissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Cultuur 

 

Nr. Datum cie Onderwerp/toezegging-actie Door Afdoen per: 

1. 

 

 

13-09-2001 

13-03-2002 

21-11-2002 

Archeologie Nota 

In een notitie zal het financiele kader voor de 

toekomst worden opgenomen 

SPV Tweede kwartaal 2003 

2. 15-01-2003 

 

Presentatie stand van zaken Schokland 

- Overzichtskaart 

-      Gebiedsdocument 

SPV  

- Zo spoedig mog. 

- Eind 2003 

3. 15-01-2003 

 

Werkwijze Adviescommissie Subsidieverlening 

Notitie hierover volgt 

SPV Oktober/november 

2003 

4. 13-02-2003 

 

Monitoring van ontwikkelingen, rapportages en 

beleidseffecten (beleidsnota) 

- Uitleg systeem van monitoren, toetsing 

- Verduidelijking hoe, wat en wanneer 

ROV In 2003 

5. 

 

17-04-2003 Uitleg over de rol van de commissie 

De gang van zaken en toetsing van bijvoorbeeld: 

bestemmingsplannen, procedures, verordeningen 

enzovoorts 

ROV September 

6. 

 

17-04-2003 Plaatsen naambordjes 

Suggestie wordt meegenomen  

Griffier Zo spoedig mogelijk 

7. 22-05-2003 Brochure ‘Veilig door Flevoland, transport van 

gevaarlijke goederen over de Flevolijn en 

Hanzelijn’ 

Brochure uitreiken aan commissieleden of een 

kopie hiervan 

ROV Zo spoedig mogelijk 

 
 


