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1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2. Verslag van 12 december 2002  

Er zijn geen schriftelijke wijzigingen ontvangen. Het verslag wordt zonder op-, of aanmerkingen 

vastgesteld. 

 

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

worden aangepast. 

 

3. Mededelingen 

- Bericht van verhindering ontvangen van: mevrouw J.S. Binnerts-de Jonge (VVD). 

- Het college heeft oud-statenlid mevrouw De Leeuw uit Nagele benoemd als vertegenwoordiger van 

de provincie in het Stichtingsbestuur van Digitale Catalogus Flevoland i.o. 

- Op 6 maart aanstaande omstreeks 15.30 uur zal in de Aardzee te Zeewolde een presentatie plaats-

vinden van de nieuwe borden voor de landschapskunst. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging. 

- Een overzicht toegekende subsidies grootschalige kunstprojecten is separaat uitgedeeld.  

De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen. 

 

4. Statenvoorstellen 

a. Nota Landbouwontwikkeling in Flevoland 

 

Eerste termijn. 

 

VVD verwijst naar behandeling in de commissie ELPOO. 

ChristenUnie wil in deze commissie nog een aantal onderwerpen benadrukken. De conclusie van de 

fractie op deze nota is: Met wat meer pit kan deze ontwerpnota verder ontkiemen, echter vrijgave in 

de huidige vorm lijkt de fractie niet verstandig. De reactie is samengevat in een aantal hoofdpunten.  

1. De belangrijkste onderwerpen komen in de gewijzigde ontwerpnota goed naar voren. De fractie is 

blij, dat GS gebruik gemaakt heeft van de landbouwnota “Langzaam maar zeker” van de 
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ChristenUnie. De fractie verschilt op een aantal hoofdpunten van mening met GS (lange termijnvisie 

met een duidelijke agrarische hoofdstructuur). GS onderschat de mogelijkheden van de sector en 

laat een kans liggen de sector te ondersteunen, omdat ze productie en landschapsbeheer sterk wil 

scheiden. GS worstelt met de inpassing van de landbouw en wil blijkbaar haar handen vrij houden 

voor de uitbreiding van Almere. 

2. Lange termijnvisie ontbreekt. De fractie pleit voor een lange termijnvisie van twintig jaar. Dat is een 

termijn die de sector nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen. De eerste startnotitie 

“Landbouwontwikkeling Provincie Flevoland – Middellange en lange termijn” spreekt over een 

beschrijving tot 2015 met een doorkijk naar 2030. De huidige ontwerpnota beperkt zich tot een 

doorkijkje naar 2010. De gewijzigde ontwerpnota spreekt over: “De Flevolandse landbouw in 2010”, 

maar dit heeft echter geen tekstuele gevolgen en is dus niet anders dan het eerder genoemde 

doorkijkje.   

3. Wereldvermaarde ‘poldermodel’ versterken door agrarische hoofdstructuur (AHS). De AHS kan 

grote delen van Flevoland veilig stellen voor de landbouw en daardoor het specifieke 

polderlandschap versterken. GS denkt, dat voorstanders van een AHS een scheiding willen tussen 

pure landbouwproductiegebieden en het beheren van het landschap. De fractie vindt, dat 

landschapsbeheer niet ten koste hoeft te gaan van landbouwgronden. De functies van landbouw en 

beheer van landschap, natuur en water(berging) moeten zoveel mogelijk met elkaar worden 

verweven ook om de beperkte ruimte optimaal te benutten. Ook moeten er mogelijkheden zijn voor 

zorg en toerisme. Genoemde functies kunnen het beste door agrariërs worden uitgevoerd, die een 

groot deel van de gronden al in beheer hebben. Dit hoeft niet of nauwelijks ten koste te gaan van 

agrarische productie en zeker niet van de financiële opbrengst. GS houdt vast aan puur agrarische 

productiegebieden, waarvan verdergaande bescherming mogelijk gemaakt kan worden en niet-

agrarische activiteiten aan voorwaarden gebonden zijn. Hieruit zou afgeleid kunnen worden, dat GS 

een soort AHS wil. Door de AHS en de uitbreiding van Almere in een adem te noemen, lijkt het erop 

dat GS voor de uitbreiding van Almere de handen vrij wil hebben ten koste van de landbouw. 

Waarom geen alternatieven kiezen voor de uitbreiding van Almere? De fractie vindt, dat een deel 

van de veronderstelde woningbehoefte beter in Lelystad, Dronten en/of Zeewolde kan worden 

gerealiseerd. Niet alleen kunnen de meest vruchtbare landbouwgronden van Flevoland gespaard 

blijven, ook is met het agrarisch landschapsbeheer een goede combinatie mogelijk voor een 

ecologische hoofdstructuur die meer body krijgt dan een stadspark en dure locaties voor wonen aan 

het water. De karakteristieke weidse inrichting van het middengebied van Zuidelijke Flevoland moet 

behouden blijven. Een sterke behoefte zal gaan ontstaan aan grote tot zeer grote erven door de 

sterke afname van het aantal agrarische bedrijven. Het verwijzen van deze agrariërs naar een 

bedrijventerrein is logistiek gezien niet logisch. Uitbreiding van het erf is nog steeds lastig. Binnen 

een AHS zou aangegeven kunnen worden waar de erfvergroting beperkt of uitgebreid zou moeten 

worden. Regelgeving voor de uitbreiding is dan niet nodig, alleen voor de invulling van het erf. Is de 

door de fractie genoemde ‘ruime AHS’, waarin een grote vrijheid voor agrarische productie en 

landschapsbeheer gekoppeld zijn, wel acceptabel voor GS? Flevoland moet de landbouw inzetten 

om haar wereldvermaarde ‘poldermodel’ te versterken. 

4. Landschapsbeheer als ‘vierde gewas’. De mogelijkheden van het Flevolandse landschap worden 

onderschat. De fractie wil dat GS het unieke mozaïekpatroon van het huidige landschap gaat ver-

sterken en dat ook duidelijk gaat maken in Den Haag (totale NOP op werelderfgoedlijst). Het beheer 

van het landschap kan uitgroeien tot het ‘vierde gewas’. De meeste agrariërs hebben de 

mogelijkheid om mee te doen aan akkerrandenbeheer, soortenbescherming en toegankelijkheid. 

Door de vrije keuze wordt het typische mozaïekpatroon van het landbouwgebied versterkt. Beheer 

van natuur, ecologische verbindingszones en waterberging zal meer samen met andere partijen 

geregeld moeten worden. Tegenover al deze vormen van landschapsbeheer moet een passende, 

vaste, voorafgaande periodieke vergoeding staan. Dit brengt minder kosten met zich mee, dan 

wanneer de overheid al deze taken op zich neemt. Dit is vrij eenvoudig en voor Brussel acceptabele 

manier om de sector te ondersteunen en zekerheid te geven. 

D66 heeft zorgen over de landbouw in Flevoland, zoals de huidige bedrijfsvoering door achterlating van 

opeenstapelende hoeveelheden resten van chemicaliën en mineralen op akkers, in ondergrond, in het 

grondwater en rondom akkers enzovoort. Die maken de landbouwgrond op termijn voor onze nazaten 

ongeschikt om veilig voedsel te produceren. De fractie vindt het daarom vreemd, dat deze nota niet ook 

in de commissie WMVV ter behandeling op de agenda staat. Op dit terrein pleit de fractie ‘zero 

tolerance’, niet voor onszelf, maar als veiligheidsmarge voor de toekomst. De rapportage 

“Bestrijdingsmiddelen en milieu in de provincie Flevoland” is nog in voorbereiding. Die rapportage, die 

aangeeft welke ruimte de landbouw krijgt, is eigenlijk noodzakelijk voordat de voorliggende nota 

vastgesteld wordt. 

 

  

- Ruimtegebruik. De ruimte die de landbouw nodig heeft is veel. Nu gebruiken 3.000 agrarische 

ondernemers 75% van het grondgebied van 300.000 Flevolanders. In de nota staat aangegeven, dat 
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de provincie “agrarische gebieden zoveel mogelijk wil vrijwaren van functies, die daaraan niet zijn 

verbonden”, dit is dan een vrijbrief om de behoefte aan medegebruik van die ruimte door de andere 

Flevolanders constant te blijven frustreren. Dat kan niet meer in ons kleine land. Stads- en dorps-

bewoners hebben die ruimte nodig voor recreatie en natuurbeleving en dat moet dus met hardere 

woorden in de nota ingepast worden. In 3.3. staat wel: “het landelijk gebied wordt steeds meer een 

publieke ruimte”. De fractie stelt voor als ambitie in het stuk te zetten: “het landelijk gebied is een 

publieke ruimte”.  

- Lintbebouwing. Een ander aspect is het sluipend ontstaan van lintbebouwing (al eerder opgemerkt 

door de fractie). Duidelijker regels op dit punt zijn beter dan het uitspreken van het oordeel dat het 

ongewenst is. Bij percelen voor huizen wordt een percentage gehanteerd dat maximaal bebouwd 

mag worden, waarom ook niet zo’n percentage over de lengte van de weg? Het nieuwe 

Omgevingsplan zou zo’n bepaling moeten bevatten. 

- Schaalvergroting van bedrijven. De fractie heeft de vraag gesteld of je de schaalvergroting zomaar 

naar de toekomst mag extrapoleren. Op een bepaald moment zal de verhouding in ontwikkeling van 

teelttechniek en bedrijfsgrootte en sociale aspecten een nieuw optimum bereikt hebben. Met een 

gevarieerder uitkomst van de schaalontwikkeling moet rekening gehouden worden bij de gevolgen 

voor de ruimtelijke ontwikkeling.  

- Intensieve veehouderij. De fractie is van mening, dat varkens mogen rondscharrelen, maar niet veel 

tegelijk of op een etagewoning. Het is de fractie niet helemaal duidelijk wat er aan verandering van 

regels in 2005 komt. De provincie moet doorgaan de intensieve veehouderij grondgebonden en 

uiterst kort te houden. De fractie vindt, dat het tijd wordt, dat boeren op een niveau van ethisch 

denken komen, dat ze niet meer aan zulk soort bedrijven beginnen. Meer tegenstand uit de 

agrarische hoek tegen intensieve veehouderij zou een opsteker zijn. 

De fractie heeft de nota (en het ontstaan) gevolgd, maar is nu teleurgesteld over de inhoud. Zij heeft 

naar de nota gekeken als gewone Flevolander en voor die gewone Flevolander slaat de balans teveel 

door naar het faciliteren van de agrarische ondernemers. 

CDA vindt de voorliggende nota een evenwichtige nota. Het totstandkomingsproces is goed met belang-

hebbenden gecommuniceerd. Wat de fractie betreft is de nota rijp voor behandeling en vaststelling in 

deze commissie en de staten. De rode draad “laat de ondernemers, ondernemen” spreekt de fractie aan 

(terughoudendheid met regelgeving). De toekomst van de Flevolandse landbouw wordt vanuit het 

ondernemersschap voor een belangrijk deel gestuurd door de landbouw zelf. Overheden geven de 

bandbreedte aan. De provincie moet de rol hebben van faciliteerder en initieerder. De fractie ziet, net 

zoals GS, heel Flevoland als een landbouwontwikkelingsgebied. In de nota wordt terecht onderscheid 

gemaakt tussen alleen open en meer verdichte gebieden. Schaalvergroting, intensivering, verbreding en 

deeltijdfarming zijn sleutelwoorden voor de toekomst. Het is de ondernemer, die hierover besluiten 

neemt en zo hoort het ook in de visie van de fractie. Aandachtsgebieden: 

1. Vrijkomende agrarische erven. Worden deze zo lang mogelijk vastgehouden binnen de agrarische 

bestemming of krijgen ze een woonbestemming onder strikte criteria? Verbreding met kans op 

belemmering of verenging met kans op verschraling? De ‘ruimte voor ruimte’-regeling kan een optie 

zijn. 

2. Omvang perceel. Kan de omvang van percelen niet aan de bevoegdheid van gemeenten 

overgelaten worden (gemeentelijke bestemmingsplannen)? 

3. Als het komen tot een uniforme regeling gewenst is, zal de omvang van een toekomstig 

bouwperceel, zoals voorgesteld op pagina 33 van de nota, moeten worden opgerekt. Hierbij zij 

opgemerkt, dat in Zuidelijke Flevoland bouwpercelen conform bestemmingsplannen reeds groter 

zijn. 

4. Erfbeplanting. Een aanlegvergunningstelsel voor erfbeplanting kan worden vervangen door een aan-

vullende eis bij bouw- en kapvergunning (regelen en controleren aan de basis). 

5. Oudheidkundig bodemonderzoek. Vallen agrarische erven buiten de archeologische 

onderzoeksplicht? De fractie vraagt praktisch om te gaan met het verdrag van Valetta. 

6. Intensieve veehouderij. De fractie is het eens met het tegengaan van nieuwe vestigingen van grote 

niet-gebonden intensieve veehouderij. 

7. Agrarische bedrijventerreinen. Voor een gemeente zou een agrarisch bedrijventerrein een oplossing 

zijn. Idee voor een pilot? 

8. Glas. De fractie stelt voor de maatvoering van bouwpercelen ondersteunend glas te laten begrenzen 

binnen het bouwperceel. 

9. Wegennet. Het agrarisch wegennet voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. 

10. Inkrimping van het areaal. De fractie is van mening, dat inkrimping van het landbouwareaal met 10% 

binnen de planhorizon niet reëel is.  

 

 

 

11. Bodembeschermingsgebied. Deze gebieden dienen gevrijwaard te worden van extra regelgeving. 
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12. Gevolgen kavelruil. Bij eventuele herinrichting (kavelruil) dient de provincie zelf de regie te voeren en 

niet de dienst Landelijk Gebied. 

13. Agrarisch natuurbeheer. Het agrarisch natuurbeheer is deels voorbehouden aan de gearceerde 

gebieden binnen het natuurbeheersplan en deels de witte gebieden. De fractie zou de drie 

agrarische natuurverenigingen in Flevoland faciliteiten willen verlenen door uitbreiding van gebieden 

en daar dan de begrenzing leggen. De rest van het gebiedsbeheersplan kan dan komen te 

vervallen. 

14. Opmerkingen over waterberging en de biologische landbouw zijn in de commissie ELPOO gemaakt. 

De fractie gaat er van  uit, dat met hier en daar wat aanpassingen deze nota wordt vastgesteld. Dan 

volgt de fase van de vervolgacties. Hoe gaat dit in zijn werk en welke termijn is daarbij gedacht? 

GroenLinks merkt op, dat in de commissie ELPOO de zwaartepunten zijn behandeld. De fractie heeft 

nog een aantal vragen. 

- Pagina 32, erfvergroting. Toetsen van de criteria van de wegen vindt de fractie een verkeerde veilig-

heid. De fractie vraagt zich af hoe dat gaat (N23)? Kan toetsing stand houden of niet? Hierover meer 

duidelijkheid geven. 

- Pagina 35, natuur en landschap. Initiatieven van agrarische natuurverenigingen ondersteunen, los 

van landschapsbeheer. Op welke manier worden organisaties betrokken?  

- Bij de ruimtelijke inpassing regelmatig gehad over de intensieve veehouderij; moeilijke discussie. 

Toen gesproken over RO en milieu, woorden, die zoals nu in de nota staan, er niet uitkomen. Wordt 

de ruimtelijke ordening discussie opnieuw gevoerd? Of heeft GS een andere manier om dit aan te 

pakken? 

- Pagina 37, functies op hoofdlijnen. Wordt gesproken over rode en groene contouren ruimtelijke 

inpassing; als je daarvan uitgaat, dan is dat een heldere wijze van communiceren. Maar op pagina 

55., eerste bijlage intensieve veehouderij, wordt gesproken over de groene contouren. Vraag is wat 

hiermee bedoeld en vindt koppeling met de rode plaats? 

- Pagina 46, archeologie. Gemeente verzoeken in bestemmingsplannen op te nemen. Vraag wat is 

verwachting van de gemeente en zijn er sancties als gemeente niet meewerkt? De fractie vindt de 

archeologiewaarde erg belangrijk. 

SGP merkt op met dit voorstel te maken te hebben met een sectorale nota en dat maakt de discussie in 

deze commissie wat moeilijker, omdat in het kader van het Omgevingsplan integraal afgewogen wordt 

hoe de provincie verder gaat (gevaarlijke elementen, evenwichtige afweging). Genoemd wordt, dat naar 

aanleiding van het Omgevingsplan wat zaken uitgewerkt worden en allerlei voornemens gecontroleerd 

zullen worden. Als de voorliggende nota een doorkijkje gehad had, was de uitwerking wat concreter 

geweest. In de ruimtelijke algehele of partiele herbezinning van het Omgevingsplan zitten verschillen die 

naar aanleiding van deze nota worden geschreven. De titel van de nota mist de verklaring van die titel. 

De situatie niet agrarisch gebonden activiteiten, bijvoorbeeld kampeerboerderijen, opslag van boeren en 

dergelijke. De fractie heeft hiervoor meer aandacht, voorwaarde is dat de activiteit daar past. GS wil daar 

wat ruimhartiger in zijn. Wanneer in het Omgevingsplan veel eisen zouden worden opgenomen, dan 

heeft de fractie daar moeite mee. Hetzelfde geldt voor de strakke reden, hoog up grade houten 

gewassen. Hoe kijkt GS aan tegen boom- en fruitteelt in het open agrarisch gebied? Naar de mening 

van de fractie wordt onvoldoende ingegaan op boombebouwing rond dorpen en gemeenten en boom- en 

fruittelers de mogelijkheid geven uit te breiden. Intensieve veehouderij is al veel over gezegd. De fractie 

deelt enigszins de mening van ChristenUnie en D66. Wat betekent het nu na 2010? De situatie rondom 

de erfvergroting is verschillend tussen Zuidelijke en Noordelijk Flevoland, is dat het raam van het 

Omgevingsplan niet helemaal duidelijk waarvan uitgegaan wordt. 

PvdA refereert aan de integrale behandeling in de commissie ELPOO.  

 

De gedeputeerde gaat over tot beantwoording en gaat in op de gemaakte opmerkingen. 

- De scope van de nota: In de landbouw gebeurt veel. Denk bijvoorbeeld aan het Europees beleid en 

de Wereld Handels Verdragen. Het schetsten van een toekomstperspectief van meer dan 10 jaar 

gaat daarom met grote onzekerheden gepaard. Het is daarom beter om niet verder dan circa tien 

jaar vooruit te kijken. 

- AHS: In het kader van het Omgevingsplan is die discussie reeds gevoerd. Discussie is opnieuw 

gevoerd op pagina 44. Overweging van GS is duidelijk verwoord. Een AHS is uiteindelijk een 

belemmering voor met name agrarische ondernemers. 

- Integratie van functies in het landelijk gebied: In het Omgevingsplan is gekozen voor scheiding van 

functies in het landelijk gebied. Het gaat om grote functies. In de agrarische gebieden kun je volop 

agrarische activiteiten ontplooien. Op kleinere schaal is er wel integratie van functies mogelijk.  
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- Woonbehoefte in Almere:  De suggestie van de Christen Unie is om de woonbehoefte liever in 

Lelystad, Dronten en/of Zeewolde te ontwikkelen. Of en op welke wijze de uitbreiding van Almere 

nader vorm zal worden gegeven kan nu nog niet worden aangegeven en zal nader worden 

uitgewerkt in het kader van het Integraal Ontwikkelingsplan Almere. Christen Unie interrumpeert 

door te zeggen dat het juist dit stukje gebied is, waar landbouwgrond het vruchtbaarst is. 

Gedeputeerde vervolgt de beantwoording en merkt op dat vruchtbaarheid in deze een betrekkelijk 

begrip is.   

- Erfvergroting. Aan de erven zijn geen maximale grenzen gesteld. Je moet kunnen inspelen op de 

economische omstandigheden. In Omgevingsplan staat wel dat er getoetst zal worden op het terrein 

van landschap en verkeer. De verschillen in grootte van erven is in bestemmingsplannen geregeld. 

Het landschap tussen Noord en Zuid Flevoland verschilt wezenlijk en daarmee moet rekening 

gehouden worden. Omvang bouwperceel: De provincie draagt daarbij wel een eigen 

verantwoordelijkheid en moet wel mee kijken met gemeenten.   

- Schaalvergroting: Veel bedrijven zullen in de toekomst hun bedrijf willen vergroten, maar het is zeker 

niet de enige mogelijkheid die ondernemers hebben om hun bedrijf te ontwikkelen.  

- Intensieve veehouderij: In het Omgevingsplan is hierover aangegeven dat de provincie het 

ongewenst vindt dat grootschalige bedrijven zich als hoofdtak willen vestigen. Het is de intentie van 

het college hieraan een praktische invulling te geven. Niet de discussie over nieuw doen. Binnenkort 

praat GS hierover met de wethouders van de verschillende gemeenten (wat te doen in het kader van 

de bestemmingsplannen). Het beleid dat in het Omgevingsplan staat wordt voortgezet. 

- Vrijkomende agrarische bebouwing (pagina 38): In het Omgevingsplan is hierover vermeld: als het 

niet mogelijk is vrijkomende agrarische bebouwing opnieuw een agrarische bestemming te geven, 

dan kunnen daar ook andere activiteiten worden toegestaan. Begrenzing van het agrarische 

bouwperceel dient te worden behouden. 

- Erfbeplanting: In de aanlegvergunning voor nieuwe erfbeplanting kunnen meer waarborgen worden 

geboden, met name ten  aanzien van behoud van erfbeplanting. Dat kan niet middels het stellen van 

nadere eisen  in het bestemmingsplan. 

- Archeologie. Voor de gehele provincie geldt het verdrag van Valetta. De archeologische waarde 

wordt in de bestemmingsplannen getoetst, dat staat in de wet. GroenLinks vraagt naar nadere uitleg 

van het woord  ‘verzocht’ in de nota en vraagt in hoeverre dat door gemeenten kan worden geregeld 

en op welke manier. Gedeputeerde verwijst naar het verdrag van Valetta. 

- Agrarische bedrijventerreinen: die gaat de provincie niet aanwijzen. Het staat gemeenten vrij om dit 

te regelen. Gemeenten kunnen bedrijfsterreinen een eigen karakter geven. 

- Kavelruil: Bij kavelruil vervult de Dienst Landelijk Gebied (DLG) een belangrijke rol. Het gaat ook om 

het geven van subsidie en die verlening gaat voor een groot deel via DLG. DLG moet de kavelruil 

controleren of aan de voorwaarden wordt voldaan.  

- Agrarisch natuurbeheer: Er zijn afspraken over gemaakt met de ondernemers in de 

beheersgebieden, waarin de 514 hectare ligt. De provincie heeft overigens al een agrarische 

natuurverenigingen ondersteund. 

- Groene- en rode contouren: In de bijlage (pagina 55) wordt het voorgenomen rijksbeleid in deze ver-

woord. De vraag is of dit beleidsvoornemen in deze vorm zal worden vastgesteld. GroenLinks vraagt 

duidelijkheid voor de ondernemer. 

- De ontwikkeling van fruitteelt rondom woonkernen: Daaraan kleven ook nadelen aan (uitbreiden 

moeilijk). In het Omgevingsplan staat als beleid, dat groei van de eigen bevolking wordt 

geaccommodeerd. Voorzichtigheid met de ontwikkeling van fruitteelt of andere houtige gewassen 

nabij woonkernen is daarom geboden. 

 

Twee termijn. 

 

VVD vraagt aan welke instrumenten bij het RO-spoor wordt gedacht om de intensieve veehouderij te 

beperken. Gedeputeerde antwoordt, dat het RO-spoor een aantal jaren geleden aan de orde is 

gekomen. In het kader van RO coachend aan gemeenten gevraagd of zij hier iets doen om intensieve 

veehouderij te beperken.  

ChristenUnie leest in de nota tien jaar inclusief het doorkijkje. Dit vindt de fractie jammer, vooral als ze 

deze nota vergelijkt met de vorige provinciale landbouwnota “Ruimte binnen grenzen”, waarin een 

knelpuntenanalyse en concrete oplossingen worden voorgedragen. Gedeputeerde verwijst naar pagina 

7. en hoofdstuk 6; de nota kijkt tien jaar vooruit. De tekst in de ontwerpnota over het doorkijkje gaf ver-

warring, daarom is de redactie in de gewijzigde ontwerpnota aangepast. Het Omgevingsplan kijkt vooruit 

tot 2010, in de landbouwnota is voor dezelfde termijn gekozen. 
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D66 draagt nog argumenten aan voor het beperken van de intensieve veehouderij, zoals dierenwelzijn 

en milieubelasting. In deze argumenten zit een ethisch maatschappelijke verantwoordelijkheid en de 

fractie vindt, dat ook nagedacht moet worden over de ‘normen en waarden’ op dit onderwerp. Het 

gezamenlijk gebruik van de agrarische ruimte vindt de fractie belangrijk en het aanwijzen van een 

bepaald gebied aan een gebruiksdoel vraagt aanvullende regels om het te gebruiken (toestaan van 

natuurlijke stroken vanuit milieuvriendelijk agrarisch gebruik; akkerrandbeheer). De nota is te ‘zuinig’ 

over het toelaten. Aan de kant van agrarische ondernemers zou duidelijk gemaakt moeten worden dat 

geen rechten ontleend kunnen worden aan de herinrichting om zodoende DLG ‘buiten de deur’ te 

houden. De beantwoording over de lintbebouwing vindt de fractie onvoldoende. Zij vindt, dat in het 

Omgevingsplan hierover hardere regels opgenomen zouden moeten worden. De fractie vraagt nog een 

keer te kijken naar de tekst in de nota over de bedrijfsgrootte. De fractie vindt, dat deze nota de 

agrarische ondernemers faciliteert, terwijl het om het ruimtelijke gebied als geheel gaat.  

CDA heeft nog geen antwoord gehad op de ruimte voor ruimteregeling. Gedeputeerde merkt op, de 

ruimte voor ruimteregeling te kennen in de reconstructiegebieden voor intensieve veehouderij. Voor 

Flevoland is dit geen optie. Een ruimte-voor-ruimte-regeling in Flevoland zou niet zozeer betrekking 

hebben op sloop van varkensstallen, maar op sloop van niet meer in gebruik zijnde agrarische 

bebouwing. Vigerend beleid van de provincie is dat op een bouwperceel in het landelijk gebied met een 

niet agrarische bestemming, niet meer dan 2000 m
2
 van de bebouwing mag worden gebruikt voor niet 

agrarische activiteiten. Een aspirant koper van een bouwperceel in het landelijk gebied dient zich hiervan 

bewust te zijn als hij of zij voornemens is een bouwperceel te kopen. Het toepassen van een ruimte voor 

ruimte regeling zou bovendien impliceren dat een woning mag worden gebouwd onder voorwaarde van 

sloop van een schuur of stal. Het bouwen van een extra woning op het (voormalige) agrarische bouwerf 

is echter in strijd met het provinciaal beleid om hooguit één woning per bouwerf toe te staan, omdat een 

dergelijke burgerwoning het omliggende agrarische gebruik van gronden kan beperken. Een regeling die 

erin zou voorzien dat een woning bij een bestaande kern zou moeten worden gebouwd, vraagt een 

ingrijpende wijziging van het huidige provinciale woonbeleid. Een ruimte voor ruimte regeling is ook om 

die reden niet gewenst. 

 

De heer R.T. Oost (CDA) verlaat de vergadering. 

  

Conclusie: De fracties van D66 en ChristenUnie maken een voorbehoud. De overige fracties verwijzen 

naar de behandeling in de commissie ELPOO. 

 

b. Algemene wijziging (6
e
 wijziging) van de begroting 2003 van de provincie Flevoland 

 

Conclusie: De commissie adviseert in te stemmen met het voorstel. 

 

5. Ter bespreking 

Geen onderwerpen. 

 

6. Ter kennisneming  

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

GroenLinks vraagt of een overzicht inclusief kaartje kan komen, waarop de gronden rondom Schokland 

die inmiddels verworden zijn in het kader van de vernatting zijn aangegeven. Een presentatie over de 

stand van zaken Schokland wordt toegezegd. 

 

7. IPO aangelegenheden 

Er zijn geen mededelingen. 

 

8. BCR aangelegenheden 

GS heeft een uitnodiging, als Randstad, ontvangen om met ambtenaren te praten. Zij zal van de uit-

nodiging geen gebruik maken.  

 

9. Onderwerpen voor de volgende vergadering 

VVD stelt voor de status en de werkwijze van de Adviescommissie bij subsidies aan culturele 

instellingen te agenderen. Gedeputeerde zegt een korte notitie hierover toe.  
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10. Rondvraag 

-  CDA deelt separaat een memo uit over opmerkingen op de nota Flora en Fauna. 

- SGP vraagt wat nu het beleid van de provincie is ten aanzien van de mogelijke uitbreiding van 

vliegveld Lelystad. De gedeputeerde antwoordt, dat het Rijk aangeeft hoe er uitgebreid mag worden 

bij Lelystad. De provincie kan hierop een reactie geven. Zij vindt uitbreiding van het vliegveld 

noodzakelijk, maar het mag de bestaande plannen, bijvoorbeeld woningbouw, niet schaden.  

- PvdA stelt voor in de toekomst nota’s met verschillende disciplines, zoals de landbouwnota, in een 

commissie te behandelen; dat geeft duidelijkheid en een betere kwaliteit.  

- Het verslag van deze vergadering zal maandag 3 februari aanstaande beschikbaar zijn. 

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.13 uur en dankt de aanwezigen voor hun komst. 
 
 
 
LIJST VAN TOEZEGGINGEN 
Commissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Cultuur 
 

Nr. Datum Onderwerp/toezegging Verwacht 

    

1. 13-09’01/ 
13-03-
‘02/ 
21-11-‘02 

Archeologie Nota 
In een notitie zal het financiële kader voor de 
toekomst worden opgenomen 

Tweede kwartaal 2003 

2. 25-04-‘02 NVVP en Vijfde Nota 
Notitie waarin een beeld gegeven wordt van de 
consequenties van het vooruitschuiven van 
NVVP en Vijfde Nota 

Februari 2003 

3. 15-01-‘03 Presentatie over de stand van zaken Schokland  

4. 15-01-‘03 Werkwijze Adviescommissie Subsidieverlening 
Notitie hierover volgt 

 

  

 
 

 


