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Onderwerp 

Ontwerp Voortgangsrapportage Omgevingsbeleid 2002-2006, Deel 1 Trends en 

Ontwikkelingen 

 

Samenvatting 

In november 2000 is het Omgevingsplan Flevoland vastgesteld. Uit oogpunt van 

politiek-bestuurlijke ‘updating’ is het gewenst het Omgevingsplan jaarlijks te 

onderwerpen aan een beschouwing. Het gaat hierbij om relevante en 

aandachttrekkende onderwerpen, die na vaststelling van het plan naar voren zijn 

gekomen en duidelijke effecten hebben op het gevoerde beleid en politiek-bestuurlijke 

aandacht vragen. Het betreft algemeen maatschappelijke ontwikkelingen, 

voortgaande beleidsvorming bij andere overheden, en specifiek regionale 

omstandigheden. De Voortgangsrapportage Omgevingsbeleid beoogt derhalve het 

Omgevingsplan als beleidsdocument een dynamisch gehalte te geven.  Daartoe geeft 

de “Voortgangsrapportage” inzicht in: 

 relevante ontwikkelingen ten aanzien van het omgevingsbeleid  op nationaal 

niveau, op regionaal en gemeentelijk niveau en bij andere  instellingen van 

overheid en particuliere organisaties. Dit vanuit de vraag in welke mate deze 

ontwikkelingen effecten hebben op het te voeren beleid; 

 de rapportage van het gevoerde beleid vanuit de vraag in hoeverre de doelen van 

het Omgevingsplan dichterbij zijn gebracht.  

 

De Voortgangsrapportage Omgevingsbeleid 2002-2006, Trends en Ontwikkelingen, is 

opgebouwd rond de 25 beleidsuitspraken in het Omgevingsplan. Per beleidsuitspraak 

wordt globaal aangegeven wat er in de afgelopen jaren voor deze beleidsuitspraak is 

gebeurd (terugblik), wat er voor recente ontwikkelingen zijn en wat dit betekent voor 

de toekomst (vooruitblik).  De belangrijkste onderwerpen zijn aangegeven in de 

paragraaf Voortgangsrapportage in Hoofdlijnen 

 

Voorstel GS: 

De ontwerp Voortgangsrapportage Omgevingsbeleid 2002-2006, Deel 1 Trends en 

Ontwikkelingen, vast te stellen en ter bespreking aan te bieden aan de diverse 

statencommissies. 

 

Gevraagd advies: 

geen 

 

Advies Commissie: 

De commissie instemt in met de voorliggende ontwerp Voortgangsrapportage. Zij stelt 

voor een toelichting op de monitoring in een volgende vergadering te laten 

plaatsvinden. 
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DE VOORTGANGSRAPPORTAGE IN HOOFDLIJNEN 

 

Gunstige ontwikkelingen: 

 De ontwikkeling van de provincie heeft de afgelopen jaren geprofiteerd van de economische 

hoogconjunctuur. Ruimtelijke ontwikkelingen ontvingen daarvan een positieve impuls, het 

verstedelijkingstempo verliep volgens plan en de werkgelegenheid kon sneller groeien dan 

aanvankelijk verwacht.  

 Nieuwe beleidsontwikkelingen bij de rijksoverheid bieden nieuwe kansen voor kwalitatief 

hoogwaardige ontwikkelingen in het gebied. Voorbeeld daarvan is het nieuwe waterbeheer, zoals 

verwoord in WB21, dat ten goede kan komen aan de kwaliteit van de leefomgeving. Op het gebied 

van infrastructuur zal de thans toegezegde aanleg van de Hanzelijn op middellange termijn en de op 

korte termijn te starten plan/aanbestedingsprocedure van de Zuiderzeelijn nieuwe 

ontwikkelingsingsimpulsen met zich meebrengen. 

 De beleidsontwikkeling van de provincie kenmerkt zich door intensieve interactie met de bevolking en 

maatschappelijke actoren, waarmee een trend wordt voortgezet die met het Omgevingsplanproces is 

ingezet. Een dergelijke aanpak is kostbaar en tijdrovend maar kan in positieve zin worden vertaald in 

effectiviteit en maatschappelijk draagvlak.  

 De gebiedsgerichte aanpak, zoals aanvankelijk geïnitieerd vanuit het nationale milieubeleid, heeft 

met projecten als Schokland en Oostrand Noordoostpolder dermate goede resultaten opgeleverd. 

Een van de succesfactoren was de beschikbare financiële ruimte. Een andere succesfactor was de 

brede aanpak, waarbij actoren uit verschillende beleidsvelden betrokken waren. Overwogen wordt 

deze aanpak ook voor andersoortige (niet-SGB) gebieden toe te passen.  

 Mede door inspanningen van de provincie op het terrein van het hoger en universitair onderwijs is de 

laatste jaren een aantal opleidingen gestart, waaronder een dependance van het Academisch 

Centrum Tandheelkunde Amsterdam, de Pedagogische Academie Basisonderwijs Almere en de 

propedeuse Gedrag en Samenleving van de UvA. Tevens zijn voorbereidingen getroffen voor een 

verdere uitbreiding van het opleidingenaanbod op HBO-niveau in Almere. 

 De provincie heeft een regisserende rol gespeeld in de processen rond de Luchthaven Lelystad  en 

de komst van Aviodrome. 

 Door de invoering van milieuregelgeving, o.a. in de agrarische sector, heeft een vermindering of 

geringere toename van de emissie van milieuvervuilende stoffen plaats gevonden.  

 Uit de provinciale monitoring blijkt dat op enkele gebieden (relatieve) ontkoppeling tussen 

economische activiteiten en milieudruk wordt bereikt. Verbetering is o.a. te zien bij het onderwerpen 

luchtkwaliteit (fijn stof, Vluchtige Organische Stoffen). 

 Samen met de gemeente Almere heeft de provincie gewerkt aan het verstevigen van de regionale 

positie in het nationaal ruimtelijk beleid. Daarbij is overtuigend bij de rijksdepartementen en de 

noordvleugelpartners over het voetlicht gebracht dat de nationale opgave voor verstedelijking alleen 

maar gerealiseerd kan worden als deze op een integrale wijze wordt aangepakt. Dit heeft geleid tot 

de formulering van het Integraal Ontwikkelingsplan Almere, waarin ruimtelijke opgaven in verband 

worden gebracht met de daarbij behorende realisatie van voorzieningen, verbindingen en 

blauwgroene elementen. 

 

Ontwikkelingen die in het bijzonder de aandacht vragen: 

 De ontwikkeling van voorzieningen, vooral zorg (inclusief jeugdzorg) en onderwijs, blijft nog steeds 

sterk achter bij de bevolkingsontwikkeling, hoewel met name op het gebied van hoger en universitair 

onderwijs inmiddels een aantal stappen is gezet. 

 Nieuw nationaal beleid op het gebied van ruimtelijke ordening, wonen, verkeer en vervoer is nog 

steeds niet vastgesteld. Dit leidt tot stagnatie in veel besluitvormingsprocessen die van belang zijn 

voor ontwikkelingen in Flevoland.  

 In samenhang daarmee worden er in te beperkte mate nieuwe plannen ontwikkeld voor ontsluitende 

infrastructuur, terwijl de groei van activiteiten onverminderd doorgaat. De bestuursovereenkomst 

tussen rijk en regio over de aanleg van de ZZL is nog niet door het Rijk getekend.   
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 Er is een trend van decentralisatie van rijksbevoegdheden naar de provincie. Dit kan de regierol van 

de provincie versterken, maar gevreesd mag worden dat hiermee een verschraling van  de 

middelentoedeling gepaard gaat. 

 De beoogde schaalsprong van Almere biedt kansen voor het gehele gebied, maar er moet voor 

gewaakt worden dat de Almeerse ontwikkeling ten koste gaat van ontwikkelingen in andere delen van 

de provincie.  Daartoe moet het IOP goed ingebed worden in een geïntegreerde visie op de 

ontwikkeling van geheel Flevoland en afspraken daarover worden zoveel mogelijk vastgelegd in het 

bestuursaccoord over het IOP tussen Rijk en regionale partners.  

 De integrale ontwikkelingsopgave van de provincie Flevoland (niet alleen wonen, maar ook 

bedrijvigheid, toerisme en recreatie) kan belemmerd worden door strenger wordende  richtlijnen in 

groene Europese regelgeving. 

 Nieuwe wet- en regelgeving voor het behoud en ontwikkeling van landschap en archeologie kan 

voortgang van ruimtelijke ontwikkelingen vertragen wanneer dit niet vroegtijdig in plannen wordt 

betrokken. 

 De regels waaraan de besteding van middelen in het kader van het EPD gebonden zijn kunnen 

belemmerend werken voor een doelmatige bestuurlijk wenselijke besteding ervan.  

 De ontwikkeling van natuur in de provincie stagneert bij gebrek aan rijksmiddelen 

 De minder gunstige economische conjunctuur heeft een afvlakkende werking  op de 

werkgelegenheidsgroei. 

 De duurzaamheid van de landbouw kan worden bedreigd door de mogelijke ontwikkeling van 

grootschalige intensieve veehouderijbedrijven. 

 Onderzoek van de provincie heeft aangetoond dat de kwaliteit van het grondwater beïnvloed wordt 

door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De provincie als grondwaterbeheerder is voor de 

taak gesteld om de voorwaarden te scheppen waardoor het grondwater weer aan de 

kwaliteitsnormen zal voldoet. 

 Het beleid omtrent windmolens roept steeds meer discussie op over dreigende aantasting van de 

kwaliteit van het landschap. 

 Bij de onderwerpen mobiliteit en afval vindt nog geen ontkoppeling plaats. 

 Op een aantal punten, zoals locatiebeleid en landbouwontwikkeling, is herziening van het 

Omgevingsplan gewenst. 

 

Kansen en opgaven voor de toekomst: 

 De kansen die de beoogde ontwikkeling van Almere biedt moeten benut worden om de positie van 

provincie in bestuurlijke en sociaal-economische zin te versterken. In dat verband moet voor 

uiteenlopende beleidsvelden (werk, verbindingen, zorg, onderwijs, cultuur, recreatie) een strategische 

positie bepaald worden in relatie tot gebieden als Noordvleugel van de Randstad inclusief Utrecht, 

maar ook de westrand van de Veluwe, west Overijssel en het zuidelijk deel van Friesland. 

 De ontwikkelingsgerichte rol van de provincie vraagt om versterking. De provincie kan zich 

nadrukkelijker profileren in het uitvoeringstraject van plannen met een bovenlokale betekenis. Dit kan 

oa door daadwerkelijk in ontwikkelingen te participeren, daarvoor organisatiekracht en andere 

middelen in te zetten en door een actievere rol te gaan spelen in het grondbeleid, als intermediaire 

factor tussen het rijk als grootgrondbezitter in de provincie en de uitvoerende taken van de 

gemeenten. Ook zal de provincie zich in dit kader bezinnen over de aard en intensiteit van 

bestuurlijke contacten met de omliggende regio’s, gericht op het gezamenlijk op gang brengen van 

gewenste ontwikkelingen. 
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INLEIDING 
 

Het Omgevingsplan zoals dat in november 2000 is vastgesteld is samengesteld uit het drieluik “Visie, 

Beleidskader en Uitvoering”. Daarbij is voorzien in een vierjaarlijkse cyclus van revisie, in directe relatie 

met het werkprogramma van de Staten. Dit betreft derhalve een integrale evaluatie van het gevoerde 

beleid, bezinning op de uitgangspunten en eventuele bijstelling of herziening als een mogelijk gewenst 

gevolg daarvan. Gelet op de politiek-bestuurlijke functie van het plan als centraal beleidsdocument voor 

het provinciaal omgevingsbeleid is het nodig het Omgevingsplan jaarlijks te onderwerpen aan een 

beleidsmatige beschouwing. Het gaat daarbij om relevante en aandachttrekkende onderwerpen die in de 

periode na vaststelling van het Omgevingsplan naar voren zijn gekomen en duidelijke effecten hebben op 

het gevoerde beleid en politiek-bestuurlijke aandacht vragen. Het betreft algemeen maatschappelijke 

ontwikkelingen, voortgaande beleidsvorming bij andere overheden, en specifiek regionale 

omstandigheden. De Voortgangsrapportage Omgevingsbeleid beoogt derhalve het Omgevingsplan als 

beleidsdocument een dynamisch gehalte te geven. Daartoe geeft de Voortgangsrapportage inzicht in: 

 relevante ontwikkelingen ten aanzien van het omgevingsbeleid  op Europees, nationaal niveau, op 

regionaal en gemeentelijk niveau en bij andere  instellingen van overheid en particuliere organisaties. 

Dit vanuit de vraag in welke mate deze ontwikkelingen effecten hebben op het te voeren beleid; 

 de voortgang van het gevoerde beleid vanuit de vraag op welke wijze en zo mogelijk in welke mate 

de doelen  van het Omgevingsplan dichterbij zijn gebracht; 

 eventuele bijstelling van ambities. 

 

Deel 1 van de Voortgangsrapportage Omgevingsbeleid is opgebouwd rond de beleidsuitspraken in het 

Omgevingsplan. Als gezegd beoogt de Voortgangsrapportage Omgevingsbeleid geen alles omvattend 

overzicht van alle beleidsvelden en programmapunten die het Omgevingsplan betreffen, maar geeft zicht 

op de meest in het oog springende en relevante ontwikkelingen die tot nadere bestuurlijke afwegingen 

aanleiding geven.  Kwantificering van behaalde resultaten is in veel gevallen (op dit moment nog) niet 

mogelijk, aangezien het veelal gaat om ontwikkelingen die pas na langere tijd zichtbaar zijn. Het 

monitoringsysteem is nog in ontwikkeling en is nog niet over de volle breedte van het beleidsspectrum 

operationeel. 

 

Naast deel 1 van de Voortgangsrapportage Omgevingsbeleid is er ook een deel 2, milieu en water. In 

deel 2 wordt verslag gedaan van het gevoerde milieu- en waterbeleid en de programmering hiervoor voor 

de komende jaren. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijk gestelde verplichtingen in de Wet 

milieubeheer, de Provinciale Milieuverordening, de Wet ruimtelijke ordening en de Verordening 

Waterhuishouding Flevoland. 

 

Voor informatie met betrekking tot kerngegevens en kengetallen dienaangaande wordt verwezen naar het 

statistisch overzicht Flevoland, de rapportage monitoring milieu en natuur, de watersysteemrapportage en 

de BeleidsEffectRapportage Verkeer en Vervoer. 
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HOOFDDOELSTELLING 
 

Hoofddoelstelling  

In het licht van de mogelijke negatieve sociale gevolgen van een (te) snelle groei, kiest de provincie voor 

een ontwikkeling waarbij de verbetering van de sociale kwaliteit, dat wil zeggen het bewerkstelligen van 

een goede sociale infrastructuur die uitnodigt tot maatschappelijke deelname, en de aanwezigheid van 

een toereikend voorzieningenpakket, centraal staat. Dit betekent dat onderwijs, arbeid, inkomen en 

voorzieningen op het terrein van zorg, cultuur en vrije tijd voor eenieder beschikbaar en bereikbaar zijn. 

Gelet op veiligheid, gezondheid en ontplooiingsmogelijkheden dienen de inspanningen ook gericht te zijn 

op een goede woon-, werk- en leefomgeving.  

 

Terugblik: 

 Het jaar 2002 heeft niet de vooraf verwachte duidelijkheid verschaft over de ontwikkeling van het 

Rijksbeleid. Een aantal grote rijksnota’s op het gebied van het Omgevingsbeleid is niet door de 2
e
 

kamer vastgesteld of is verworpen. Het lijkt er op dat de beoogde lange termijn ontwikkeling van 

Zuidelijk Flevoland/Almere een constante factor is binnen de discussies over de te volgen koersen in 

het nationaal ruimtelijk beleid. Daardoor kon dit jaar de discussie over het Integraal Ontwikkelingsplan 

Almere voortgezet worden. 

 Het vaststellen van het Omgevingsplan in 2000, vlak voor het gereedkomen van de 

beleidsvoornemens van het rijk, heeft vruchten afgeworpen. Daardoor kon onderbouwd en politiek 

gelegitimeerd positie gekozen worden in de onderhandeling met het rijk over de doorgroei van 

Almere en andere belangwekkende beleidsonderwerpen. 

 De strekking van de hoofddoelstelling blijft van kracht (kwaliteit en evenwicht voor groei), zij het dat 

de provincie onder bepaalde voorwaarden mogelijkheden ziet voor een doorgaande grootschalige 

verstedelijking in Zuidelijk Flevoland. 

 De beleidsontwikkeling van de provincie kenmerkt zich door intensieve interactie met de bevolking en 

maatschappelijke actoren waarmee een trend wordt voortgezet die met het Omgevingsplanproces is 

ingezet. Een dergelijke aanpak is kostbaar en tijdrovend maar kan in positieve zin worden vertaald in 

effectiviteit en maatschappelijk draagvlak. 

 De gebiedsgerichte aanpak, zoals aanvankelijk geïnitieerd vanuit het nationale milieubeleid, heeft 

met projecten als Schokland en Oostrand Noordoostpolder dermate goede resultaten opgeleverd. 

Een van de succesfactoren was de beschikbare financiële ruimte. Een andere succesfactor was de 

brede aanpak, waarbij actoren uit verschillende beleidsvelden betrokken waren. Overwogen wordt 

deze aanpak ook voor andersoortige (niet-SGB) gebieden toe te passen. 

 

Ontwikkelingen: 

 De provincie oriënteert zich op haar rol in het planproces Integraal Ontwikkelingsplan (IOP) Almere 

en rond de betekenis van het IOP Almere voor de provincie als geheel. Deze rol wordt in belangrijke 

mate bepaald door het leggen van de relatie tussen de ontwikkeling van Zuidelijk Flevoland/Almere 

en het overig deel van de provincie. Tegen die achtergrond krijgt het in het Omgevingsplan 

omschreven begrip ‘schakelpositie’ (beleidsuitspraak 17) een bredere betekenis. In het 

Omgevinsgplan gaat het vooral om de ruimtelijke betekenis van Flevoland, gelegen als schakel 

tussen randstad en Noord en Oost Nederland, waarbij het accent ligt op de ruimtelijke structuur zoals 

die gevormd wordt door de verstedelijkingsstructuur en de verbindingen met de andere delen van het 

land. De verbrede vertaling van het begrip schakelpositie hangt samen met de constatering dat op 

velerlei terreinen een relatie gelegd moet worden tussen gebieden binnen de provincie, maar vooral 

ook met de omliggende provincies en steden. Het gaat dan om zorgvoorzieningen, onderwijs, cultuur, 

recreatie, bedrijvigheid, etc. Deze verbrede invulling van het begrip kan bijdragen aan de profilering 

van de positiebepaling van het provinciaal bestuur in het proces rond de lange termijnontwikkeling 

van Almere, maar ook van de rest van de provincie, en kan richtinggevend zijn voor de verdere 

vorming van bestuurlijke ambitie en missie. In het startconvenant IOP Almere is inmiddels 

opgenomen dat als onderdeel van het ontwikkelingsplan een visie wordt gegeven op de 

wisselwerking met het overig gebied van de provincie Flevoland.   
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 De door het kabinet in de Stellingnamebrief geformuleerde beleidsvoornemens bieden de provincie 

kansen een sterkere positie als middenbestuur te verwerven. 

 

Vooruitblik: 

 De wisselwerking tussen Almere en overige Flevoland zal worden uitgewerkt in een atelier Almere in 

Flevoland. Voor een breed aantal onderwerpen (werk, verbindingen, zorg, onderwijs, cultuur, natuur- 

en landschap, recreatie) zal de provinciale inzet worden bepaald, gezamenlijk met de overheden in 

het gebied en maatschappelijke partners. 

 De doelstellingen (en ambities) zoals die in het Omgevingsplan zijn geformuleerd, behoeven een 

nadere analyse, hetgeen kan leiden tot aanscherpen van het beleid op een veelheid van terreinen.  

 De vraag kan  gesteld worden of het Omgevingsplan niet meer het karakter van een 

ontwikkelingsplan zou moeten krijgen, of dat er naast het Omgevingsplan een aparte figuur zou 

moeten ontstaan, gericht op het gestructureerd en integraal aangeven van de wijze waarop de 

provincie denkt de in het plan geformuleerde doelen te kunnen bereiken.  

 Onderdeel van een meer ontwikkelingsgerichte functie van het provinciaal bestuur is zwaarder in te 

zetten op grondbeleid als ontwikkelingsinstrument. Dit komt  aan de orde in het kader van het IOP 

Almere. 
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BELEIDSUITSPRAKEN 
 

Beleidsuitspraak -1-  

De provincie stimuleert initiatieven die ertoe bijdragen dat sociale netwerken verder uitgroeien en 

bereikbaar zijn voor eenieder die daaraan wil deelnemen. Hierdoor kan de maatschappelijke samenhang 

worden vergroot. 

 

Terugblik:  

 De nota Provinciaal Welzijnsbeleid Flevoland 2002-2005 werd vastgesteld. De drie 

programmaonderdelen zijn: bevorderen van participatie, voorkomen en verminderen van 

achterstanden en vergroten van de maatschappelijke samenhang. Aan een groot aantal van de 

programmaonderdelen wordt inmiddels al uitvoering gegeven.  

 De pilots ‘Interculturalisatie Flevoland’, het jongerenparticipatie-project ‘WhoZnext’, een project in het 

kader van de ‘Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk’ en een project in het kader van de 

‘Breedtesportregeling’ zijn deels in uitvoering, deels in de startfase . De in concrete termen 

beschreven resultaten worden in jaarlijkse projectverslagen opgenomen. 

 Voorts wordt gewerkt aan een sterkere afstemming tussen het lokale jeugdbeleid en de (provinciale) 

jeugdzorg, mede in het kader van BANS (Bestuursakkoord nieuwe stijl). Dit gebeurt onder meer in de 

vorm van convenanten tussen gemeenten en de provincie. 

 

Ontwikkelingen: 

 Steeds meer wordt afstemming en samenwerking ontwikkeld tussen de sectoren onderling en tussen 

de verschillende overheden en hun steunstructuren; 

 De sociale sector wordt met een aantal belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen geconfronteerd: 

ontgroening en vergrijzing, multiculturalisering, individualisering van de samenleving, vervagen van 

de traditionele waarden en normen, verdwijnen van een vanzelfsprekende maatschappelijke 

samenhang, verstedelijking, verschuivingen in de voorzieningen op het platteland, en 

extramuralisering van de zorg.  

 Hierdoor is er sprake van een inhoudelijke verbreding van het sociale werkterrein, een grote vraag 

naar participatie van burgers, een grote vraag naar het bevorderen van sociale cohesie, inclusief een 

goede infrastructuur voor vrijwilligerswerk, een toenemende vraag naar meer afstemming en 

samenwerking tussen de overheden en tussen de verschillende sectoren, een toenemende behoefte 

aan kwaliteitsbeleid, een toenemende behoefte aan het vergroten van de zelfredzaamheid, een 

toenemende vraag naar sociale en fysieke veiligheid en een toenemende vraag naar meer 

maatschappelijke inbreng door sport.  

 

Vooruitblik: 

 De gevolgen van de hierboven beschreven ontwikkelingen maken pro-actieve beleidsvorming en 

beleidsuitvoering vanuit een integrale aanpak wenselijk op de volgende punten: 

 Het bevorderen van de afstemming en samenwerking tussen de verschillende sectoren (zowel 

binnen als buiten het provinciaal apparaat) en tussen de verschillende overheden (de integrale 

aanpak) en hun steunstructuren; 

 Veiligheid en leefbaarheid. Hieronder  vallen aspecten als participatie (inclusief het vergroten van 

de zelfredzaamheid), voorkomen en verminderen van maatschappelijke  achterstanden, en 

maatschappelijke samenhang; 

 De actualisering van het sportbeleid waarbij meer aandacht  voor de maatschappelijke functie van 

sport. 

 De provincie Flevoland werkt eraan gesubsidieerde instellingen in toenemende mate vraaggericht, 

output- en outcome-gericht te laten werken.  

 Monitoring van ontwikkelingen en beleidseffecten is hierbij van groot belang. Deze monitoring moet 

input leveren voor aanpassing van sociaal beleid (zie ook rapport ‘Nieuwe perspectieven voor het 

sociaal beleid van de provincies’ door de commissie Simons). Onderzocht zal worden hoe een 

dergelijke monitoring eruit kan zien. 
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Beleidsuitspraak -2-    

De provincie streeft naar een op de behoefte afgestemd en een naar grootte en prijs gedifferentieerd 

woningbestand. Het gaat hierbij niet alleen om toevoeging van nieuwe, maar ook om tijdige vernieuwing 

van bestaande woonmilieus. Omwille van de sociale samenhang dient hierbij op basis van samenwerking 

met betrokkenen aandacht te worden besteed aan menging van functies (wonen, werken en 

voorzieningen) op wijk- en buurtniveau, veiligheid en het voorzieningenniveau.  

 

Terugblik:  

 In het jaar 2002 zijn er in Flevoland iets minder woningen gebouwd dan de jaren ervoor. Dit is geheel 

in lijn met de landelijke ontwikkeling. De lagere woningproductie is een gevolg van een lagere aantal 

opleveringen in Almere. In de andere gemeenten is de productie op peil gebleven. 

 in 2002 is een tweetal onderzoeken verricht: een woningmarktanalyse en een woonmilieuonderzoek 

onder de Flevolandse huishoudens; 

 De ontwikkeling van de woningbouw in de Flevolandse gemeenten tot nu toe en de verwachting 

daaromtrent voor de komende jaren passen globaal binnen de koers die in het Omgevingsplan is 

uitgezet. In samenwerking met de gemeenten en in overleg met de locale en regionale 

volkshuisvestingspartijen wordt de productie zo goed mogelijk op de behoefte afgestemd, waarbij 

rekening wordt gehouden met: wensen van de huishoudens t.a.v. woning en woonmilieu, 

samenstelling huidige woningvoorraad, samenhang tussen zorgvoorzieningen en wonen. 

 

Ontwikkelingen: 

 Voor de komende jaren wordt verwacht  dat de productie in Flevoland circa 4.000 woningen per jaar 

zal bedragen, waarvan circa 2.500 woningen in Almere. De gemeente Almere rekent vanaf 2005 met 

circa 2.000 woningen per jaar.  In het Omgevingsplan bedraagt de bandbreedte in de periode 2005 – 

2010 tussen de 2.100 en 3.000 woningen per jaar. 

 Het Rijk heeft aangegeven dat de opgave voor Almere in de periode 2010-2030 60.000 a 70.000 

woningen bedraagt. Dit is aanmerkelijk meer dan in het Omgevingsplan voorzien. In het kader van 

het IOP Almere zal worden bezien in hoeverre en onder welke voorwaarden deze opgave kan 

worden gerealiseerd.  

 

Vooruitblik: 

In de eerste helft van 2003 wordt de Woonvisie Flevoland opgesteld. Deze komt tot stand in 

samenspraak met gemeenten, corporaties en marktpartijen. Hierin wordt ingegaan op: 

 wettelijke taken en bevoegdheden van de provincie en de wijze van uitvoering; 

 de te verwachten ontwikkeling van de woningmarkt in Flevoland; 

 uitwerking van beleidsaspecten op bovenlokaal niveau. 

 de woonmilieus waarin in de komende jaren gebouwd moet gaan worden t/m 2020, en waar deze 

woonmilieus ontwikkeld zouden moeten worden; 

 de te verwachten kwantitatieve woonopgave t/m 2020; 

 de daaruit volgende ruimtelijke consequenties. 

 

Beleidsuitspraak -3-  

De provincie zal voor de sociale ontwikkeling van Flevoland bevorderen dat een voorzieningenpatroon 

wordt gecreëerd en in stand gehouden dat naar omvang, samenstelling en ruimtelijke spreiding aansluit 

bij de behoeften van de bevolking en dat bijdraagt aan een goed woon- en leefklimaat. Gespecialiseerde 

voorzieningen zullen in de grotere kernen worden geconcentreerd.  

 

Terugblik: 

 Afgelopen jaren is een tweetal onderzoeken uitgevoerd waaruit blijkt dat op vrijwel alle fronten het 

voorzieningenniveau sterk achtergebleven is in vergelijking met referentiegebieden en dat die 

achterstand bij ongewijzigd beleid de komende jaren verder zal toenemen. Met name de zorg en het 

hoger onderwijs springen er uit.  

 De uitkomsten van de onderzoeken zijn op verschillende manieren onder de aandacht gebracht van 

de betrokkenen (instellingen, gemeenten en departementen) met het verzoek in hun beleid met de 
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uitkomsten rekening te houden. Het rijk erkent dat het voorzieningenniveau in Flevoland verbetering 

behoeft.  

 Met het instrument subsidie wordt jaarlijks een groot aantal activiteiten en projecten mogelijk gemaakt  

gericht op veraangenamen van het woon- en leefklimaat. 

 De invoering op provinciaal niveau van landelijke beleidskaders voor de in 2004 in werking tredende 

Wet op de Jeugdzorg hebben de afgelopen 2 jaar centraal gestaan.  

 In 2002 is de stichting Bureau Jeugdzorg tot stand gekomen. Door de groeiende wachtlijsten en het 

beperkte hulpaanbod in Flevoland is er nog steeds sprake van een zorgwekkende staat van 

jeugdzorg in Flevoland.  

 De provincie heeft in overleg met zorgvragers, zorgaanbieders, gemeenten en zorgkantoor in kaart 

gebracht welke verbeteringen er voor Flevoland nodig zijn. Per zorgsector zijn deze verbeteringen 

verwoord in regiovisies. In de verschillende netwerken in Flevoland wordt gewerkt aan de verdere 

uitvoering van deze regiovisies.  

 

Ontwikkelingen: 

 In 2004 wordt de ‘Wet op de Jeugdzorg’ verwacht. Wettelijke verantwoordelijkheden en taken nemen 

toe op zowel beleidsinhoudelijk als financieel terrein. 

 Er is sprake van een toename van aanmeldingen , hulpvragen, in de jeugdzorg van ca. 20 % in 2002 

alsmede een toename van meldingen bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling. Met inzet van 

incidentele middelen zijn de wachtlijsten in 2002 afgenomen, echter bij uitblijven van genoegzame 

structurele financiering zullen de wachtlijsten in 2003 weer toenemen.  

 Op verschillende manieren wordt geprobeerd om in de woon-, welzijn- en zorgsector niet langer het 

aanbod maar de vraag van mensen centraal te stellen. De vraag van mensen met een beperking - 

jong en oud - is lang niet altijd een zorgvraag. Derhalve is er een integrale benadering nodig. 

 

Vooruitblik: 

 Door het  inzetten van incidentele provinciale middelen zal het bestaande beleid van 2002 in 2003 

grotendeels gehandhaafd blijven. Het wachten is op een adequate financiering door het in werking 

treden van het in de Wet op de Jeugdzorg opgenomen “ Recht op jeugdzorg” . 

 De wachtlijsten in de zorg blijven de belangrijkste knelpunten vormen. Deze problematiek wordt 

veroorzaakt door de groei van de zorgvraag, de tijd die nodig is om capaciteitsuitbreiding te 

realiseren en de krappe arbeidsmarkt.  

 Grootste knelpunten doen zich voor in situaties waarbij zorgverlening afhankelijk is van geschikte 

huisvesting (tekort aan zorgtoegankelijke woningen, aan wonen met begeleiding en aan intramurale 

capaciteit). In een nieuwe beleidsnota op dit vlak, gepland voor 2003, wordt uiteengezet hoe de 

provincie wil werken aan de integratie van zorg en huisvestingsbeleid. 

 De in 2004 verwachte “ wet op de Jeugdzorg” en de voorbereiding daar op in 2003 zal veel aandacht 

en inzet vragen.   

 Het jeugdzorgbeleid richt zich op versterking en uitbreiding van faciliteiten als het Bureau Jeugdzorg, 

ambulante zorg, pleegzorg en (semi-)residentiële hulp.  

 De samenhang tussen de sectoren ( Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ), Licht Verstandelijk 

Gehandicapten (LVG)) moet worden versterkt.  

 Met gemeenten worden afspraken gemaakt over de wijze waarop lokaal ( preventief) jeugdbeleid en 

de provinciale Jeugdzorg op elkaar worden afgestemd.  

 Het zorgaanbod van instellingen uit meerdere sectoren wordt gebundeld in zogenaamde 

zorgprogramma's, waarbij de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), jeugdzorg en thuiszorg nauw 

samenwerken. 

 

Beleidsuitspraak -4-  

Het accent in het provinciaal onderwijsbeleid ligt op het versterken van een gedifferentieerd aanbod van 

voortgezet onderwijs in alle gemeenten. Daarnaast zal de provincie zich inzetten voor het handhaven van 

het hoger beroepsonderwijs in Dronten, de verdere uitbouw van hoger beroepsonderwijs in Lelystad en 

hoger en wetenschappelijk onderwijs in Almere.  
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Terugblik: 

 De provincie heeft het onderzoek Kiezen en delen ,laten uitvoeren en het project Quick Scan hoger 

Onderwijs en provinciale lobbyactiviteiten richting “Haagse beslissers”. 

 Na de toestemming voor verschillende uitbreidingen van het aanbod aan voortgezet onderwijs in 

2oo1, zijn in 2002 diverse uitbreidingen gerealiseerd, o.a. in Almere en Urk.  

 Op landelijk niveau is in 2002 actief geparticipeerd in de discussie over de toekomstige rol van de 

provincies ten aanzien van de onderwijsinfrastructuur in het voortgezet onderwijs. Het regionale 

arrangement Dronten dat in 2002 is gerealiseerd, is een landelijk pilotproject voor de deregulering 

van de planning van het voortgezet onderwijs. De provincie heeft hierin een regierol vervuld.  

 Het ROC Flevoland heeft in de afgelopen twee jaar een groei doorgemaakt van 25% waardoor de 

constante achterstand in financiering door het Rijk, gebaseerd op het deelnemersaantal van 2 jaar 

ervoor, extra pijnlijk is.  

 De alliantie van de Christelijke Agrarische Hogeschool, de Christelijke Hogeschool Windesheim en de 

Vrije Universiteit maakt het CAH mogelijk het opleidingenaanbod in Dronten te vergroten. 

Gezamenlijk werken de drie onderwijsinstellingen aan plannen om het hoger onderwijs in de 

provincie Flevoland uit te breiden. 

 Het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam heeft in Almere onlangs een dependance 

geopend die een verrijking betekent van het opleidingenaanbod, maar vooral een belangrijke 

aanwinst is voor de gezondheidszorg in de stad. Het tekort aan tandartsen kan deels worden 

opgevangen doordat de tandartsen in opleiding al patiënten kunnen helpen.  

 In 2002 zijn bovendien de voorbereidingen getroffen voor een verdere uitbreiding van het 

opleidingenaanbod op HBO-niveau in Almere (HEAO en sociaalagogische opleidingen.  

 

Ontwikkelingen: 

 Voor de ontwikkeling van Almere is de komst van hoger onderwijs van eminent belang. Niet alleen 

omdat het belangrijk is de eigen bevolking opleidingen op dat niveau te kunnen aanbieden, maar ook 

voor een evenwichtige samenstelling van de bevolking. De leeftijdsgroep van 18 tot 24 jaar is in 

Almere duidelijk ondervertegenwoordigd en dat heeft alles te maken met het ontbreken van 

onderwijsaanbod voor deze groep. Dat geldt trouwens evenzeer voor het Middelbaar 

Beroepsonderwijs.  

 De ‘Almere Learning Community’ (gemeente Almere) beoogt de versterking van het totale onderwijs 

in de stad, van primair tot wetenschappelijk onderwijs en van voor- en vroegschoolse educatie tot 

‘education permanente’. Speerpunten van onderwijsontwikkeling komen dan te liggen bij pedagogie 

en onderwijs, bij ICT en bij sociale processen. 

 Zowel in Almere, als in Dronten en Lelystad, als in Zeewolde ontstaan plannen voor de uitbreiding 

van het opleidingenaanbod. Het gevaar dreigt dat de verschillende initiatieven en betrokken 

onderwijsinstellingen in een cruciale fase met elkaar in concurrentie komen. 

 Vanwege de demissionaire status van het kabinet is het vervolg van de lobby richting het Ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over de achterstand in financiering van het ROC 

Flevoland uitgesteld. Wel wordt dit punt geagendeerd bij de voorbereidingen van het Integrale 

Ontwikkelingsplan Almere. 

 

Vooruitblik: 

 Met het ROC Flevoland wordt bekeken of aan het Academisch Centrum Tandheelkunde ook een 

opleiding tot tandartsassistente kan worden gekoppeld. 

 Naar verwachting starten in 2003 en 2004 (deeltijd) opleidingen op het gebied van de HEAO en 

sociaalagogische opleidingen in Almere. Bovendien zal het naar verwachting in Zeewolde in 2003 

mogelijk worden de basisvorming aan te bieden voor leerlingen met een HAVO of VWO-advies.  

 Het is van groot belang dat de provincie zich actief inzet om een evenwichtige groei van het hoger 

onderwijs waar mogelijk te bevorderen. De provincie kan daarin verschillende rollen op zich nemen, 

zoals makelaar, regisseur, domeinverdeler, kwaliteitsbewaker en initiator. 

 Om de verschillende rollen actief te kunnen invullen is het van groot belang dat het provinciale beleid 

op het terrein van hoger onderwijs op zo kort mogelijke termijn expliciet wordt vastgelegd en 

bekrachtigd door Provinciale Staten.  
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 Onder de titel Kennislandgoed Flevoland wordt een project ontwikkeld gericht op bundeling van 

kennis en van - en samenwerking tussen landbouwgeoriënteerde bedrijven, instellingen en instituten 

en de inrichting van het gebied gelegen in de driehoek Lelystad- Swifterbant- Dronten. 

 

 

Beleidsuitspraak -5- 

Het provinciaal beleid beoogt de beschikbaarheid van betaald werk voor de gehele beroepsbevolking. Zo 

mogelijk binnen de provincie, maar in elk geval op een vanuit de woonplaats goed bereikbare werkplek.  

 

Beleidsuitspraak -6- 

Het provinciaal beleid is gericht op het stimuleren van kansrijke en toekomstgerichte bedrijvigheid. 

Gezien de veranderende internationale concurrentieverhoudingen zal deze bedrijvigheid steeds meer 

moeten voldoen aan eisen van hoogwaardigheid en kennisintensiteit. Daarnaast blijft aandacht uitgaan 

naar het bevorderen van werkgelegenheid voor minder geschoolden en andere groepen die moeilijk 

toegang hebben tot de arbeidsmarkt.  

 

Terugblik: 

 De provincie heeft de economische ontwikkeling van Flevoland  gestimuleerd op basis van de Nota 

Regionaal-Economisch Ontwikkelingsbeleid  (REOF, vastgesteld door PS in 1999). Het hoofddoel is 

het verkrijgen van evenwicht tussen werkgelegenheid en beroepsbevolking, zowel in kwantitatieve als 

in kwalitatieve zin. In de notitie REOF Halverwege  worden voorstellen gedaan voor 

accentverschuivingen van beleid op basis van een evaluatie van het provinciaal economisch beleid, 

(nieuwe) economische en maatschappelijke ontwikkelingen en beleidsveranderingen bij andere 

overheden.  

 Voor het landbouwbeleid, het beleid voor recreatie en toerisme en het regionaal innovatie en 

technologiebeleid zijn recent nieuwe beleidsnota’s verschenen.  

 

Ontwikkelingen: 

 Terwijl de beroepsbevolking sinds 1997 met 23% is toegenomen, is het aantal fulltime banen de 

afgelopen vijf jaar met 37% gestegen. Het aantal fulltime banen als percentage van de 

beroepsbevolking is gestegen van 62% in 1996 naar 70% in 2001 (landelijk van 93% in 1996 naar 

97% in 2001). Desondanks is er nog steeds sprake van een tekort aan arbeidsplaatsen in Flevoland. 

Absoluut gezien is dit tekort van bijna 48.000 banen ongeveer even groot als in 2000.  

 Wat betreft het type werkgelegenheid is er evenals elders sprake van een verschuiving richting 

dienstensector en groeiend aantal banen waarvoor een middelbare of  hogere opleiding is vereist. 

Mede onder druk van een toenemende schaarste aan ruimte, met name in Zuidelijk Flevoland leggen 

gemeenten meer het accent op hoogwaardige werkgelegenheid en vooral bedrijven uit de 

dienstensector, die vaak minder ruimte-extensief zijn. De provincie blijft wijzen op het belang van het 

creëren van ruimte voor andere sectoren, waaronder transport en logistiek, industrie en leisure-

activiteiten.  Daarmee wordt voldaan aan de eis van een veelzijdige structuur, die minder 

conjunctuurgevoelig is en beter tegemoet komt aan de veelzijdige vraag (naar type en 

opleidingsniveau) vanuit de arbeidsmarkt. 

 Net als elders zijn in Flevoland de gevolgen merkbaar van een afzwakkende economie. De 

ontwikkeling van de werkgelegenheid reageert daarop vertraagd, maar hoewel de groei hoger blijft 

dan landelijk, is vanaf 2001 ook in Flevoland sprake van een afname van de groei van 

arbeidsplaatsen.  Het Centrum voor Werk en Inkomen gaat voor de komende jaren voor Flevoland uit 

van een gemiddelde jaarlijkse werkgelegenheidsgroei van 1,5 % in een laag scenario tot 3,5 % in een 

hoog scenario. Dit is lager dan we de afgelopen jaren gewend waren. 

 In verband met een mogelijke schaalsprong van Almere naar 350.000 à 400.000 inwoners in 2030 

wordt gekozen voor een 100% werkgelegenheidsgraad in 2030. Dit hoort bij een stad met een 

dergelijke omvang, maar zal een aanzienlijke inspanning vereisen. Toename zal niet alleen moeten 

worden gevonden in stuwende bedrijven, maar ook in bevolkingsvolgende bedrijven en instellingen. 
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Vooruitblik     

 Ter versterking van de werkgelegenheidsfunctie blijft de provincie zich inzetten voor een beleid 

volgens de hoofdlijnen van het REOF, waarbij het accent ligt op een krachtige uitvoering van het 

Regionaal Innovatie en Technologie Plan (RITP), de nota Landbouwontwikkeling en het Beleids- en 

Actieplan Recreatie en Toerisme (BART). 

 Andere accenten zijn: 

- herijken van de rol van de provincie op het gebied van arbeidsmarktbeleid in verband met de 

verandering van de arbeidsvoorzieningsstructuur; 

- Ontwikkelen van een locatiebeleid dat rekening houdt met de wensen vanuit de markt; 

- Versterken van het bestaande bedrijfsleven via clusterbeleid, startersbeleid en 

handelsbevordering. 

 Op basis van de notitie REOF Halverwege zullen aanvullende  voorstellen voor  

accentverschuivingen in het economische beleid worden gedaan voor de nieuwe collegeperiode. 

 

Beleidsuitspraak -7-  

Toename van de mobiliteit wordt uit een oogpunt van sociale participatie als inherent aan 

maatschappelijke ontwikkelingen gezien. De vermijdbare groei van de automobiliteit wordt tegengegaan, 

waarbij bevordering van openbaar vervoer en het gebruik van de fiets een belangrijke rol zullen spelen. 

De verkeersonveiligheid zal zoveel mogelijk worden beperkt.  

Terugblik: 

 De Tweede Kamer heeft in het voorjaar van 2002 het NVVP verworpen. Vooral het voorstel tot 

kilometerheffing leidde tot bezwaren. Het nieuwe kabinet zal het NVVP herzien. Dit zal op z’n vroegst 

eind 2003 gereed zijn. Mede door de vertraging van het NVVP is de provincie nog niet gestart met de 

herziening van het PVVP. Ook de uitkomsten van in het Integraal Ontwikkelingsplan Almere zijn van 

belang voor het PVVP. 

 De laatste jaren is met name de dienstregeling voor het streekvervoer in Zuidelijk Flevoland 

uitgebreid, hetgeen geleid heeft tot een (lichte) toename van het aantal busreizigers. In de gemeente 

Dronten is in navolging van de gemeente Noordoostpolder collectief vraagafhankelijk vervoer 

geïntroduceerd. 

 De komende jaren zal het openbaar vervoer (m.u.v. de trein) worden aanbesteed. De provincie stelt 

een Programma van Eisen op, waarin de eisen en wensen ten aanzien van het openbaar vervoer zijn 

opgenomen. De aanbesteding moet leiden tot een beter openbaar vervoer. 

 In het woon-werkverkeer wordt door middel van vervoermanagement gepoogd het gebruik van de 

alternatieven voor de auto te stimuleren. Een aantal bedrijven is reeds op eigen initiatief met 

vervoermanagement aan de slag gegaan. Er zijn contacten gelegd met het ROA en de provincie 

Noord-Holland om in het kader van vervoermanagement wat te doen aan de grote uitgaande pendel.  

 Nieuwe stedelijke uitbreiding is zoveel mogelijk rondom de Flevospoorlijn ontwikkeld.  

 Het fietspadennet langs de provinciale wegen is in orde. Het recreatieve fietspadennet vraagt echter 

aandacht. Er worden gesprekken gevoerd met de verschillende beheerders om het recreatieve 

fietspadennet te verbeteren. 

 De provincie heeft samen met andere partijen verkenningen uit laten voeren naar de toekomstige 

ontsluiting van Almere per openbaar vervoer. Het betreft een  verkenning naar de Stichtselijn en een 

verkenning naar de Amersfoortselijn. 

 Door middel van handhaving, educatie en een duurzaam veilige inrichting van de infrastructuur wordt 

gewerkt aan het terugdringen van het aantal slachtoffers in het Flevolandse verkeer. Deze 

maatregelen hebben resultaat. De forse mobiliteitstoename zet deze resultaten echter onder druk.  

 Samen met de gemeente Almere en Noord-Hollandse partijen wordt in het kader van regionet 

gewerkt aan de verbetering van het openbaar vervoer in de Noordvleugel van de Randstad. 

 

Ontwikkelingen 

 De laatste jaren is de mobiliteit in Flevoland sterk gegroeid. De groei van het aantal inwoners , de 

groei van de werkgelegenheid en de economische ontwikkeling zijn de belangrijkste oorzaken van de 

mobiliteitsgroei.  
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 Met name de automobiliteit nam sterk toe. De sterke groei van met name de automobiliteit heeft ook 

te maken met de openstelling van de A27, waardoor meer verkeer naar en van Noord-Nederland 

voor een route via Flevoland kiest. 

 De trein en de bus hebben aandeel verloren. Bij de bus is nog een lichte reizigersgroei zichtbaar. Het 

aantal treinreizigers is afgenomen sinds 2000. Problemen op het spoor zijn hier waarschijnlijk debet 

aan. De achteruitgang in het treingebruik is zorgelijk. Belangrijkste oorzaak hiervan is de (beleving 

van) afname van de kwaliteit (volle treinen, vertragingen en onveiligheid). 

 Voor het fietsgebruik zijn geen betrouwbare gegevens voorhanden. Het fietsgebruik in Flevoland ligt 

beneden het landelijk gemiddelde. Met name de grote afstanden in Flevoland en het goede openbaar 

vervoer in de steden leiden tot een lager gebruik van de fiets. 

 Het aantal verkeersslachtoffers fluctueert sterk. Over de jaren heen blijft het aantal slachtoffers 

ongeveer gelijk. Gezien de groei van het verkeer betekent dit dat de verkeersveiligheid licht is 

verbeterd. 

 De provincies krijgen in de toekomst meer bevoegdheden. Zo zullen de provincies en 

kaderwetgebieden in de toekomst projecten tot 225 miljoen Euro mogen uitvoeren. Een deel van de 

rijksgelden uit het MIT gaat naar de provincies (GDU+). Het betreft het gedeelte dat nu besteed wordt 

aan regionale projecten, met aftrek van de lopende verplichtingen. De omvang van deze middelen is 

echter beperkt. Op termijn komt de volle ruimte beschikbaar. Ook dan blijft de twijfel of dit voldoende 

is om deze verantwoordelijkheid als regio te kunnen dragen. De verdeling van de gelden zal conform 

de huidige provinciale verdeelsleutel plaatsvinden. 

 De provincie is verantwoordelijk voor het streekvervoer. Het kabinet kwam eind dit jaar met forse 

bezuinigingsdoelstellingen. Op dit moment is er nog onduidelijkheid over de effecten van de 

bezuinigingen en de nieuwe bekostigingssystematiek. 

 Ook de exploitatiebijdragen voor het openbaar vervoer zullen uiteindelijk in de GDU+pot komen. Dit 

biedt provincies en kaderwetgebieden meer mogelijkheden om zelf keuzes te maken over 

investeringen. 

 De aanbesteding van het openbaar vervoer zal vanaf eind 2003 starten. 

 Voor de bevordering van de verkeersveiligheid heeft de provincie een indicatief maatregelenpakket 

opgesteld, vooral gericht op infrastructurele aanpassingen. Aan de hand van dit pakket had volgens 

landelijke afspraak een regionale doelstelling voor verkeersveiligheid moeten worden vastgesteld, 

evenals een rijksbijdrage voor dit doel als onderdeel van de GDU+. Doordat het rijk de daarvoor 

beoogde middelen niet beschikbaar heeft, is dit proces voorlopig op een laag pitje gezet. 

 

Vooruitblik 

 Overleggen met rijk, gemeente en NS hebben er toe geleid dat Almere Buiten in 2004 een nieuw 

station krijgt (Almere Oostvaarders).  Conform gemaakte afspraken zal zo spoedig mogelijk een 

station in Almere Poort worden geopend. De Gooiboog, die een spoorverbinding met Utrecht tot 

stand brengt, is naar verwachting in 2003 gereed. 

 De uitstel van het NVVP betekent dat ook het PVVP op een later tijdstip kan worden herzien. Wel zal 

Provinciale Staten moeten besluiten tot verlenging van de termijn van het huidige plan (looptijd tot 

maart 2004). 

 

Bij beleidsuitspraak 18 wordt meer aandacht besteed aan concrete infrastructurele projecten 

 

Beleidsuitspraak -8-  

De provincie zal zowel de 'biologische' landbouw als de 'reguliere' landbouw ondersteunen in het 

ontwikkelingsproces naar een duurzame landbouw.  

 

Terugblik 

 Mede in verband met de Landbouwontwikkelingsnota zijn enkele studies verricht (o.a. effect van het 

verkoopbeleid agrarische domeingronden, onderzoek fruitteelt en het onderzoek naar de 

mogelijkheden voor omschakeling naar biologische landbouw).  

 In het kader van het project Over de Drempel van de NLTO is een ontwerpregeling Stimulering 

duurzame en biologische landbouw opgesteld die een voorbeeldwerking op andere deelterreinen kan 

hebben.  
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 Tevens zijn op basis van een evaluatie van het eerste Plan van Aanpak Biologische Landbouw 

Flevoland (1998) de speerpunten voor de komende jaren aangepast. 

 

Ontwikkelingen 

 Binnen de gebiedsgerichte projecten worden de beperkingen binnen de landbouw integraal 

aangepakt, waarbij zowel economische, technische als milieudoelstellingen worden nagestreefd De 

specifieke activiteiten worden globaal beschreven in het provinciaal uitvoeringsprogramma 2003 – 

2006. 

 De nota Landbouwontwikkeling in Flevoland geeft aanleiding voor wijzigingen van het 

Omgevingsplan, onder andere op het vlak van bollenteelt, ondersteunend glas en intensieve 

veehouderij 

 

Beleidsuitspraak -9-  

De provincie zal duurzame (steden)bouw bevorderen, in het bijzonder gericht op een efficiënte en 

duurzame energievoorziening, het sluiten van waterkringlopen en het beperken van het gebruik en het 

stimuleren van hergebruik van grondstoffen.  

 

Terugblik: 

 De provincie heeft in 2001 een nulmeting laten uitvoeren naar welke duurzame maatregelen zijn en 

zullen worden getroffen  op bestaande en nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen en hoe de 

samenwerking tussen betrokken partijen is geweest bij het realiseren en voorbereiden van deze 

maatregelen. 

 De provincie heeft in juni 2002 een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden van efficiënt 

ruimtegebruik (ruimtewinst per arbeidsplaats) op nieuwe bedrijventerreinen in Zuidelijk Flevoland 

zonder dat dit ten koste gaat van het economisch functioneren van de gevestigde bedrijven. Daaruit 

blijkt dat op nieuwe bedrijventerreinen 10 tot 15% ruimtewinst is te behalen zonder dat dit ten koste 

gaat van de concurrentiepositie van Zuidelijk Flevoland.  

 Halverwege 2002 heeft de provincie opdracht gegeven om een leidraad duurzame stedenbouw op te 

stellen, die onderdeel zal gaan uitmaken van de leidraad gemeentelijke plannen. Het betreft hier een 

toetsingskader voor ruimtelijke plannen van gemeenten op basis van het (voorzover noodzakelijk) 

geconcretiseerde bestaand provinciaal beleid.  

 De provincie is deelnemer in het provinciebrede netwerk duurzaam bouwen (dubo) dat in 1999 een 

intentieverklaring duurzaam bouwen heeft voorbereid. Inmiddels is de intentieverklaring in 2001 

geëvalueerd en wordt er mede op basis van de hierin opgenomen aanbevelingen gewerkt aan een 

nieuw werkplan voor het netwerk dubo.  

 De stimulerende maatregelen die in de afgelopen periode (2001/2002) zijn ontwikkeld om duurzame 

kwaliteit in het stedelijk gebied te realiseren zijn vooral gericht op (nieuwe) bedrijventerreinen en 

minder op woongebieden.  

 Mede als gevolg van de prioritering van de werkzaamheden heeft de provincie het afgelopen jaar 

geen concrete acties ondernomen om het sluiten van waterkringlopen te stimuleren. Het primaat ligt 

bij de gemeente in het kader van duurzaam bouwen. Wel wordt naar deze aspecten gekeken bij het 

uitvoeren van de watertoets en de toetsing van bestemmingsplannen. 

 

Ontwikkelingen 

 In de Stellingnamebrief Nationaal Ruimtelijk Beleid wordt in tegenstelling tot hetgeen gesteld is in de 

Vijfde Nota geen verdichtingseis voor bebouwing van 50% in bestaand stedelijk gebied opgenomen, 

evenmin zal er rondom ieder stedelijk gebied een rode contour getrokken worden.  Dit betekent dat er 

van rijkswege meer beleidsvrijheid wordt geboden  specifiek ten aanzien van intensief/ meervoudig 

ruimtegebruik en in algemene zin voor bouwen in stad of dorp.  

 De ruimte voor nieuwe bedrijventerreinen moet volgens deze brief vooral in de bundelingsgebieden 

gezocht worden (concentratie van wonen en werken). 

 Het locatiebeleid voor bedrijven en voorzieningen wordt gedecentraliseerd naar de provincie. 

 Een groot aantal gemeenten ontwikkelt momenteel milieubeleidsplannen/visie met aandacht voor 

duurzame stedenbouw. 
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Vooruitblik: 

 Het rijksvoornemen om minder regels t.a.v. stedelijke uitbreiding op te leggen kan leiden tot meer 

provinciale beleidsvrijheid om dit thema in samenspraak met gemeenten gebiedsgericht in te vullen.  

 Op basis van de uitkomsten van onderzoek naar efficiënt ruimtegebruik op bedrijventerreinen in 

Zuidelijk Flevoland is besloten voor geheel Flevoland beleid hiervoor te ontwikkelen. Dit als onderdeel 

van het nieuwe locatiebeleid van de provincie, dat in een (partiele) herziening van het Omgevingsplan 

zijn beslag krijgt (2003).  

 Aanleiding voor het stimuleren van efficiënt ruimtegebruik is de toenemende schaarste aan ruimte 

met name in Zuidelijk Flevoland en het rijksbeleid ter zake. Dit beleid kan niet geïsoleerd voor dit deel 

van Flevoland worden uitgevoerd. Afstemming met 'overig Flevoland' is noodzakelijk.  

 Ook in 2003 heeft stedelijk waterbeheer geen hoge prioriteit.  

 De verwachting is dat meer vergunningen zullen worden aangevraagd voor energieopslag in de 

bodem. Nadere uitwerking van dit onderwerp is noodzakelijk om op een goede wijze de aanvragen te 

kunnen toetsen. 

 

Beleidsuitspraak -10-  

De provincie wil de emissies die samenhangen met het fossiele energiegebruik (CO2) verminderen door 

stimulering van de opwekking van duurzame energie en beperking van het energiegebruik.  

 

Terugblik: 

 De effecten van veranderend klimaat zijn ook zichtbaar in Nederland en dicht bij huis in Flevoland.  

De wateroverlast in 1997 bij Luttelgeest en in 1998 bij Tollebeek zijn sprekende voorbeelden van het 

effect van veranderende neerslagpatronen. De aanpak van wateroverlast vindt plaats in het spoor 

van Waterbeleid in de 21e eeuw (WB21). Aanpak van het probleem bij de bron vindt plaats met het 

uitvoeren van klimaatbeleid. 

 Als uitwerking van BANS(Bestuursakkoord nieuwe stijl) is het Klimaatconvenant opgesteld. Rijk, 

provincies en gemeenten hebben dit Klimaatconvenant op 18 februari 2002 getekend. Met de 

ondertekening is het uitvoeren van klimaatbeleid niet langer vrijblijvend. De convenant-aanpak  moet 

ertoe leiden dat over twee jaar 40 procent van de gemeenten en provincies, gerekend naar het aantal 

inwoners, meer doet aan klimaatbeleid. Uiteindelijk moet dit gelden voor 60 à 70 procent van de 

gemeenten. Het IPO gaat er van uit dat alle provincies de uitvoering van hun klimaatbeleid gaan 

intensiveren. 

 In het kader van de subsidieregeling BANS Klimaatconvenant stelt het ministerie van VROM voor 

Flevoland voor een periode van vier jaar  €€200.000 beschikbaar als cofinanciering bij het 

intensiveren van de uitvoering van klimaatbeleid. 

 Doelstellingen van de Rijksoverheid, die vertaald worden naar Flevoland, zijn 1,3% energie efficiency 

per jaar (Kyoto) en 10% duurzame energie in 2010. Flevoland voldoet nu al aan haar doelstelling van 

200 MW aan windenergie in 2010. 

 In 2002 is de nota klimaatbeleid opgesteld en in GS vastgesteld. In de nota zijn verschillende 

speerpunten en maatregelen in kaart gebracht die invulling geven van de landelijke ontwikkelingen en 

provinciale ambitie. Deze maatregelen zijn met doelgroepen besproken. 

 De speerpunten voor Flevoland zijn: Duurzame Energie, Verkeer en Vervoer, Gebouwde omgeving, 

Bedrijvigheid en Land- en Tuinbouw. Per speerpunt is de inzet van de provincie bepaald.  

 

Ontwikkelingen: 

 Door intensivering van het klimaatbeleid is het mogelijk een substantiële bijdrage te leveren aan het 

behalen van de nationale doelstelling. Het gaat er daarbij om het provinciale klimaatbeleid te laten 

aansluiten bij het rijksbeleid en gemeentelijk klimaatbeleid. Naast maatschappelijke 

verantwoordelijkheid speelt daar zeker ook een economische motivatie mee; energie besparing 

spaart niet alleen het milieu, maar het levert ook  nog geld op. 

 Het afgelopen jaar heeft de reorganisatie van de energiesector volop in de belangstelling gestaan en 

werd gekenmerkt door grote verschillen van inzicht en belangentegenstellingen binnen en tussen de 

2
e
 Kamer en de energiebedrijven. Vooral het beheer, toezicht en eigendom van de netwerken 

speelden hierin een dominante rol. Door deze ontwikkelingen of het gebrek er aan is de vorig najaar 

in de Cie ELPOO behandelde notitie ‘’Positieverkenning in de energiesector’’ nog steeds actueel. 
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Vooruitblik: 

 Naar aanleiding van het klimaat- en energiebeleid zal voor de komende jaren een actieprogramma 

worden opgesteld en uitgevoerd waarmee Flevoland haar ambities zal realiseren. 

 Hoewel er het afgelopen jaar turbulente ontwikkelingen zijn geweest op de energiemarkt, zijn in het 

besluitvormingsproces weinig vorderingen gemaakt. De provinciale positieverkenning hierover is nog 

actueel. De liberalisering en privatisering wordt naar verwachting in 2003 afgerond. 

 

Beleidsuitspraak -11-  

De provincie verleent als regel geen medewerking aan ontgrondingen uitsluitend ten behoeve van de 

winning van oppervlaktedelfstoffen in het binnendijkse gebied.  

 

Terugblik:  

 In 2001-2002 hebben geen grote primaire winningen plaatsgevonden in Flevoland, wel vinden enkele 

deels kleine, deels grotere secundaire winningen plaats van m.n. klei en ophoogzand. 

 ook in 2001 en 2002 is geconstateerd, dat op vrij grote schaal ondiep is ontgrond als primaire 

ontgronding van m.n. klei. Dit is tot op heden op basis van de Ontgrondingenverordeningen niet 

vergunningplichtig, maar beleidsmatig niet wenselijk. Om ook dit soort fenomenen in de toekomst 

tegen te kunnen houden, wordt de Ontgrondingenverordening Flevoland momenteel aangepast.  

 In 2001 en 2002 is verder doorgegaan met het uitvoeren van beleidsprojecten, in samenwerking met 

Rijkswaterstaat en andere provincies, gericht op de verhoogde inzet van alternatieven voor beton- en 

metselzand. Hoewel nog niet alle studies zijn afgerond komt het moment in zicht dat overgegaan zal 

moeten worden naar uitvoering van demonstratieprojecten en het aanzetten en stimuleren van 

opdrachtgevers voor werken om meer gebruik te maken van alternatieven.  

 

Ontwikkelingen en vooruitblik 

 Op rijksniveau is sinds het najaar van 2002 een ingrijpende wijziging van de taakverdeling op het 

beleidsveld bouwgrondstoffenvoorziening aan de orde. Op dit moment is onduidelijk, of deze plannen 

geheel worden doorgevoerd. De bevoegdheid / taak om ontgrondingenvergunningen te verlenen (te 

weigeren) blijft overigens ongewijzigd.  

  

Beleidsuitspraak -12- 

Bij het bepalen en inrichten van locaties voor stedelijke uitbreidingen en nieuwe bedrijventerreinen wordt 

rekening gehouden met de kwaliteit van de bijzondere gebieden.  

 

Terugblik: 

 De onderzoeken naar en leidraden voor duurzame ontwikkeling en inrichting van gebieden hebben 

niet geleid tot nieuw beleid ten aanzien van de instandhouding of verbetering van de kwaliteit van 

bijzondere gebieden bij stedelijke uitbreiding.  

 Almere zal de komende jaren sterk groeien waardoor ook de behoefte aan recratieve voorzieningen 

sterk zal toenemen. In het kader van het OPAL-project (OPAL = strategisch aandachtsgebied 

Oostvaardersplassen Almere) heeft de gemeente Almere, samen met de partners binnen het project 

onderzocht of het gebied tussen het tuinbouwgebied Buitenvaart en de Oostvaardersplassen 

aantrekkelijker kan worden gemaakt voor recreanten. De plannen voor dit gebied zijn inmiddels 

uitgewerkt in een inrichtingsplan.  

 Ten behoeve van de uitwisseling van groen en glastuinbouw is een inrichtingsplan voor de groene 

bufferzone gestart. Hierdoor is een smalle bosstrook die midden over het bedrijventerrein Buitenvaart 

was gelegen uitgeruild tegen een strook grond van gelijke afmetingen grenzend aan de ecologische 

verbindingszone. Deze strook grond zal worden ingericht als bufferbos. Op deze wijze is er minder 

hinder voor de ecologische verbindingszone. 
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Vooruitblik: 

 In 2003 zal gestart worden met fase 1 van het inrichtingsplan, dit houdt in dat een deel van het 

overgangsgebied opnieuw wordt ingericht, hierbij zal rekening worden gehouden met een zo groot 

mogelijke beleving van de recreanten van de natuurwaarden van de Oostvaardersplassen. De 

komende jaren zal verder worden gewerkt aan de planvorming voor fase 2 en 3. Hierin is ook de 

oprichting van een voorlichtings- educatiecentrum opgenomen. 

 

Beleidsuitspraak -13-  

De provincie streeft naar het in stand houden en versterken van gezonde en veerkrachtige 

watersystemen, waarmee een verantwoord gebruik van water blijft gegarandeerd. De provincie bevordert 

daarbij de realisering van extra waterberging.  

 

Terugblik 

 Er is een programma opgestart waarin de vier overheden, rijk, provincie, waterschap en gemeenten 

samenwerken aan de vormgeving van het waterbeleid voor de 21
ste

 eeuw, WB21.  Onderwerpen zijn 

watertoets, stroomgebiedsvisie, communicatie, schade, waterrisiconormering, WB21 en natuur, 

uitvoeringsprogramma en strategie en implementatie.  

 De stroomgebiedsvisie Flevoland is in ontwikkeling. In Flevoland bestaat bij de direct betrokkenen 

draagvlak voor een andere manier van omgaan met water, zoals volgens de trits vasthouden, bergen, 

afvoeren. 

 De Flevolandse waterkwaliteitsdoelstellingen zijn nog niet nader uitgewerkt. 

 Voor het baggerspeciebeleid zijn verschillende oplossings-  en verwerkings-scenario’s doorgerekend 

en afgewogen. Het meest kansrijk zijn scenario’s die naast een zandscheiding (alleen voor zandrijke 

baggerspecie) de bagger verwerken middels actief bodembeheer en/of het storten van baggerspecie 

in open putten.  

 De aanpak van diffuse bronnen Flevoland is gebaseerd op een meerjarenplanning. In 2002 is onder 

andere een themadag voor gemeenten georganiseerd over bestrijdingsmiddelengebruik en is een 

netwerkanalyse gemaakt. 

 

Ontwikkelingen 

 Het is in de toekomst goed mogelijk om Flevoland afdoende te beschermen tegen hevige regenval. 

Door bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen robuuste oplossingen te creëren voor waterberging lijkt het 

mogelijk om ook in Flevoland de baten van water te benutten en niet alleen de lasten te ervaren.  

 Het beleid is gericht op samenwerking in Europees verband in het project FLOWS, dat  gewijd is aan 

het leven met overstromingsrisico’s.  

 De bestuurlijke aandacht voor het onderwerp waterhuishouding neemt toe, hetgeen blijkt uit het apart 

voor dit onderwerp in het leven geroepen Bestuurlijk Overleg WB21.  

 Begin 2002 heeft het ministerie van VROM een nieuwe beleidslijn opgesteld voor de sanering van de 

ongerioleerde lozingen in het buitengebied. De nieuwe beleidslijn gaat uit van een integrale 

gebiedsgerichte aanpak met een centrale rol voor de gemeente. Indien in een gebied geen 

gebiedsgerichte aanpak mogelijk blijkt, zal de gemeente terug moeten vallen op de huidige 

regelgeving. Op grond van de Wet milieubeheer heeft de gemeente een zorgplicht voor het 

inzamelen en transporteren van het vrijkomende huishoudelijk afvalwater. Voor gebieden die niet 

worden gerioleerd kan de gemeente gedeputeerde staten verzoeken om ontheffing te verlenen van 

de zorgplicht. 

 In de zomer van 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vastgesteld door het Europees 

Parlement. De belangrijkste aanleiding voor het opstellen van de KRW was het geconstateerde 

gebrek aan samenhang tussen de reeds bestaande richtlijnen (zwemwater, viswater, drinkwater, etc.) 

betreffende waterbeheer. De KRW voorziet in een uitgebreide regeling voor het behoud of het 

bereiken van een goede (chemische en ecologische) waterkwaliteit in Europa. Ecologische 

streefbeelden en een stroomgebiedbenadering staan hierbij centraal. Met het ministerie van Verkeer 

en Waterstaat, het IPO en de waterschappen worden afspraken gemaakt over de implementatie van 

de richtlijn in Nederland. De provincie zal daarbij de regierol op zich nemen voor zowel het proces als 

het uitwerken van de Flevolandse waterkwaliteitsdoelstellingen. 
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Vooruitblik 

 Het nieuwe waterbeleid is van invloed op de ruimtelijke ordening, met name op de ontwikkeling in de 

laagste delen van de provincie. Het is van belang dat het nieuwe beleid een doorvertaling krijgt in het 

Omgevingsplan, in structuurvisies, in het waterbeheersplan, het uitvoeringsprogramma en uiteindelijk 

in bestemmingsplannen. 

 Bij een tussentijdse herziening van het Omgevingsplan wordt een vernieuwde verdrogingskaart 

opgenomen. De gevolgen van de stroomgebiedsvisie voor het omgevingsbeleid zullen vertaald 

worden in een algehele herziening van het Omgevingsplan. 

 In 2003 zal de provincie voor ongerioleerde lozingen in het buitengebied een ontheffingenbeleid 

vaststellen, dat onder meer uitgaat van: 

 Minimale maatschappelijke kosten;  

 Aansluiten bij de landelijke systematiek van omslagbedragen; 

 Geen kwetsbare gebieden. 

 Voor de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn zal de provincie samenwerken met de partners 

in het stroomgebied van de Rijn. Voor de provincie wordt begin 2003 samen met het waterschap een 

programma implementatie Kaderrichtlijn Water opgesteld. In 2003 wordt gestart met het uitwerken 

van de volgende onderwerpen (deelprojecten): karakterisering stroomgebied, overzicht milieueffecten 

van menselijke activiteiten op oppervlaktewater en grondwater en doelstellingen voor waternatuur. 

 

Beleidsuitspraak -14- 

De provincie bevordert waterbesparende maatregelen en het beschikbaar komen van aanvullende 

bronnen voor de drinkwatervoorziening, zodat een adequate drinkwatervoorziening blijft gegarandeerd.  

 

Terugblik: 

 In 2002 is gestart met een project om de duurzaam te ontrekken hoeveelheid grondwater bestemd 

voor de drinkwatervoorziening in beeld te brengen. Deze hoeveelheid bepaalt wanneer Hydron 

Flevoland over zal moeten schakelen op andere bronnen voor de drinkwatervoorziening. Het project 

wordt in 2003 afgerond. 

 Daarnaast wordt Hydron Flevoland ondersteund bij het onderzoek naar de mogelijke inzet van 

huishoudwater in diverse nieuwbouwlocaties.  

 Er zijn geen projecten uitgevoerd op het gebied van waterbesparing. 

 

Ontwikkelingen: 

 De Europese Kaderrichtlijn Water stelt eisen aan het gebruik en beheer van grondwaterlichamen en 

in het bijzonder aan grondwater dat wordt gebruikt voor de drinkwatervoorziening. In 2003 zal de 

implementatie van de Kaderrichtlijn Water aandacht vragen. 

 Vanwege incidenten met huishoudwater in onder meer Leidsche Rijn en de hoge kosten is het 

draagvlak voor huishoudwater duidelijk aan het afnemen.  

 Vanwege de schaalvergroting in de waterleidingsector zijn provinciegrens-overschrijdende bedrijven 

ontstaan.  

 

Vooruitblik: 

 Vanwege de schaalvergroting van het waterleidingbedrijf wordt het belang van een (interprovinciaal) 

drinkwatervoorzieningenplan groter. Hiermee zal onder meer de afstemming van beleid tussen 

provincies op het gebied van de drinkwatervoorziening tot stand gebracht worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleidsuitspraak -15-  
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De provincie bevordert dat in Flevoland een strategische voorraad aan bedrijventerreinen beschikbaar is, 

die zowel naar aard als omvang is toegesneden op de vraag. Voor een effectief vestigingsbeleid worden 

intergemeentelijke afspraken hieromtrent noodzakelijk geacht.  

 

Beleidsuitspraak -16- 

Uit oogpunt van gewenste mobiliteitsontwikkeling, landschappelijke overwegingen en efficiënt 

ruimtegebruik wordt het noodzakelijk geacht uit te gaan van de ontwikkeling van nieuwe werklocaties in of 

aansluitend op bestaande of toekomstige verstedelijking.  

 

Terugblik 

 In de periode 1997-2001 bedroeg de gemiddelde uitgifte 75 hectare per jaar. Dit ligt iets onder het 

beoogde uitgifteniveau zoals in het Omgevingsplan geformuleerd (78 ha/jr). Na twee jaren van daling 

is in 2001 het aantal uitgegeven hectare bedrijventerrein in Flevoland weer gestegen tot 70 ha. Dit 

betekende een flinke stijging ten opzichte van het jaar 2000. Toen werd met een uitgifte van slechts 

48 hectare het laagste peil sinds 1994 bereikt. Deze scherpe daling van de uitgifte in een periode van 

grote economische groei (1997-2000) is opvallend. Hierbij speelde het niet tijdig beschikbaar hebben 

van uitgeefbaar bedrijventerrein, door de lange planvoorbereidingstijd, een belangrijke rol. 

 De grote vraag naar bedrijfsruimte in de afgelopen jaren heeft ertoe geleid dat de strategische 

voorraad (direct uitgeefbaar) bedrijventerreinen kleiner is geworden dan de gewenste omvang van 

minimaal viermaal de jaarlijkse uitgifte. Door de flinke stijging van de voorraad in 2001 wordt deze 

omvang weer benaderd (240 ha direct uitgeefbaar). De totale provinciale voorraad bedrijventerrein, 

inclusief het niet tersond uitgeefbare deel, is de afgelopen vijf jaar licht gedaald 

 Het kantoorvloeroppervlak is relatief gering in Flevoland. In 2000 is echter in Flevoland een 

aanzienlijk oppervlak van 62.000 vierkante meter gerealiseerd, ruim twee keer zoveel als in de vier 

voorgaande jaren bij elkaar. In het licht van de ambities van Flevoland op het gebied van 

hoogwaardige bedrijvigheid, is het van groot belang om voldoende kantoorlocaties te ontwikkelen. 

Kantoorlocaties bevinden zich vrijwel uitsluitend in Almere (375.000m2) en Lelystad (176.000m2). In 

de (nabije) toekomst zal het kantooroppervlak in Almere snel toenemen. Er bestaan grootschalige 

uitbreidingsplannen voor de gebieden Almere Poort (500.000m2), een zichtlocatie bij uitstek langs de 

A6, en voor het Zakencentrum (150.000m2), centraal gelegen in Almere-Stad. In Lelystad (40.000m2 

in het kader van het Stadshartplan) en Dronten (50.000m2 bij het toekomstig station) zullen enkele 

kleinschalige kantoorlocaties worden gerealiseerd. 

 De provincie heeft zoals in het Omgevingsplan is aangegeven gemeenten laten rapporteren over het 

gevoerde locatiebeleid. Op basis van deze resultaten, waaruit bleek dat gemeenten een aantal 

onderdelen van het vigerend provinciaal locatiebeleid als knellend ervaren, is momenteel opdracht 

gegeven om het locatiebeleid te evalueren en voorstellen te doen voor een nieuw locatiebeleid op 

korte (bijvoorbeeld d.m.v. een interim-beleid) en op de langere termijn.  

 

Ontwikkelingen: 

 Het marktperspectief voor kantoren is ongunstig. Het beeld varieert weliswaar per regio, maar de 

gemeenschappelijke noemer is dat de afgelopen jaren teveel kantoren zijn gebouwd  gelet op het 

gedaalde opnametempo  als gevolg van de economische teruggang. Dit heeft geleid tot een stijging 

van het aanbod en een toename van de leegstand. Een omslag van aanbieders- naar vragersmarkt is 

het gevolg. Hetzelfde geldt overigens ook ten aanzien van bedrijventerreinen (signalen uit de markt). 

Het verslechterde marktperspectief wordt hierbij niet zozeer bepaald door de lokale 

opnamemogelijkheden van de markt, maar door bovenregionaal optredende verschillen tussen vraag 

naar en aanbod van terreinoppervlak.  

 Het locatiebeleid voor bedrijven en voorzieningen wordt gedecentraliseerd naar de provincie, 

waardoor de provincie meer mogelijkheden krijgt om maatwerk te leveren.  

 Gemeenten en marktpartijen ervaren het (rijks)beleid als knellend wat negatieve gevolgen zou 

kunnen hebben voor de economische ontwikkeling van de verschillende gebieden. 

 

 

Vooruitblik: 
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 Op basis van onderzoek zullen begin 2003 concrete voorstellen geformuleerd worden voor  het 

opstellen van een nieuw locatiebeleid. Dit zal naar verwachting aanleiding geven voor wijziging dan 

wel (partiele) herziening van het Omgevingsplan.  

 

Beleidsuitspraak -17-  

Flevoland zal zich beijveren haar geografische schakelpositie tussen de mainports in het westen van het 

land en de landsdelen in het noorden/noordoosten te versterken, dit ook in relatie tot de zich 

intensiverende internationale betrekkingen en uitwisseling van mensen, goederen en informatie met 

Noord en Oost Europa.  

 

Terugblik: 

 Al bij de vaststelling van het Omgevingsplan begon zich af te tekenen dat de hoge druk op de ruimte 

in de Randstad tot een zware claim op de mogelijkheden in Zuidelijk Flevoland zou gaan leiden. Op 

verzoek van de minister van VROM  en als onderdeel van een Randstad-brede aanpak, is medio 

2001 de Verkenning Zuidelijk Flevoland vastgesteld. Hierin is aangegeven dat een programma van 

60.000 woningen in de periode 2010 – 2030 mogelijk wordt geacht. Dit dient verbonden te zijn aan 

het bereiken van de gewenste kwaliteitsniveaus op een veelheid van terreinen. Hiervoor zal een 

integrale studie nodig zijn. Dit is erkend door het kabinet Kok-II in haar standpunt op de Vijfde nota 

RO. 

 Samen met het Rijk en de gemeente Almere wordt gewerkt aan het Integraal Ontwikkelingsplan 

Almere en een daarop gebaseerd bestuursaccoord. In een concept startovereenkomst is een 

werkagenda neergelegd. 

 Onderdeel van de afspraken rond de Zuiderzeelijn is dat de regio een regionaal ontwikkelingsplan 

maakt voor het gebied dat binnen de invloedssfeer van de Zuiderzeelijn ligt, in combinatie met weg 

en water infrastructuur, het Masterplan Zuiderzeelijn. Doel hiervan is de inherente ruimtelijk 

structurerende werking van de bestaande en te ontwikkelen infrastructuur te versterken.  Dit plan zal 

in 2003 worden opgesteld. 

 

Vooruitblik: 

 Er wordt een visie ontwikkeld op de wisselwerking tussen de ontwikkeling van Almere en die van het 

overige deel van Flevoland (atelier Almere in Flevoland). 

 Er wordt onderzocht wat de relaties zijn tussen Flevoland en de omliggende gebieden op het terrein 

van economie en arbeidsmarkt, zorgvoorzieningen, cultuur en  onderwijs, teneinde meer grip te 

krijgen op de feitelijke positie van provincie en beleid te kunnen voeren op de gewenste positie van 

de provincie.  

 Met de realisatie van ZZL en uitvoering van het Masterplan wordt een belangrijke stap gezet in de 

versterking van de geografische schakelpositie van Flevoland. Een logisch vervolg daarop is het 

doortrekken van de ontwikkelinsgas naar Noord en Oost Europa, waarin de verbinding Groningen-

Hamburg een eerste stap is. De internationale dimensie van de Noordelijke Ontwikkelingsas is 

onderwerp voor een Interreg-project. 

 

Beleidsuitspraak -18-  

De provincie streeft naar een infrastructuur voor verkeer en vervoer, die voldoet aan 

verplaatsingsbehoeften die passen binnen de ruimtelijke en sociaal-economische structuur en die 

voorwaarden schept voor gewenste ontwikkelingen.  

 

Terugblik: 

 De interne bereikbaarheid van Flevoland is de laatste jaren op een aantal punten verbeterd. 

Genoemd kunnen worden de openstelling van de A27, de verdubbeling Larserweg, de aanleg van het 

aquaduct Veluwemeer, het Navisduct bij Enkhuizen en de verbetering van de N50. Ook in het 

openbaar vervoer zijn verbeteringen aangebracht, met name door het CVV in de Noordoostpolder en 

Dronten. In 2003 wordt de Gooiboog in gebruik genomen.  
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 Belangrijkste knelpunten vormen de aansluitingen op het oude land. Het gaat met name om de 

aansluiting A6/A1 en in mindere mate ook om de A27. 

 Met de ministers van V&W en VROM zijn afspraken gemaakt omtrent de inpassing van het vervoer 

van gevaarlijke stoffen binnen de gewenste centrumontwikkeling langs de spoorlijnen door 

Flevoland. 

 Medio april 2002 is in opdracht van de provincie een onderzoek naar de mogelijke draaischijffunctie 

van het Multimodaal Overslagcentrum Lelystad (MOL) afgerond. Het MOL heeft de potentie om 

door te groeien naar een overslagcentrum van regionaal belang  (“Distripark”) en kan samen met het 

nabij te ontwikkelen bedrijventerrein zorgen voor 850 tot 1300 grotendeels nieuwe banen. 

 De initiatiefgroep die het overslageiland wil gaan ontwikkelen heeft het onderzoek gehanteerd bij haar 

haalbaarheidsonderzoek. Dit haalbaarheidsonderzoek wordt voor het einde van 2002 afgerond. Bij 

een positief resultaat wordt de in de zomer van 2002 gesloten “intentieovereenkomst” met de 

gemeente Lelystad omgezet in een “samenwerkingsovereenkomst”, met juridische gevolgen (PPS-

project MOL).  

 Eind 2000 stemt het kabinet in met aanleg van de Hanzelijn conform het voorkeursalternatief volgens 

de uitgevoerde Tracé-studie/MER. De spoorlijn zal naast het personenvervoer ook een functie krijgen 

in het landelijk netwerk voor goederenvervoer. Het ontwerp Tracébesluit Hanzelijn is in 

voorbereiding. De provincie Flevoland is hierbij betrokken. Het streven was de Hanzelijn in 2009 in 

gebruik te kunnen nemen. Gebleken is dat het praktisch niet mogelijk is in 2009 de Hanzelijn gereed 

te hebben. Het streven is nu, zo snel als mogelijk de lijn aan te leggen. 

 De provincie Flevoland heeft samen met de provincie Utrecht een verkenning uit laten voeren naar 

een toekomstige spoorlijn tussen Almere en Hilversum (Stichtselijn). Het was vooral een ruimtelijke 

verkenning en geen vervoerwaardestudie. De uitkomsten van de studie zullen betrokken moeten 

worden in de ruimtelijke planvorming. 

 Een soortgelijke studie is uitgevoerd voor de Amersfoortselijn, een railverbinding tussen Almere en 

Amersfoort. 

 In 2001 heeft de provincie een verkenning uit laten voeren naar een versnelde aanleg van de N23, 

parallel aan de Hanzelijn. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente Dronten aangegeven veel 

belang te hechten aan deze verbinding tussen Lelystad en Dronten en hier ook geld voor over te 

hebben. De gemeente Dronten onderzoekt nu de mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de 

financiering van deze verbinding. De provincie is bereid samen met de gemeente Dronten naar 

mogelijkheden te zoeken om de N23 aan te leggen. 

 De aanleg van de Zuiderzeelijn is met het kabinetsbesluit van december 2001 een forse stap 

dichterbij gekomen. Er is gekozen voor een gecombineerde aanbestedings-/tracé MERprocedure, 

gericht op het realiseren van een van beide snelle varianten: een HSL of een MZB, met als 

terugvaloptie een intercityverbinding via Zuiderzeelijntracé of Hanzelijntracé.  

 Voor door rijk een regio geprefereerde snelle varianten is een financiële en inhoudelijke inbreng van 

de regionale overheden nodig. Rijk en regio hebben vervolgens een bestuursovereenkomst 

voorbereid waarin afspraken staan over de wijze waarop het kabinetsbesluit wordt uitgevoerd. Het 

proces is erop gericht dat  met de aanleg van de snelle Zuiderzeelijn een begin gemaakt wordt voor 

2010.  

 De provincie Flevoland heeft een bijdrage van € €31,765 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanleg 

van een Zuiderzeelijn als Magneetzweefbaan door Flevoland. De totale toegezegde regionale 

bijdrage bedraagt € €711 miljoen. Het rijk had al eerder een bedrag van €€ 2,73 miljard toegezegd. 

De bestuursovereenkomst zal naar verwachting in de loop van 2003 ondertekend kunnen worden. 

 

Ontwikkelingen: 

 Door de groeiende mobiliteit neemt de druk op het wegennet en het openbaar vervoer toe. De 

komende jaren zal er fors geïnvesteerd moeten gaan worden in de bereikbaarheid van Flevoland. De 

provincie is betrokken bij diverse studies, die de bereikbaarheid en leefbaarheid van Flevoland in de 

toekomst moeten waarborgen. 

  

Vooruitblik: 
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 De uitkomsten van de verschillende studies zullen betrokken moeten worden in de ruimtelijke 

planvorming, onder andere in de vorm van tracé reserveringen, en zullen in een algehele herziening 

van het Omgevingsplan worden verwerkt. 

 De provincie zal  steeds, in samenwerking met regionale partners, druk moeten uitoefenen op de 

rijksoverheid om tijdig adequate vervoersverbindingen te realiseren die passen bij de ontwikkeling 

van het gebied. 

 

Beleidsuitspraak –19-  

Een verdere ontwikkeling van de luchthaven Lelystad tot business-airport is uitgangspunt in het 

provinciale beleid.  

 

 De eerste fase van de ontwikkeling van Luchthaven Lelystad tot Business Airport is inmiddels 

afgerond. De geluidscontour is vastgesteld, de minister van Verkeer en Waterstaat is akkoord met de 

toevoeging van verkeersleiding (eerste helft 2003) en bovendien is er de toezegging van het kabinet 

dat fase 2 (de verlenging van de hoofdbaan tot 2100 meter, uitbreiding van de geluidszone en de 

aanleg van een parallelbaan) voor 1 januari 2004 wordt afgerond. 

 

Beleidsuitspraak -20- 

Het beleid is gericht op het scheppen van voorwaarden die nodig zijn voor instandhouding en verdere 

stimulering van de toeristisch-recreatieve ontwikkeling. Een goede bereikbaarheid van gebieden voor 

intensieve dagrecreatie met openbaar vervoer is noodzakelijk.  

 

Terugblik: 

 De recreatief toeristische ontwikkelingen in de provincie blijven achter bij de (ruimtelijke) 

mogelijkheden. Gevoegd bij het feit dat de sector speerpunt is in het regionale ontwikkelingsbeleid is 

dit aanleiding voor beleidsintensivering. 

 Het Beleids en Actieplan voor Recreatie en Toerisme verwoordt het beleid van de provincie op het 

gebied van recreatie en toerisme voor de komende 5 tot 10 jaar en speelt in op recente trends en 

ontwikkelingen, zoals de toenemende aandacht voor veiligheid en gezondheid, duurzaam bouwen, 

maatschappelijk verantwoord ondernemen, en de toenemende behoefte aan ruimte en groen.  

 De doelstelling is het bevorderen van een toeristisch recreatief product dat voldoet aan de 

marktvraag, gebruik maakt van de beeldbepalende karakteristieken van het gebied, goed bereikbaar 

is (zo mogelijk met openbaar vervoer), op een verantwoorde manier is ingepast in het natuurlijke 

milieu en een bijdrage levert aan de werkgelegenheidsontwikkeling met een groei van 5% per jaar. 

 

Ontwikkelingen  

 Het besluitvormingsproces rond het Beleids- en ActiePlan Toerisme (BART) zal in de eerste helft van 

2003 worden afgerond. 

 De voortgaande ontwikkeling van de provincie vraagt om meer ruimte voor recreatie voor het 

groeiend aantal eigen inwoners en om groei van de toeristische sector als onderdeel van de opgave 

voor ontwikkeling van werkgelegenheid en inkomen. 

 

Vooruitblik 

 De begrenzing van recreatiegebieden in relatie met de ecologische hoofdstructuur zal nader worden 

bepaald (2003).  

 Mede gelet op de ontwikkelingsopgave voor Almere en de gevolgen hiervan voor de overige delen 

van de provincie moet bezien worden in hoeverre de in het Omgevingsplan voorziene ruimte voor de 

sector op langere termijn voldoende is. 

 

Beleidsuitspraak -21-  

Het beleid richt zich op het behouden en versterken van het specifieke karakter van het Flevolandse 

landschap. Een belangrijk element is daarbij het beschermen van de cultuurhistorische karakteristiek van 

het gebied en de aanwezige aardkundige en archeologische waarden, binnen de mogelijkheden die een 

verdere ontwikkeling van de provincie biedt.  
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Terugblik: 

 In 2002 werden de Hoofdlijnen voor het beleid cultureel erfgoed Flevoland in ontwerp 

vastgesteld en in 2003 zullen deze in werkconferenties met “het veld”  worden besproken. Vervolgens 

zal in 2003/2004 de definitieve nota Beleid cultureel erfgoed Flevoland ter vaststelling aan provinciale 

staten worden voorgelegd. 

 Ter voorbereiding op het Cultuurconvenant 2005-2008 met het ministerie van OC&W maken de 

provincies per landsdeel (de provincies Utrecht en Flevoland + gemeenten Utrecht, Amersfoort en 

Almere vormen landsdeel Midden) een zogenaamd Cultuurprofiel. Dit Cultuurprofiel bestaat uit 2 

delen: de stand van zaken en de ambities/prioriteiten (gereed 1
e
 helft 2003). Op basis daarvan is er 

ambtelijk en bestuurlijk overleg tussen landsdeel Midden en OC&W over de invulling van het nieuwe 

cultuurconvenant.  

 Door 9 partners is de intentieverklaring voor de realisering van het Erfgoed Centrum Flevoland 

getekend: provincie (i.v.m. regierol en Archeologisch depot Flevoland), OC&W (ten behoeve van 

Rijksarchief Flevoland), gemeenten Lelystad, Dronten, Urk en Zeewolde, Waterschap Zuiderzeeland, 

Nieuw Land Poldermuseum en Sociaal Historisch Centrum Flevoland. Het streven is gericht op 

opening van het nieuwe gebouw (waarin het huidige Nieuw Land Poldermuseum is opgenomen) in de 

tweede helft van 2004.  

 

Ontwikkelingen: 

 Voor het Belvedere gebied Noordoostpolder (gemeenten Noordoostpolder en Urk) wordt  een 

kwaliteitskaart gemaakt voor de  cultuurhistorische waarden aan de hand van de thema’s landschap, 

nederzettingen en archeologie. Dit zal leiden tot een ontwikkelingsstrategie en een ontwerpstrategie 

voor de toekomst, met uiteindelijk een  aantal aanbevelingen (voorbeeldenboek) voor concrete 

ruimtelijke oplossingen met behoud van de cultuurhistorische kwaliteiten. Er is reeds verschenen een 

digitale cultuurhistorische @tlas Flevoland, gemeenten Noordoostpolder en Urk. 

 Samen met de gemeente Dronten wordt momenteel een onderzoek gedaan naar jong cultureel 

erfgoed, zodat ook hier kennis en inzicht wordt verkregen in het ontwikkelen en beschermen van de 

(jonge)  cultuurhistorische karakteristieken van deze gemeente. Een digitale cultuurhistorische @tlas  

voor Dronten is in voorbereiding. 

 Er is een opbloeiende interesse voor de geschiedenis van het eigen gebied. Een mogelijke verklaring 

is dat dit te maken heeft met culturele vervlakking onder invloed van de massamedia en verlies van 

identiteit door het vervagen van nationale grenzen. Deze trend wordt gebruikt om het cultuurtoerisme 

te bevorderen, gericht op de ontwikkeling van ‘het Flevolandgevoel’.  

 Cultuur (erfgoed en kunst) kan onderscheiden. Het biedt de mogelijkheid om zich met cultuur te 

onderscheiden van andere provincies. Dat doen wij o.a. met onze landschapskunst: promoten van de 

bestaande en realisering van nieuwe projecten. Dat zou ook kunnen met de bijzondere geschiedenis 

van dit gebied. 

 De landelijke overheid wil dat cultureel erfgoed nadrukkelijker dan tot nu toe wordt meegewogen en 

inspiratiebron is bij ruimtelijke plannen: nota Belvedère van de ministeries OC&W, VROM, LNV en 

V&W. De Kwaliteitskaart Noordoostpolder-Urk is daarvan een Flevolandse uitwerking.  

 Cultuur (erfgoed en kunst) heeft steeds meer betrekking op het verstrekken van informatie. Onze 

samenleving wordt steeds meer een (digitale) informatiemaatschappij. De nieuwe media spelen een 

steeds belangrijker rol, wat leidt tot nieuwe toegangen tot cultuur. Voor Flevoland zijn te noemen: 

programma’s van Omroep Flevoland (o.a. Ga toch weg en Filmblik), de Fl.uit van het Flevolands 

Bureau voor Toerisme (tegenwoordig opgenomen in de Recreatiekrant Flevoland, waarmee het 

bereik groter is geworden) en websites zoals  www.flevolandbovenwater.nl en www.flevocultuur.nl. 

 Cultuur (erfgoed en kunst) is een vestigingsfactor van belang en bron van bedrijvigheid geworden. 

Cultuur draagt bij aan de economische ontwikkeling. Een sterkere culturele profilering van Flevoland 

is ook van belang vanuit de economische invalshoek. Ook ontwikkeling van cultuurtoerisme heeft 

effecten. In het klein: een woning die gemeentelijk of rijksmonument is heeft een andere waarde dan 

een nieuwbouwwoning: architecten en ontwikkelaars maken gebruik van cultureel erfgoed als 

inspiratiebron. Een Flevolandse voorbeeld is de Bataviawerf: cultureel erfgoed, toerisme, 

leerwerkplaats. 

http://www.flevolandbovenwater.nl/
http://www.flevocultuur.nl/
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 Binnen afzienbare tijd is te verwachten dat de Monumentenwet 1988 wordt aangepast aan de 

nieuwe inzichten op het gebied van monumenten en archeologie. Hierdoor zal ook de taakverdeling 

tussen de drie overheidslagen veranderen.  

 

Vooruitblik: 

 In aansluiting op de wijzigingen in de Monumentenwet, willen wij in een aparte notitie  een 

uitwerking geven met betrekking tot de wettelijke provinciale (en gemeentelijke) taak voor archeologie 

en monumenten in relatie tot ruimtelijke ordening en ons Omgevingsplan.  

 In het begin volgend jaar te verschijnen eindrapport m.b.t. het Belvedere gebied Noordoostpolder 

zullen alle rapportages van de voorgaande fasen worden gebundeld, inclusief het voorbeeldenboek 

en de benodigde instrumenten voor realisatie van de uitkomsten: wat moet in het welstandsbeleid, 

wat in het omgevingsplan, wat in het landschapsplan en wat in het bestemmingsplan geregeld 

worden. 

 Voor het Belvedere gebied rivierduingebied Swifterbant is in september 2002 landelijk subsidie 

gevraagd. De aanvraag betreft het samen met betrokkenen ontwikkelen van een toekomstvisie voor 

dit gebied, aangevuld met een actieplan. Wanneer de subsidie wordt toegekend, zal het project begin 

2003 van start gaan. 

 

Beleidsuitspraak -22-  

Het provinciaal beleid is gericht op het voltooien van de provinciale ecologische hoofdstructuur en op een 

vergroting van de kwaliteit van de natuurwaarden in de PEHS. Binnen de grote natuurkernen van de 

PEHS moeten natuurlijke processen zoveel mogelijk ongestoord kunnen verlopen.  

 

Beleidsuitspraak -23-  

Het beleid is gericht op vergroting van de natuurwaarde in gebieden buiten de PEHS, voor zover 

inpasbaar binnen de hoofdfunctie van die gebieden 

 

Terugblik: 

 In 2002 zijn het gebiedsplan voor natuur en landschap Flevoland en het gebiedsplan voor agrarisch 

natuurbeheer vastgesteld.  Daarmee is de begrenzing van nieuwe natuur in Flevoland (voorlopig) 

afgerond en is voor alle kerngebieden van de EHS aangegeven welke natuurdoelen de provincie hier 

nastreeft.  

 Voor de realisatie van deze EHS is het streefjaar 2018. Voor wat betreft de aankoop van nieuwe 

natuurgebieden zit Flevoland goed op schema: ruim 1000 ha van de beschikbare 1595 ha is reeds 

aangekocht. Van de beheergebieden (514 ha) is ca. 2/3
e
 van de beschikbare oppervlakte in 6-jarige 

beheersovereenkomsten vastgelegd. 

 Inrichting en het beheer van natuurgebieden wordt grotendeels uitgevoerd door de drie 

terreinbeherende organisaties (SBB, NM en SLF). Hiervoor is in 2000 de Subsidieregeling 

Natuurbeheer (een rijksregeling) in werking getreden. Deze regeling blijkt slecht toegesneden op de 

Flevolandse natuurwaarden, met als gevolg dat de Stichting Flevolandschap een forse teruggang 

heeft gezien in rijkssubsidie en onvoldoende middelen krijgt om de gewenste natuurkwaliteit te 

kunnen realiseren. In 2002 is met LNV overeenstemming bereikt over een tijdelijke oplossing. Voor 

de langere termijn  moet de evaluatie van Programmabeheer (in 2003) uitkomst bieden. 

 De realisatie van ecologische verbindingen tussen de natuurgebieden blijft  achter op schema. 

Knelpunt is dat het rijk geen middelen en instrumenten beschikbaar stelt voor de aankoop en 

inrichting van verbindingen en dat de budgetten binnen bijvoorbeeld gebiedsgericht beleid hiervoor 

niet toereikend zijn. 

 Op 1 april 2002 is de Flora en Faunawet van kracht geworden (ter vervanging van de Vogelwet en de 

Jachtwet). Ten behoeve van de uitvoering van deze wet heeft de provincie Flevoland in 2002 de 

concept nota Flora en Fauna vastgesteld en ter visie gelegd. 
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Ontwikkelingen: 

 De doorwerking van Europese regelgeving in nationale wet- en regelgeving neemt toe. Dit betekent 

dat er steeds sterker rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van beschermde 

soorten bij het maken en beoordelen van ruimtelijke plannen. Een gebrek aan kennis over de 

verspreiding van soorten leidt er toe dat er veelal sprake is van een incidentele benadering en het 

toepassen van het voorzorgprincipe. Aandachtspunt voor 2003 zal zijn het verbeteren van deze 

kennis zodat het mogelijk wordt om te anticiperen op de aanwezigheid en beschermingsbehoefte van 

bijzondere, beschermde soorten. 

 Het strategisch akkoord en de Stellingnamebrief gaan uit van een sterke korting op het 

aankoopbudget voor de EHS en een ombuiging van de aankoop van natuurgebieden naar particulier 

en agrarisch natuurbeheer. De kans is groot dat dit leidt tot een bijstelling van de net vastgestelde 

gebiedsplannen en het aanpassen van de te realiseren natuurdoelen.  

 In de Stellingnamebrief wordt aangegeven dat de groene contouren gehandhaafd blijven voor 

gebieden met belangrijke natuurwaarden. Naar verwachting zal na het verschijnen van de nota ruimte 

duidelijkheid ontstaan over wanneer en door wie deze contouren ook in Flevoland moeten worden 

vastgelegd. 

 Er zal door rijk en provincie sterker dan voorheen worden ingezet op het landschapsbeleid. Daarbij 

staat naast behoud en bescherming ook de ontwikkeling van het landschap ten behoeve van nieuwe 

functies en de verrijking van het landschap met nieuwe (ook architectonische) kwaliteiten hoog op de 

agenda. 

 

Vooruitblik: 

 Het rijksbeleid voorziet in een ‘robuuste ecologische verbinding’ tussen de Oostvaardersplassen en 

het Horsterwold. De uitwerking van deze verbinding, zowel qua omvang als qua 

gebruiksmogelijkheden is een van de opgaven voor het Integraal Ontwikkelingsplan Almere. 

 

Beleidsuitspraak -24- 

Het IJsselmeer, Markermeer en randmeren moeten een multifunctioneel karakter behouden. Bij verdere 

ontwikkeling van de natuurlijke- en gebruiksfuncties worden het optimaal functioneren van de 

waterhuishouding en veiligheid als randvoorwaarden gesteld.  

 

Beleidsuitspraak -25-  

De provincie houdt voor de ontwikkeling van het Markermeer rekening met de ervaring dat (partiële) 

droogmaking eraan kan bijdragen dat elders in het land dringende ruimtelijke vraagstukken worden 

opgelost. Deze opstelling houdt vooralsnog in dat het mogelijk moet blijven meerdere functies tot 

ontwikkeling te kunnen brengen. Zonodig wordt ruimte geboden voor aanvullende luchthavencapaciteit 

voor groot vliegverkeer. De discussie over de toekomstige ontwikkeling van het Markermeer zal worden 

voortgezet vanuit de vraagstelling op welke maatschappelijke behoeften deze ontwikkeling ook op 

langere termijn een antwoord zou moeten vormen.  

 

Terugblik: 

 In 2000 heeft er een evaluatie plaatsgevonden van de interprovinciale beleidsplannen Markermeer en 

IJsselmeer (IBM/IBIJ). Deze geeft geen aanleiding de beleidsformulering ten aanzien van de grote 

wateren. 

 In het aangehouden deel 3 van de vijfde nota wordt grootschalige inpolderingen  in het 

IJsselmeergebied uitgesloten uit oogpunt van veiligheid opdat bergingscapaciteit niet wordt 

aangetast. Daarmee zou de ruimtelijke reservering voor een Markerwaard vervallen.  

 De provincie Flevoland en de gemeenten Almere en Lelystad zijn uitgenodigd om gezamenlijk een 

visie op te stellen voor het gebied tussen de Houtribdijk, Hollandse Brug en de vaargeul ter afronding 

van het Zuiderzeeproject. In de reactie op deel 3 van de vijfde nota is door de provincie aangegeven 

dat het Zuiderzeeproject een veel bredere en diepgaande ruimtelijke doelstelling had en nog heeft en 

dat de afronding van een dergelijk groot project meer aandacht vereist dan de voorgestelde studie.  

 

 

 



 

Voortgangsrapportage Omgevingsbeleid  Deel 1 26 

Ontwikkelingen: 

 Almere en Lelystad krijgen de ruimte om ‘net over de rand’ van de primaire waterkering een nieuw 

waterfront te ontwikkelen.  

 Het gehele Zuiderzeeproject zoals destijds vastgesteld, past in - en draagt bij aan de algehele 

ruimtelijke samenhang van Nederland en zou daardoor conform de Stellingnamebrief een 

rijksverantwoordelijkheid moeten zijn. Het gebied is zodanig robuust dat het kan op flexibele wijze 

kan bijdragen aan de invulling van het nationaal ruimtelijk beleid. Dit sluit aan bij het gestelde in de  

Stellingnamebrief waarin meer ruimte gevraagd wordt voor wonen, bedrijventerreinen, infrastructuur, 

stedelijke ontwikkeling en waarmee het kabinet in het algemeen rekening houdt met een hoge 

ruimtevraag. Voorzien is ook dat provincies een versterkte rol moeten gaan spelen bij de eigen 

regionale gebiedsgerichte ontwikkeling en dat er meer ruimte moet zijn voor regionale afwegingen.  

 Hoewel de vijfde nota afziet van inpoldering van het Markermeer neemt het bestuur van Flevoland 

geen afstand van inpoldering zoals in beleidsuitspraak 25 is weergegeven. 

 Voor de nieuwe gebieden met buitendijkse bebouwing is een veiligheidsnorm vastgesteld van  1 op 

1000 jaar. Deze normering wijkt af van de voorgenomen landelijke normering en zal in de komende 

jaren punt van onderhandeling zijn. 

 

Vooruitblik: 

 Voor een besluit over de ruimtelijke reservering voor landaanwinning in het Markermeer is een dieper 

gaande studie dan wel ontwikkelingsvisie vereist van de regionale overheid (en overheden) in 

samenwerking met de nationale overheid.  

 

 


