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Aanwezig zijn: 

J.W. van der Pijll (voorzitter), mevrouw J.S. Binnerts-de Jonge (VVD), de heren H.A. Kramer (VVD), J.E. 

Purvis (VVD), G. Kolstee (CDA), R.T. Oost (CDA), J. Bos (PvdA) en C.J.M. Goossens (PvdA), mevrouw 

M.P.M.M. van der Wee (GroenLinks), de heren B. Brand (ChristenUnie), L.D. van der Wal (D66), M. Bogerd 

(SGP), J. Kalkman (fractie Kalkman) en J.P. Visser (fractie Visser) en de dames L.M. Bouwmeester-den 

Broeder (gedeputeerde), M.F.A. Haselager (secretaris) en K.E. Kloetstra (uitvoerend secretaris). 

 

Ook aanwezig zijn: 

Mevrouw H.E.J. Geluk (SPV) en de heer T. Harmsen (ROV). 

 

 

Voor de opening van de vergadering biedt de gedeputeerde de commissie twee taarten aan (1999/2003). Zij 

dankt de commissie voor de prettige samenwerking. 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2. Verslag van 16 januari 2003  

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

merkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Naar aanleiding van: GroenLinks zal haar vraag over de verkoop van huurwoningen stellen onder 

agendapunt 5.b.  

 

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

worden aangepast. 

 

3. Mededelingen 

- In de statenvergadering van 4 april 2002 hebben verschillende fracties gevraagd naar een uitwerking 

van de wetenschappelijke onderzoeksfunctie voor het Erfgoedcentrum. De projectleider van het 

Erfgoedcentrum Nieuw Land heeft hierover, in overleg met de partners, een notitie opgesteld. Deze 

notitie “Voorstel m.b.t. de wetenschappelijke onderzoeksfunctie” wordt ter vergadering uitgedeeld. 

Aan de provincie wordt een extra bijdrage gevraagd van 160.000,- Euro voor de kosten van drie van 

de vier AIO’s en de parttime wetenschappelijk archeoloog. Het college wil de notitie te zijner tijd 

betrekken bij de collegebesprekingen.  

- Het magazine Flevoland Monumenten wordt uitgereikt. Dit magazine is een katern uit het landelijke 

blad Monumenten januari/februari 2003. 

 

De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen. 

 

4. Statenvoorstellen 

a. Erfgoedcentrum Nieuw Land: eigendom van grond en gebouw. 

 

 

Eerste termijn. 
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Fractie Visser vraagt wat er gebeurt met de grond, wanneer het centrum failliet zou gaan. 

D66 vraagt wat het kost, om in latere overwegingen mee te nemen, een symbolisch bedrag? 

SGP vraagt wat de bestemming is van bepaalde, huidige gebouwen. 

 

Gedeputeerde gaat er vanuit dat het centrum niet failliet gaat, omdat het geen particulier initiatief is 

en een principebesluit is genomen met verschillende partners (waaronder het ministerie OC&W). De 

grond gaat om niet over en staat niet op de balans. Een presentatie over het schetsontwerp en dus 

de bestemming van de huidige gebouwen is te zien op 14 februari aanstaande om 16.00 uur of bij 

de open dag provincie op 8 maart aanstaande. 

 

Tweede termijn. 

 

D66 heeft nog geen grootte van het bedrag gehoord. Het is een flink bedrag, dat de provincie 

bijdraagt en dat zou bij nieuwe subsidieaanvragen meegenomen moeten worden.  

 

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

 

b. Subsidie 2003 voor Erfgoedcentrum Nieuw Land 

CDA vraagt of de functie assistent provinciaal archeoloog een nieuwe of een bestaande functie is en 

of de provinciale archeoloog ook over gaat naar ENL.  

D66 vraagt of de Rijksbouwmeester nu een architect is of iemand die supervisie houdt op projecten. 

PvdA vraagt of dit onvoorziene kosten betreft. 

 

Gedeputeerde legt de functie van Rijksbouwmeester uit (is ook architect). De assistent provinciaal 

archeoloog is belast met de praktische taken (beheren depot en het verlenen van hand en span 

diensten). De provinciale archeoloog heeft een beleidstoetsende functie. De functie van assistent 

archeoloog wordt overgeheveld naar het Erfgoedcentrum, die van provinciaal archeoloog niet. 

Verder stelt zij, dat het om voorziene kosten gaat, de subsidie staat in de begroting 2003 vermeld. 

 

Conclusie: De commissie adviseert voor het jaar 2003 subsidie toe te kennen aan de Stichting 

Nieuw Land conform voorstel. 

 

c. Projecten in het kader van Erfgoed Bereikbaar 2002/2003 

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

 

d. Participatie in het RFO Hanse Passage, INTERREG 3c 

Conclusie: De commissie adviseert in te stemmen conform voorstel. 

 

e. Algemene wijziging (8
e
 wijziging) van de begroting 2003 van de provincie Flevoland 

Conclusie: De commissie adviseert in te stemmen conform voorstel. 

 

5. Ter bespreking 

a. Ontwerp Voortgangsrapportage Omgevingsbeleid 2002-2006, deel 1 Trends en Ontwikkelingen 

Eerste termijn. 

 

SGP vindt, dat de ontwerp voortgangsrapportage een helder beeld geeft wat gedaan is. Voor 

toekomstig, nieuw beleid zou GS zich harder moeten opstellen ten opzichte van het Rijk. De fractie 

vraagt extra aandacht voor de woonstand, de groei van woningen en woonmilieus. Bij de bestaande 

woonwijken zou het accent moeten liggen op de kwaliteit en leefbaarheid. Een extra inspanning is 

nodig op beleidsuitspraak 7. (toename mobiliteit).  

GroenLinks merkt op, dat er nog een achterstand ingehaald moet worden. In bestaande en nieuwe 

woonwijken kijken naar differentiatie (particuliere en sociale woningbouw). De fractie vraagt zich in 

het algemeen af waarop de rem getrapt moet worden en waar geactiveerd moet worden in het kader 

van het Omgevingsplan, zoals bijvoorbeeld: de windmolenaversie tegenover het landschap. Behoort 

een sanctiebeleid tot de mogelijkheden (gemeente Zeewolde)? Gedeputeerde interrumpeert door te 

zeggen dat dit niet mogelijk is. 

CDA  ziet de voortgangsrapportage als een tussenbalans. De fractie maakt op een aantal punten 

een opmerking of een toevoeging.  

- Pagina 3, 3
e 
bolletje, integrale ontwikkelingsopgave; waarom draagt GS het Veluwemeer en het 

Wolderwijd voor aan de Habitatrichtijn? De fractie vraagt of dit teruggedraaid kan worden. 
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- Idem, 10
e
 bolletje, beleid windmolens; de fractie vraagt aan de tekst toe te voegen “Anderszins 

zet Flevoland zich met deze ontwikkeling positief op de kaart. Ook is er sprake van een fors 

groeiende economische activiteit voor Flevoland als totaal en voor individuele ondernemers”. 

- Pagina 4, noodzakelijke monitoring…. tot beleidsuitspraken; stelt voor in een 

commissievergadering de opzet van monitoring te behandelen. 

- Pagina 8, beleidsuitspraak 2: komt bij agendapunt 5.b. hierop terug. 

- Pagina 10, beleidsuitspraak 4, terugblik, 4
e
 bolletje; vindt dat dit punt onder het kopje ‘vooruitblik’ 

als actiepunt dient te worden opgenomen. 

- Pagina 12, beleidsuitspraak 7, terugblik, 6
e
 bolletje; aan het verbeteren van de kwaliteit van de 

recreatieve fietspaden moet nu echt wat gebeuren. 

- Pagina 13, beleidsuitspraak 7, blijft aandacht vragen voor de noodzaak van opzetten 

vraagafhankelijk vervoer in het buitengebied. 

- Pagina 25, vooruitblik; naar de mening van de fractie, is het gestelde een onjuiste vaststelling. 

De noodzaak voor een robuuste ecologische verbinding tussen Oostvaardersplassen en 

Horsterwold wordt niet meer genoemd in de tekst van PKB 3 en Vijfde Nota. De fractie pleit voor 

aanpassing van de tekst. 

D66 vraagt of GS verantwoordelijkheid wil nemen in het scheppen van voorwaarden om het 

probleem ‘grondwatervervuiling’ terug te dringen (wordt als dreiging genoemd in de landbouwnota). 

In hoeverre conflicteert het Omgevingsplan met het nadenken van de gemeente Dronten over 

verstedelijking van het ‘agrarisch kennisgebied’? Door minder rijks regels voor de duurzame bouw 

krijgt de provincie meer beleidsvrijheid. Is GS van mening dat de provincie daar voorop kan lopen? 

De robuuste ecologische verbinding blijft deel uitmaken van rijks beleid. In landbouwkringen bestaat 

hiertegen weerstand. In dat verband kijken naar integratie van die verbinding tussen natuur en 

landbouw. De verpaupering van de bestaande woonwijken en het soort woningen zijn al eerder door 

de fractie genoemd. De fractie pleit voor meer differentiatie ook naar leeftijd.  

ChristenUnie geeft een reactie op hoofdlijnen. De nota is een goede, eerste aanzet voor het 

monitoren van het traject. Alleen voor een ontwikkelingstraject is dat niet voldoende. Mist de eigen, 

provinciale opdracht, heeft het provinciaal beleid geleid tot resultaten van de doelstellingen, hoe 

worden de beleidsuitspraken gemonitord? De beleidsuitspraken zijn diffuus en dan is het moeilijk te 

werken met kwaliteitsindicatoren. Op deze punten zou meer aandacht gegeven moeten worden, 

zodat de monitoring meer gestalte kan krijgen.  

VVD vindt de beschouwing een goede zaak. Door de systematiek van het Omgevingsplan en de 

beleidsuitspraken is de mogelijkheid geschapen om kaders te stellen. Het Omgevingsplan is op een 

interactieve manier met de bevolking tot stand gekomen. Op welke wijze wordt deze beschouwing 

richting de bevolking gecommuniceerd? In de vooruitblikken staan ‘vormen’ van ambitie. Hoe wordt 

daarmee omgegaan en wat is de rol van PS en GS? Wordt voor NOP een onderzoek gedaan?  

PvdA merkt een aantal punten op. 

- Beleidsuitspraak 1; de provincie heeft een voor uit ziende blik om de sociale structuur in het 

Omgevingsplan op te nemen. Het valt de fractie op, dat er geen tijdpad en/of kaders zijn 

aangegeven. De fractie hecht aan een duidelijker inzicht en vraagt of monitoring in het 

vooruitzicht gesteld kan worden. 

- Beleidsuitspraak 3; terecht wordt veel aandacht geschonken aan jeugdzorg, maar de fractie 

vindt het iets teveel.  

- Beleidsuitspraak 7, pagina 13, 1
e
 bolletje, laatste zin; de fractie vindt het zorgwekkend dat dit 

geconstateerd is. Kan GS iets doen aan de onveiligheid van het treingebruik? De fractie vindt dit 

voor de leefbaarheid van Flevoland van groot belang. 

- Beleidsuitspraak 9; wil GS vasthouden aan efficiënt ruimtegebruik? Ook in de steden? En de 

verdichting in Almere en Lelystad? Door de provincie zou een aanvulling op het locatiebeleid 

geformuleerd kunnen worden.  

- Beleidsuitspraak 19; de fractie houdt vast aan de koers, zoals in het Omgevingsplan is 

vastgesteld. 

 

Gedeputeerde gaat over tot beantwoording. 

- GS blijft zich inzetten voor voorzieningen natuuronderwijs. In het kader van het IOP zijn daar 

duidelijke woorden aangewijd. 

- Op pagina 8. wordt gesproken over de accenten van woonwijken. Differentiatie van woonwijken 

is van belang. 

- Wat actiever en meer op de rem ten aanzien van ambitie Omgevingsplan. In het Omgevingsplan 

zijn de accenten niet gedifferentieerd. Wel is er beschreven hoe het zal moeten worden. Bij 

vorming nieuw college hier naar kijken en helder uitwerken. 
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- Flevoland en habitatrichtlijnen. In PS is daar nog wat over gezegd. LNV draagt dat voor en het is 

dus niet de provincie die dat aanmeldt. 

- Windmolens. Het gaat om monitoring en door ontwikkelingen kan geconstateerd worden, dat er 

meer kritiek komt en dan is evalueren van het windmolenbeleid van belang. 

- Pagina 13; voor het buitengebied een attentiepunt.  

- Rijksbeleid voorziet in ecologische verbindingen. SGRA II is de plaats waar de ecologische 

verbinding thuis hoort. 

- Watervervuiling moet aangepakt worden. Een punt voor de onderhandelingen hoe zwaar daarop 

ingezet moet worden, de capaciteit van het ambtelijk apparaat.  

- Kennisland tussen Lelystad en Dronten. Onder kennisinstellingen zijn afspraken en op dit 

moment is gestart met het kijken wat met het gebied gedaan kan worden. 

- Duurzame bouw, meer beleidsvrijheid. Weet nog niet hoe het met het nieuwe kabinet afloopt. 

Ambtelijk houdt de provincie contact met het Rijk. De verschillende partijen kunnen in Den Haag 

ook hun stem laten horen. 

- Robuuste ecologische verbinding. Meer, wanneer grensgebieden over vervanging van 

landbouw. 

- Is het eens, dat in Amere ook aan woningbouwdifferentiatie gedaan zou moeten worden. 

- De vraag per onderwerp een beleidsevaluatie in het kader van de nota gaat te ver. Een 

commissie vanuit de staten onderzoekt de beleidsevaluaties. ChristenUnie interrumpeert door te 

zeggen, dat het niet om een beleidsevaluatie gaat, maar om een format met beleidsuitspraken 

wat je wel of niet gaat doen. Daar zit de kaderstelling bij en er zijn geen criteria geven. 

Gedeputeerde gaat verder, met de beantwoording. Dat er geen criteria zijn is juist het probleem 

en de vraag gaat voorbij aan het karakter van het stuk.  

- Resultaten voor de bevolking. Verkiezingstijd is de mooie tijd ten aanzien van doelstellingen in 

het Omgevingsplan. Geprobeerd wordt dit interactief over te brengen. Het gaat over zoveel 

beleidsterreinen, dat dit gedurende de vier jaar al geprobeerd wordt uit te dragen.  

- Onderzoek Flevoland is mee begonnen in het kader van Belvedère. NOP onderzoekt. 

- Sociaal netwerk belangrijk als eerste beleidsuitspraak opnemen, dat wordt in huidige tijd een 

grotere importantie. 

- Monitoring, onder aan pagina 7.: wordt een steeds groter probleem en gezegd wordt hoe zo’n 

monitoring eruit gaat zien. PvdA vraagt naar de stand van zaken en wanneer de eerste aanzet 

gegeven kan worden. Gedeputeerde vervolgt haar beantwoording. De evaluatie daarbij is erg 

moeilijk. Als provincie meedenken over een sociale agenda, welke activiteiten, welke beleids-

terreinen. 

- Jeugdzorg. Het is ook een wettelijke taak van de provincie, daarom wat verder op ingegaan. 

- Mobiliteit, gevoel van onveiligheid in treinen. De provincie heeft regelmatig onderzoek naar 

‘beleven’ van openbaar vervoer en heeft een prestatieafspraak met bewuste partijen. Met 

partijen ook regelmatig overleg over dit soort zaken. 

- Efficiënt ruimtegebruik blijft belangrijk. Is het eens met de opmerking over verdichting van 

Almere en  in Flevoland is de ruimte ook niet onbegrensd. 

- Locatiebeleid, wachten op nieuwe kabinet en zelf onderzoeken welke knelpunten en dergelijke 

er zijn. 

 

Tweede termijn. 

 

CDA vraagt het systeem van monitoren een keer in de commissie te behandelen. Gedeputeerde zal 

in de volgende vergadering verduidelijking geven over wat, hoe en wanneer. 

D66 mist nog een aantal sluitende antwoorden. Vraagt of in het kader van kennisland de 

inrichtingsstudie nodig is en een optie tot onderzoek tot een conflict leidt. En de vraag over hoe GS 

de provinciale vrijheid voor duurzame bouw benut. Gedeputeerde vindt dat het niet tot een conflict 

hoeft te komen, daarom een onderzoek.      

ChristenUnie de zorg blijft als gezegd wordt dat concrete criteria ontbreken en dat hier nog naar 

gekeken moet worden. Het bezwaar zit in het gevoel dat de begrotingstafel door financiële 

administratie wordt bepaald. Het gaat om sturingsprincipes en kiezen voor een duidelijke methodiek. 

VVD hecht aan interactieve benadering, omdat het een succes is geweest en de bedoeling is meer 

contact te hebben met de mensen (dualisme). Voor het hebben van kaders is het goed te luisteren 

naar de mensen, het geeft een stuk verantwoordelijkheid. Kijkend naar de toekomst is dat voor het 

nieuw e bestuur en dan tegelijkertijd kennis gemaakt worden. Het hoeft niet zwaar opgetuigd te 

worden (een aanbeveling). De rol GS/PS. Het Omgevingsplan vaststellen was een actie van PS en 

voorbereiding GS, kaderstellend geregeld. In duale stelsel een rol voor PS of is uitwerking voor GS? 
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Gedeputeerde kan geen antwoord geven op de vraag over de uitwerking GS of PS. Dat zijn rollen 

die zich nog moeten ontwikkelen. Concrete criteria, omdat het ook gaat om de programmabegroting, 

daar hoort ook monitoren bij. Duurzaam bouwen is moeilijk. De uitvoering ligt bij de gemeenten en 

woningbouwverenigingen. De provincie heeft geen bevoegdheden. 

 

De voorzitter spreekt namens de commissie haar waardering uit voor de manier van rapporteren.  

 

Conclusie: De commissie stemt in met de voorliggende Ontwerp Voortgangsrapportage. Zij stelt voor 

de ‘monitoring’ dit jaar te laten plaatsvinden. 

 

b. Hoofdlijnen Woonvisie Flevoland 

De heer T. Harmsen (ROV) houdt een presentatie over dit onderwerp. De inhoud van de woonvisie 

is tot stand gekomen in samenwerking met de zes gemeenten en woningbouwcoöperaties. Hij geeft 

in hoofdlijnen de opbouw, woonmilieus, ontwikkelingen en twee scenario’s aan. Daarnaast vermeldt 

hij de vijf hoofdpunten van het woonbeleid. De heer Harmsen wordt bedankt voor zijn presentatie. 

 

Fractie Kalkman vraagt of de 700 woningen per jaar voor ouderen voldoende is en wat is dan de 

verhouding tussen koop- en huurwoningen? 

PvdA zou in de uitwerking een concretisering willen zien van bijvoorbeeld de gevolgen, woningen 

voor starters, huurders met lage inkomsten.  

VVD merkt op, dat met goed en goedkope woonvoorzieningen voor jongeren de inhaalslag is 

gemaakt. De fractie vraagt aandacht voor seniorenwoningen in relatie tot ‘woon en zorg’. Belangrijk 

is het aspect van de kwaliteit en het inhoudelijke beleid op volkshuisvesting en mist dit in het 

woonbeleid. Zij vraagt aandacht voor flexibiliteit als toevoeging op de woonmilieus (bijvoorbeeld leeg 

staande kantoorgebouwen). Het betrekken van de burgers wordt in de visie gemist. 

Fractie Visser vraagt extra aandacht voor de seniorenwoningen, omdat daar veel behoefte aan is. 

ChristenUnie vraagt of naast het bouwen voor de eigen behoefte ook voor mensen, die in Flevoland 

willen komen wonen wordt gebouwd en of hierover iets in de woonvisie kan worden opgenomen. 

Wat willen wij met het belang van Almere; denken aan onder andere gevolgen voor woon en zorg, 

kansen voor mensen in huidige wijken voor herbezinning van wonen en aan pro actief inbouwen, 

sociale cohesie in woonwijken en grote problemen in huidige wijken (niet in Zuidelijk Flevoland). 

Aangeven wat nodig is, de sociale woningbouw is niet genoeg onderstreept; hier moet meer 

geïnvesteerd worden in goedkope woningen voor senioren en starters. Onderwerp blijft een 

provinciale aandacht en daarom gemeenten stimuleren. 

D66 mist burgers als partij, juist in de ontwikkeling van particulier opdrachtgeverschap zou je die 

groep mee moeten laten spreken. Bij de differentiatie ontbreekt het landelijk wonen nabij de stad. Er 

wordt gesproken, dat voorzieningen in de kern zouden moeten zijn. Het wordt hooguit wat los 

gekoppeld en verklaart de verdere differentiatie in woonmilieus. In het overzicht wat mensen 

aangeven over hun woonwensen, viel de behoefte op om terugkeren naar een woonmilieu, waar 

veel mensen wonen. Dit is goed te realiseren, wanneer je besluit voor dichtheden te onderbouwen. 

Wat in Almere gebeurt, heeft consequenties ten opzichte van overloop naar rest van Flevoland. Die 

samenhang moet goed gerealiseerd worden. De fractie pleit voor kort op de vraag te gaan bouwen. 

Bij particuliere opdrachtgeverschap ontbreekt de groep, die nu op campings wonen en die niet in het 

plan worden geaccommodeerd. Hoe denkt GS de ontwikkeling van woonmilieus en lagere 

dichtheden te gaan doen? Door restrictieve bepalingen of kort op de vraag te bouwen, zodat geen 

concurrerende leegstand ontstaat?  

CDA heeft een halfjaar geleden schriftelijke vragen gesteld aan GS over de stand van zaken ‘woning 

beschikbaarheid in Flevoland’. In de beantwoording werd voorliggende woonvisie aangekondigd en 

onderstreepte GS de behoefte af te stemmen woningbestand.  

 

De fractie vraagt GS twee speerpunten toe te voegen: 

1. Expliciet benoemen, dat het wegwerken van onverantwoord lange wachtlijsten concrete 

aandacht en actie vanuit GS krijgen. Dit punt heeft impliciet te maken met speerpunt 2. 

2. Een punt van zorg is het groeiend aantal dak- en thuislozen. De fractie vraagt GS hiervan een 

speerpunt te maken en acties te ondernemen binnen haar mogelijkheden (overleg en 

afstemming mobiliseren met partijen en overheden). 

De gemeenten NOP en Urk zijn bezig met een structuurvisie (andere dichtheden per hectare). Hoe 

zit het met de afstemming? Is met de groei van de bevolking rekening gehouden met verschillen per 

gemeente en is uit het onderzoek een type huurwoning gekomen waar meer behoefte aan is? Wat 

voor gevolgen heeft het afnemen van het effect van de landelijke instroom van de stad naar het 
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platteland? Voor de gemeente Dronten is rekening gehouden met de Hanselijn, maar voor Lelystad 

en Almere niet? Komt er ook een onderzoek Emmeloord, Zuiderzeelijn, Lelystad-Dronten? 

GroenLinks constateert, dat de huurwoningen in Flevoland achteruit lopen. Wie heeft de verhouding 

65/35 vastgesteld? De fractie pleit voor gedifferentieerde woonwijken (ook voor mensen in een 

kwetsbare positie). Ook wordt een achterstand in de seniorenwoningen geconstateerd. De omslag 

zal in 2010 zijn. Hoe gaat die achterstand zich verhouden ten opzichte van de individuele 

gemeente? 

SGP vraagt zich af wie nu eigenlijk het beleid bepaalt, is dit de gemeente, het Rijk of de markt, of de 

consument? De fractie vraagt twee speerpunten toe te voegen, te weten:  

1. Bij verkoop van huurwoningen door de woningbouwcoöperaties moeten deze woningen voor de 

doelgroep beschikbaar blijven.  

2. In stand houden van de cultuur historische woonbebouwing. Door dat areaal uit te breiden 

versterkt het met name de ouderen huisvesting en kan in de uitwerking op woon en zorg worden 

ingezet. 

 

Gedeputeerde antwoordt. 

- De provincie heeft in deze een afgeleide taak (maken geen bestemmingsplannen). 

- De nota  is een visie met een aantal zaken, die in de lijn van de behoefte van het woonbeleid 

liggen. 

- Cultuur historische woonbebouwing is een wens, maar moet wel binnen de lijn van de behoefte 

vallen. 

- Woningen voor statushouders liggen bij de gemeenten en is een taakstelling van de overheid. In 

een uiterste geval kan de provincie woningen aanwijzen. Er komen geen woningen vrij, omdat 

statushouders blijven. 

- De thuis- en daklozen wordt een steeds groter probleem in Flevoland en wordt als 

aandachtspunt in de nota meegenomen. 

- De sociale woningbouw is belangrijk en heeft de belangstelling. 

- Het streven is kort op de vraag bouwen. Bij koopwoningen geldt dat, wanneer 70% is verkocht. 

Bij de huurwoningen zijn de consumenten betrokken en dat zal getoetst worden bij de huurders.  

- Jongeren huisvesting en het houden van huurwoningen moet op een bepaalde plaats geregeld 

worden. De provincie heeft hierin een ondersteunende en faciliterende rol.  

- Wanneer na 2010 geen instroom plaatsvindt zal de vergrijzing van de eigen bevolking 

toenemen. In Lelystad en Almere meer dan in de andere gemeenten. 

- Bij de uitwerking zal de invloed van het spoor een aandachtspunt zijn. Voor de Zuiderzeelijn 

moet geen rekening gehouden worden met een stoptrein naar Emmeloord. 

- Wat de rol van de provincie zou kunnen worden bij de nieuwe Woningwet is nog niet bekend. Nu 

wordt nadrukkelijk gekozen voor samenwerking door gemeente richtlijnen te geven. Het locale 

woningbeleid zit nu nog in een onzekere positie. 

- Particulier opdrachtgeverschap is op pagina 38. beschreven. 

- De percentages 65/35 komt van minister Remkes. De landelijke lijn is doorgezet naar Flevoland 

en dat is vertaald naar het uiteindelijke doel in 2010 van 70% koopwoningen en 30% 

huurwoningen. 

- Aantal en type woning uit de marktanalyse. In de normale markt niet naar type woning gekeken. 

In de scenario’s zijn de consequenties wel doorberekend, dat de goedkope huurwoningen met 

ongeveer 12.000 woningen zou moeten toenemen. De vraag naar dure huurwoningen is groter 

dan de vraag naar goedkope huurwoningen. 

 

 

 

 

 

 

Tweede termijn. 

 

ChristenUnie kijkt uit naar de uitwerking en concretisering in de woonvisie. Mist het antwoord op de 

vraag over levensbestendigheid van woonwijken.   

D66 wil graag het particulier opdrachtgeverschap vast leggen, zodat dit voor een aantal mensen (op 

bijvoorbeeld campings) de mogelijkheid biedt om een vaste woning op de woningmarkt te vinden. 

Ook wil de fractie nogmaals de financiële bovenkant benadrukken.  

GroenLinks merkt op dat de genoemde percentages niet in de nota zijn aangetroffen. Naast koop en 

huur is er ook nog huur/koop en andere woonvormen. Is de tekst te moderniseren?  
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Gedeputeerde onderschrijft de wenselijkheid van levensbestendige woonwijken. Een aantal 

woningbouwcoöperaties zijn een pilotproject gestart om zelf hun woningen te ontwikkelen.  

   

De voorzitter maakt namens de commissie een compliment over de wijze van totstandkoming en 

over het resultaat Hoofdlijnen Woonvisie Flevoland. 

 

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

 

6. Ter kennisneming  

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

 

7. IPO aangelegenheden 

Er zijn geen mededelingen. 

 

8. BCR aangelegenheden 

Geen mededelingen. 

 

9. Onderwerpen voor de volgende vergadering 

Geen onderwerpen. 

 

10. Rondvraag 

-  PvdA vraagt of er nog een officiële uitnodiging komt voor de presentatie van de nieuwe borden voor 

de landschapskunst op 6 maart aanstaande. Gedeputeerde antwoordt, dat deze uitnodiging nog 

volgt. 

- D66 stelt voor de nieuwe staten, als overdracht, een interview te geven over landschapsfuncties. 

- VVD heeft een brief ontvangen van verontruste boeren over de criteriagebieden. De suggestie wordt 

gewekt, dat de provincie niet mee zou willen werken aan een mediation. Als dit inderdaad zo is, wat 

zijn dan de overwegingen van de provincie? Gedeputeerde legt uit, dat dit onderwerp zich niet leent 

voor mediation. Dit is in het eerste gesprek ook meegedeeld. VVD vraagt de brief van betrokkenen 

te beantwoorden. 

- Boekje ‘Blauwe Dromer’ wordt aangeboden aan de leden van de commissie, die het nog niet hebben 

ontvangen. 

 

11. Sluiting 

De voorzitter laat het proces van monistisch naar dualistisch denken en werken de revue passeren. Hij 

wil de nieuwe leden meegeven meer op hoofdlijnen te gaan werken en hun invloed op de 

agendabepaling meer te benutten. Verder spreekt hij een woord van dank uit voor de prettige 

samenwerking.  

 

De voorzitter sluit de laatste vergadering van de commissie in deze samenstelling om 22.19 uur en dankt 

de aanwezigen voor hun komst. 
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LIJST VAN TOEZEGGINGEN 
Commissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Cultuur 
 

Nr. Datum Onderwerp/toezegging Verwacht 

    

1. 13-09’01/ 
13-03-‘02/ 
21-11-‘02 

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

Tweede kwartaal 2003 

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

 

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

 
- Zo spoedig mogelijk 
- Eind 2003, 

werkbezoek 

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

Oktober/november 2003 

5. 13-02-‘03 Monitoring van ontwikkelingen en beleidseffecten 
- Uitleg systeem van monitoren  
- Verduidelijking hoe, wat en wanneer 

 
- 2003 
- April 2003 

  

 
 

 


