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Verslag van de vergadering van de commissie voor Ruimtelijke Ordening, 
Volkshuisvesting, Cultuur van 17 april 2003  
 
 
 

Aanwezig zijn: 

De heren E. Schaap (voorzitter) en C.J.M. Goossens (PvdA), mevrouw M.J.F.P. Ruhe (PvdA), de heer W.R. 

Ruifrok (PvdA), mevrouw A.E. Bliek-de Jong (VVD), de heren R.T. Oost (CDA), J. v. Wieren (CDA) en R.J. 

Siepel (ChristenUnie), mevrouw M.P.M.M. van der Wee (GroenLinks), de heren H. Nijenhuis (D66), V.N. 

Maijer (SP), C. Verschoor (LPF), R. de Wit (SGP) en de heer E. v.d. Knijff (plv. secretaris) en de dames L.M. 

Bouwmeester-den Broeder (dem. gedeputeerde), A. Doesburg (griffier) en K.E. Kloetstra (uitvoerend 

secretaris). 

 

Ook aanwezig zijn: 

Dames A. Beumer (afd. ROV) en S. v.d. Vegt (afd. ROV) en de heer J. v.d. Berg (afd. ROV) 

 

Afwezig zijn: 

De heren J.M. Lenards (VVD) en M. Bogerd (SGP) en mevrouw M.F.A. Haselager (secretaris) 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. In een korte ronde stellen de deelnemers 

zich voor. De suggestie van het plaatsen van naambordjes wordt gedaan en zal door de griffier 

meegenomen worden.  

De voorzitter vraagt de commissie de agenda vast te stellen. De commissie stemt in met de 

voorliggende agenda. Aanvullend wordt gevraagd in een volgende vergadering uitleg te geven over de 

gang van zaken en toetsing van bijvoorbeeld bestemmingsplannen, procedures, verordeningen 

enzovoorts en de rol van de commissie hierin. De gedeputeerde zegt dit toe. 

 

Presentatie van mevrouw M.E. Zwanenburg, projectmedewerker Integraal Waterbeheer, van Milieu 

Federatie Flevoland over hun onderzoek ‘(S)peuren naar water’, de watertoets onder de loep. Dit rapport 

wordt samen met de folder “Het aanslaan van de Watertoets” ter vergadering uitgedeeld. De watertoets 

is een procesinstrument bij de toetsing van bestemmingsplannen c.q. ruimtelijke ordening. Mevrouw 

Zwanenburg wordt bedankt voor haar inbreng. 

 

2. Verslag van 13 februari 2003  

Het verslag wordt met inachtneming van onderstaande wijzigingen vastgesteld. 

Pagina 5, agendapunt 5.a. Ontwerp Voortgangsrapportage Omgevingsbeleid 2002-2006, deel 1 Trends 

en Ontwikkelingen, 4
e
 alinea, conclusie, 2

e
 zin “Zij stelt voor de …… plaatsvinden” te wijzigen in: “Zij stelt 

voor een toelichting op de monitoring in een volgende vergadering te laten plaatsvinden”.  

 

3. Mededelingen 

-  Bericht van verhindering ontvangen van: de heer J.M. Lenards (VVD) en mevrouw M.F.A. Haselager 

(secretaris). 

- Agendapunt 5.a. Herziening Omgevingsplan (integrale herziening) wordt behandeld onder punt 4.e. 

en de Herziening Omgevingsplan (partiele herziening) wordt behandeld onder punt 5.a. 

- Het college heeft aan Museum Nagele een subsidie van € 1.375 toegekend voor de realisering van 

de tentoonstelling over de Omgeving Architectuur Prijs.  
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- De Stichting Vogel- en Natuurwacht voor 2003 een subsidie verstrekt van maximaal € 3400,= als 

bijdrage in de kosten voor de aanschaf van apparatuur voor het digitaal opslaan van dia’s van vogels 

en het simultaan weergeven van beelden en geluiden van vogels voor lezingen in de gehele 

provincie. 

De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen. 

 

4. Statenvoorstellen 

a. Landschapsbeheer Flevoland: aanvraag subsidieverlening voor ondersteuning van het project 

Weidevogelbescherming 2003 

 

Eerste termijn. 

 

GroenLinks is tevreden met de behaalde doelstellingen van de provincie. De fractie vraagt zich af 

waarom het project afgebouwd wordt. Naar haar mening is de afbouw van het project gestoeld op de 

financiën en niet op de doelstelling. Zij vindt dit project nog steeds belangrijk en ziet het als een 

verantwoordelijkheid van de provincie. Het project kan voortgezet worden met minder middelen, 

maar wanneer de ondersteuning aan de vrijwilligers en de agrariërs wegvalt, bloedt het project dood. 

Is dat wat GS wil? 

 

Gedeputeerde antwoordt, dat in de begroting voor vier jaar extra ruimte was geschapen voor het 

intensiveren van dit project. Nu, na de vier jaar, wordt voor dit project (intensivering) geen extra geld 

meer ingezet. 

 

Tweede termijn. 

 

GroenLinks vraagt de gedeputeerde de financiële ondersteuning voor dit project te betrekken bij de 

afweging van een nieuw beleid in de provinciale begroting 2004 en/of in de collegeonderhandelingen 

mee te nemen. Mocht deze suggestie niet meegenomen worden, dan zal de fractie met een voorstel 

komen. 

 

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

adviseert tot behandeling in Provinciale Staten. 

 

b. Aanvulling Landschapsverordening met betrekking tot de handhaving 

 

PvdA vraagt of de in het voorstel genoemde volgorde van strafrechtelijke en bestuursrechtelijke 

vervolging niet in tegenstrijd is met de ‘regels’ van het ministerie. 

 

Gedeputeerde geeft aan, dat in het voorstel een willekeurige volgorde is gebruikt, maar – mocht het 

zover komen – er eerst een bestuursrechtelijke procedure gevolgd zal worden. 

 

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

adviseert tot behandeling in Provinciale Staten. 

 

c. Voorjaarsnota 2003 

 

CDA vraagt naar de relatie tussen de actualisatie van de monumentenkaart, het archeologisch 

veldonderzoek en de ‘overheveling’ van de assistent archeoloog en verwijst naar pagina 2 van het 

verslag van 13 februari 2003.  

GroenLinks is ook benieuwd naar die relatie en de fractie vraagt zich af waarom het Rijk bij deze 

overheveling van taken geen geld heeft meegegeven. Zij is daarnaast verbaasd over de bedragen 

op pagina 18, hoofdfunctie 9. RO en Volkshuisvesting, Ruimtelijk beleid (9.1.1.), Integraal 

Ontwikkelingsplan Almere en refereert aan eerdere uitspraken hierover van de fractie. In de tweede 

alinea leest zij een tegenstelling; eerst wordt door GS de werkconferentie geschrapt vanwege de 

middelen en dan worden de niet benutte middelen weer ingezet. Zij vraagt uitleg hierover.   

 

Gedeputeerde antwoord naar aanleiding van de vragen over pagina: 

- 16; Destijds is gesproken over onvoorziene kosten, terwijl de kosten nu wel bekend zijn, te 

weten 85.000,-- Euro. 

- Idem; De actualisatie van de monumentenkaart is nodig, omdat deze bij de planning van 

‘ingrepen’ in het landschap van belang is. Voorheen mocht zelf gegraven worden, maar nu moet 

dit graven uitbesteed worden.  

- Idem; de kosten voor de assistent archeoloog blijven en hier wordt gesproken over extra kosten.  

- Idem; het Rijk heeft geen geld meegegeven (Verdrag van Valetta) 
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- 18; Het geld wordt als het ware doorgeschoven, zodat de werkconferentie wel kan worden 

georganiseerd.  

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

 

d. Algemene wijziging (10
e
 wijziging) van de begroting 2003 van de provincie Flevoland 

 

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

in Provinciale Staten 

 

e. Herziening Omgevingsplan (integrale) 

 

Eerste termijn. 

 

ChristenUnie vraagt de andere leden van de commissie te reageren op de stelling: “Wil PS een meer 

leidende, initiërende rol spelen in het Omgevingsplan, dan alleen het toetsen op de kaders?”.  

D66 gaat akkoord met het voorstel en zal de wijze waarop PS een rol kan spelen nader willen 

bekijken. 

GroenLinks gaat eveneens akkoord met het voorstel en zal de suggestie van de ChristenUnie 

meenemen naar de fractie. 

SPG merkt op, dat het Omgevingsplan uitgaat van vier jaar, terwijl het streekplan uitgaat van tien 

jaar.  

SP en LPF nemen de vraag van de ChristenUnie mee naar hun fracties. 

 

Gedeputeerde antwoordt dat het Omgevingsplan een integraal plan met een maximale duur van zes 

jaar is (wettelijk). PS kan een leidende rol nemen, maar dan alleen op hoofdlijnen.  

 

Tweede termijn. 

 

ChristenUnie vult de stelling aan door te zeggen: “Neemt PS een afwachtende houding aan of neemt 

zij zelf het initiatief”. De fractie vraagt de andere leden deze overweging mee te nemen naar hun 

fracties.  

   

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

adviseert tot behandeling in Provinciale Staten. 

 

5. Ter bespreking 

a. Herziening Omgevingsplan (partiële) 

 

VVD vraagt of een aantal zaken in de lijst meegenomen is, zoals bijvoorbeeld het BART.  

PvdA heeft geen aanvulling op de lijst met geselecteerde onderwerpen en wacht het voorstel over de 

procedure af (wel of niet interactief). 

ChristenUnie vraagt zich af wat de overwegingen zijn bij de selectie van onderwerpen. De fractie 

spreekt op dit punt de wens uit tot een betere integrale aanpak. 

D66 vindt de lijst volledig en heeft geen aanvullingen. Het valt de fractie op, dat RO-aspecten, 

formele richtlijnen zijn verwerkt in de lijst en dat de EHS apart genoemd wordt. 

CDA zet vraagtekens bij het nu al vermelden van de Stichtselijn en de Amersfoortselijn. Bij externe 

veiligheid vraagt de fractie zich af of het alleen om Aviodrome gaat, zij denkt bijvoorbeeld ook aan 

LPG en ammoniak, of zit dit geïntegreerd in de ‘kaartfouten’? Zij vraagt nog een keer goed naar de 

kwaliteitskaart NOP te kijken. 

GroenLinks en SP missen geen onderwerpen en hebben geen aanvulling. 

SGP stelt de vraag of aanpassing van de windmolenkaart ook voor andere locaties geldt en vraagt 

de kaartfouten zo snel mogelijk te herstellen. 

LPF vraagt hoe de externe veiligheid wordt ingevuld. 

 

Gedeputeerde gaat tot beantwoording over: 

- Het is bij deze aanpassing niet mogelijk om alles integraal te betrekken. Juist door op deze wijze 

met het Omgevingsplan om te gaan kan het integrale werken zoveel mogelijk gehandhaafd 

blijven.  

- De suggestie de formele richtlijnen ook in kaart te brengen wordt meegenomen. 

- De Stichtse- en Amersfoortselijn zijn reserveringen en zijn dus nodig. 

- Bij de externe veiligheid gaat het vooral om de groepsrisico’s. Gekeken zal worden of er nog 

meer punten, onderwerpen zijn die in het Omgevingsplan ingebracht kunnen worden. 

- De opmerking goed naar de kwaliteitskaart NOP te kijken wordt meegenomen. 
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- De windmolenkaart 4.7. Noordmeerdijk moet aangepast worden, zodat zoveel mogelijk 

windmolens daar geplaatst kunnen worden. 

- De kaartfouten zullen zo spoedig mogelijk hersteld worden. 

 

Conclusie: De commissie neemt kennis van het door het college voorgenomen beleid. 

 

b. Innovatieregeling wonen in 2003, speerpunten 

 

Conclusie: De commissie neemt kennis van het door het college voorgenomen beleid. 

 

c. Reactie Nationaal Bestuursakkoord Water, versie 27-02-2003 

 

Conclusie: De commissie neemt kennis van de voorgenomen reactie. 

 

d. Ontwerp beleidsregels geur, nadere rapportage 

 

CDA merkt bij pagina 3, beleidsregel 3, tweede zin op, dat gerefereerd wordt aan de VNG-richtlijnen, 

maar dat die toepassing niet gemotiveerd wordt. Dit schept onduidelijkheid en het gebruik ervan als 

toetsingskader is onjuist, volgens de fractie.  

 

Gedeputeerde deelt mee, dat de rechter de richtlijnen van de VNG als toetsingskader gebruikt voor 

zijn oordeel. Wanneer van de VNG-richtlijnen wordt afgeweken, zal dat goed gemotiveerd moeten 

worden.  

 

Conclusie: De commissie neemt kennis van de ontwerp-beleidsregels en stemt in met de ter visie 

legging. 

 

De heer R. de Wit (SGP) verlaat de vergadering. 

 

6. Ter kennisneming  

De heer J. v.d. Berg (afdeling ROV) geeft een korte toelichting op het plan van aanpak Ontwikkeling 

windenergie in Flevoland. Verwacht wordt dat in de septembercommissie een voorstel volgt. In de 

presentatie wordt ingegaan op de aandachtspunten en de resultaten van een nog lopend onderzoek. De 

commissie neemt de suggestie van een werkbezoek over.  

  

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

 

7. IPO aangelegenheden 

Er zijn geen mededelingen. 

 

8. BCR aangelegenheden 

Dit agendapunt wordt afgevoerd. 

 

9. Onderwerpen voor de volgende vergadering 

- Presentatie over gang van zaken rondom bestemmingsplannen en dergelijke, zie ook onder punt 1. 

opening, eerste alinea, tweede gedeelte (toezegging gedeputeerde). 

- In voorlichtende zin informatie over procedures commissies, commissie-indeling en dergelijke. Dit 

zal meegenomen worden bij de introductiedag voor statenleden op 8 mei aanstaande (griffier). 

 

10. Rondvraag 

Geen. 

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 17.45 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 

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 

In 2003 
 

6. 17-04-‘03 Uitleg over en de rol van de commissie in: 
de gang van zaken en toetsing van bijvoorbeeld 
bestemmingsplannen, procedures, 
verordeningen enzovoorts  

In 2003 

7. 17-04-‘03 Plaatsen naambordjes 
Suggestie wordt meegenomen en voorgelegd. 

Z.s.m. 

8. 17-04-‘03 Omgevingsplan 
De ‘nieuwe’ leden krijgen het Omgevingsplan. 

Z.s.m. 

    

 
 

 


