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Betreft: vergadering van de Commissie Ruimte 
Datum: donderdag 3 februari 2011 
Tijd: 19.30 uur 
Locatie: Rietkerkzaal, Provinciehuis, Visarenddreef 1 in Lelystad 

Aanwezig zijn: 
De heren J.N.J. Appelman (voorzitter), R.T. van der Avoort (WD), A.J. Steendijk (WD), W.R. Bouma 
(CDA), B.G. van het Erve (CDA) en A.A. Rijsdorp (PvdA), mevrouw L.B.M. Venselaar (PvdA), de heren A. 
Stuivenberg (SP), J.E. Geersing (Christenunie), B. van der Vegte (Christenunie), F.J. Pels (GroenLinks), en 
A.W.H.J. van der Avoird (PvdD) en mevrouw R.C.M. Stadhouders (commissiegriffier) 

Alsmede bij agendapunt IO.b.1., Bespreeknotitie haalbaarheidsstudie presentatie DE-on + inleidende presentatie: 
De heren N. Benedictus (VVD), J. Kramer (WD) en W.F. Noordegraaf (WD), de dames H. Nijhuis-Ovinge 
(CDA) en F.J.E. Boode-Groot Nibbelink (PvdA), de heren C.J.M. Goossens (PvdA), en K. Tadema 
(Christenunie), mevrouw F.N.E.M van Schoot (GroenLinks), de heer J.N. Simonse (SGP) en mevrouw G.A. 
Dijkstra-Oostindie (PvdD). 

0ol< aanwezig zijn: 
Leden van Gedeputeerde Staten: mevrouw A.E. Bliek-de Jong en de heer M. Witteman 

Afwezig is: 
de heer J. de Borst (SGP) 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

2. Vaststellen agenda 
De voorzitter stelt voor om de presentatie inzake de haalbaarheidsstudie DE-on, agendapunt IO.b.1., 
Bespreeknotitie haalbaarheidsstudie DE-on, als eerste te laten plaatsvinden. 
De commissie stemt in met dit voorstel. 

3. Mededelingen voorzitter/Presidium/Statengriffie 
Bericht van verhindering is ontvangen van de heer J. de Borst (SGP). 
De voorzitter zegt in samenspraak met de griffier te hebben bedacht dat het met het oog op deze laatste 
commissievergadering en de afsluiting van de commissie in de huidige structuur, aardig zou zijn om na 
afloop van deze vergadering met elkaar een hapje en een drankje te nuttigen. 
De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen. 

4. Verslag van de vergadering van 25 november 2010 
Schriftelijke tekstwijzigingen ontvangen van gedeputeerde Bliek: 
Onder agendapunt 3 (Mededelingen), pagina 1, staat vermeld dat de heer L.A. MacClean inspreekt bij 
agendapunt 9. Dit moet de heer L.A. Macleane zijn. 
Onder agendapunt 3 (Mededelingen), pagina 1, achter Natuur en Milieufederatie Flevoland de afkorting 
(NMF) toevoegen. 
Onder agendapunt 8.b.4 (Inpassingsplan OostvaardersWold, begrenzing EHS en aanduidingen 
compensatiegebieden kiekendieffoerageergebied en bosgebied), pagina 3, de volgende zin toevoegen: "De 
voorzitter stelt voor om, omwille van de t i jd, hetgeen door de insprekers naar voren wordt gebracht, te 

"^ betrekken in de beraadslaging van de commissie. Zo ook de brief van de heer Boers, binnengekomen per 
"TT mail van 22 november 2010." 
' ^ Onder agendapunt 8.b.4 (Inpassingsplan OostvaardersWold, begrenzing EHS en aanduidingen 
Q ^ compensatiegebieden kiekendieffoerageergebied en bosgebied), pagina 3, de 4^ alinea "De heer Monsma 
[üi j spreekt in namens Stichting Beheer NZ27 en B.V. Exploitatie NZ27, die een biologische landbouwbedrijf 
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exploiteren aan de zuidkant van het OostvaardersWold. In zijn zienswijze heeft hij zijn zorgen geuit over 
de plangrens. In het antwoord wordt aangegeven dat de plangrens niet ligt waar de heer Monsma vermoedt 
dat hij ligt. De digitale kaarten geven echter wel aan dat de plangrens exact ligt op de scheiding van de 
grond van Beheer NZ27 en provincie Flevoland. Hij vraagt om nadere uitleg en ook om begrip voor de 
situatie en denkt dat het nu nog op ti jd is om de plangrens aan te passen." vervangen door: "De heer 
Monsma spreekt in namens Stichting Beheer NZ27 en B.V. Exploitatie NZ27, die een biologische 
landbouwbedrijf exploiteren aan de zuidkant van het OostvaardersWold. In zijn zienswijze heeft hij zijn 
zorgen geuit over de plangrens. Door de Gedeputeerde wordt aangegeven dat de plangrens niet ligt waar 
de heer Monsma vermoedt dat hij ligt. De digitale kaarten geven aan dat de plangrens exact ligt op de 
scheiding van de grond van Beheer NZ27 en provincie Flevoland, aan de zuidzijde van de Gooiseweg. Hij 
vraagt om nadere uitleg en ook om begrip voor de situatie en denkt dat het nu nog op ti jd is om de 
plangrens aan te passen." 
Onder agendapunt 8.b.4 (Inpassingsplan OostvaardersWold, begrenzing EHS en aanduidingen 
compensatiegebieden kiekendieffoerageergebied en bosgebied), pagina 4, de V alinea de heer MacClean 
vervangen door de heer Macleane. 
Onder agendapunt 8.b.4 (Inpassingsplan OostvaardersWold, begrenzing EHS en aanduidingen 
compensatiegebieden kiekendieffoerageergebied en bosgebied), pagina 5, de 3̂  alinea in de zin "Door de 
staatssecretaris is gewezen op de Tweede Kamer, want men is ervan overtuigd dat ze iets niet willen en 
dat betreft dan het totale project OostvaardersWold" vervangen door de zin "Door de staatssecretaris is 
gewezen op de Tweede Kamer, want die is ervan overtuigd dat ze iets niet willen en dat betreft dan het 
totale project OostvaardersWold". 
Onder agendapunt 8.b.4 (Inpassingsplan OostvaardersWold, begrenzing EHS en aanduidingen 
compensatiegebieden kiekendieffoerageergebied en bosgebied), pagina 9, 1^ alinea, de zin "Over snelheid 
moet geen misverstand bestaan. De gedeputeerde kan geen enkele uitspraak doen over hoe snel de 
gesprekken zullen gaan. Uitgangspunt is het bestuursakkoord. De staatssecretaris moet heel goed weten, 
en dat weet hij, dat het wederzijdse instemming behoeft om het te veranderen." vervangen door "Over 
snelheid moet geen misverstand bestaan. De gedeputeerde kan geen enkele uitspraak doen over hoe snel 
de onderhandelingen zullen gaan. Uitgangspunt is het bestuursakkoord. De staatssecretaris moet heel goed 
weten, en dat weet hij, dat het wederzijdse instemming behoeft om het te veranderen." 
Schriftelijke tekstwijziging ontvangen van de heer Pels (GroenLinks): Onder agendapunt 8.b.4 
(Inpassingsplan OostvaardersWold, begrenzing EHS en aanduidingen compensatiegebieden 
kiekendieffoerageergebied en bosgebied), pagina 3, de 4^ alinea "De heer Monsma spreekt in namens 
Stichting Beheer NZ27 en B.V. Exploitatie NZ27, die een biologische landbouwbedrijf exploiteren aan de 
zuidkant van het OostvaardersWold. In zijn zienswijze heeft hij zijn zorgen geuit over de plangrens. In het 
antwoord wordt aangegeven dat de plangrens niet ligt waar de heer Monsma vermoedt dat hij ligt. De 
digitale kaarten geven echter wel aan dat de plangrens exact ligt op de scheiding van de grond van Beheer 
NZ27 en provincie Flevoland. Hij vraagt om nadere uitleg en ook om begrip voor de situatie en denkt dat 
het nu nog op ti jd is om de plangrens aan te passen." vervangen door: "De heer Monsma spreekt in namens 
Stichting Beheer NZ27 en B.V. Exploitatie NZ27, die een biologische landbouwbedrijf exploiteren aan de 
zuidkant van het OostvaardersWold. In zijn zienswijze heeft hij zijn zorgen geuit over de plangrens. Hij 
vreest dat bij de geplande verdubbeling van de Gooise Weg en de aanpassing van de Nijkerkerweg dit op 
zijn perceel gaat plaatsvinden bij de plangrens zoals nu opgenomen in het inpassingsplan. Zo gaat er 
unieke landbouwgrond verloren die al sinds het ontstaan van de polder alleen voor biologische landbouw is 
gebruikt. Hij vraagt om nadere uitleg en ook om begrip voor de situatie en denkt dat het nu nog op ti jd is 
om de plangrens aan te passen. Door de Gedeputeerde wordt aangegeven dat de plangrens niet ligt waar 
de heer Monsma vermoedt dat hij ligt. De digitale kaarten geven aan dat de plangrens exact ligt op de 
scheiding van de grond van Beheer NZ27 en provincie Flevoland, aan de zuidzijde van de Gooiseweg." 
PvdA zegt enige moeite te hebben met de aard van de opmerkingen. Het is geen woordelijk verslag. Zijn 
opvatting is om in dit soort zaken, waarin het niet gaat om een politieke conclusie maar om wat een 
bepaalde partij wel of niet gezegd zou hebben, tekstwijzigingen in beginsel niet over te nemen. 

. U De voorzitter zegt in een reactie dat het in principe ook zo is afgesproken. Met nadruk wijst hij erop dat 
y f ^ men op hoofdlijnen geen woordelijk verslag gaat vastleggen. Met deze opmerking zou hij de 
^ ^ tekstwijzigingen bij de commissie in overweging willen geven. Overigens is er een dubbele tekst en deze is 
„ n van GroenLinks. 
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GroenLinks licht toe een voorstel te hebben gedaan voor een aanvulling op het voorstel van de 
gedeputeerde. 
Met inachtneming van bovengenoemde wijzigingen wordt het verslag vastgesteld. 

5. Verslag van de vergadering van 6 januari 2011 
Er zijn geen schriftelijke wijzigingen binnengekomen. Tijdens de vergadering zijn er geen op- of 
aanmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

a. Lijst van toezeggingen 
De lijst is opgeschoond. 

b. Lijst van moties 
De lijst is opgeschoond. 

6. Lijst ingekomen stukken van 3 februari 2011 
CDA verneemt graag hoe de gedeputeerde omgaat met de brief van de heer Lingeman/Ritsema 
Rentmeesters en Makelaars B.V. 
Gedeputeerde Bliek zegt toe de brief conform de normale procedure zorgvuldig te beantwoorden. 

7. Lijst ter kennisneming stukken van 3 februari 2011 
SP vraagt inzake de prestatieovereenkomst Dienst Landelijk Gebied 2011 of het daarin genoemde bedrag 
van € 100.000 bijdragen aan kosten voor DLG afhankelijk is van de bijdrage van DLG, of is men als 
provincie dat bedrag sowieso kwijt? 
De voorzitter zegt toe dat deze vraag schriftelijk wordt beantwoord. 
Voor kennisgeving aangenomen. 

8. Door fracties ingebrachte onderwerpen 
Er zijn geen onderwerpen ingebracht. 

9. Portefeuillehouder M. Witteman 
a. Mededelingen 
Geen 

b. Statenvoorstellen 
1. Waterveiligheld en buitendijkse overslagvoorzieningen 
Gedeputeerde Witteman geeft een korte inleiding. 

Eerste termijn. 
CDA vindt het een prima oplossing. Het verbaast de fractie dat het zo lang heeft moeten duren om tot 
deze eenvoudige oplossing te komen. Ook Urk ziet verlangend uit naar een werkhaven. Kan daarvoor een 
soortgelijk voorstel tegemoet worden gezien? 
GroenLinks vraagt hoe het gaat lopen met de procedures rondom de ruimtelijke inpassing. Natura 2000. De 
fractie is niet erg enthousiast over buitendijks bouwen, maar in dit bijzondere geval kan GroenLinks zich 
daar wel iets bij voorstellen. Echter, onder Kanttekeningen is een passage opgenomen, waarbij hij het 
gevoel heeft dat de deur op een kier wordt gezet en er precedentwerking ontstaat. Zijn voorstel is om de 
zin: "Uit de evaluatie van het waterveiligheidsbeleid in 2011 moet blijken of verdergaande aanpassing van 
het beleid wenselijk is" te schrappen. Hij hoort hierop graag de reactie van de gedeputeerde maar ook van 

« F̂  de andere partijen. 

" ^ SP is zeer ingenomen met deze ontwikkeling. De fractie heeft wel twijfels bij de wijze waarop de 
. ^ waterveiligheld in dit stuk omschreven wordt. Als je kijkt naar de impressiefoto die 26 januari in de 
y f ^ Flevopost heeft gestaan, dan zou het kunnen betekenen dat het naast de opslag van containers wat 
iQ^ verdergaat en dan zou opslag van chemische stoffen mogelijk worden. Daar kan heel licht over gedacht 
„ n worden, maar de hulpdiensten moeten daar wel kunnen acteren. De overheid kan zich er niet zomaar van 
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afmaken door te zeggen: in dit specifieke geval laten we dit toe en we leggen de hele risicoparagraaf bij 
de initiatiefnemers en straks als het misgaat, staan we wel of niet aan de lat. Daarover zou hij iets meer 
willen horen, want daar is de fractie niet zo gelukkig mee. 

WD is erg ingenomen met het voorstel. De fractie vindt het belangrijk dat de economie met deze 
logistieke voorzieningen wordt aangejaagd. De complimenten dat het er nu ligt. 

Christenunie sluit zich aan bij het CDA wat betreft de opmerking over Urk. 

PvdD merkt in aansluiting op SP op, dat op de werktekening zelfs olieterminals staan. Volgens de fractie 
zou het een milieuramp kunnen veroorzaken als deze onder water komen te staan. Wat de PvdD betreft 
kunnen de veiligheidsnormen op dat gebied niet hoog genoeg zijn. Aangegeven wordt dat de risico's voor 
rekening van de initiatiefnemers zijn. Zijn vraag: als het hele Markermeer en IJsselmeer schoongemaakt 
moeten worden over 10 jaar, zijn dan deze initiatiefnemers daarvoor nog steeds aansprakelijk te stellen? 

PvdA wijst erop dat het waterschap tijdens een bijeenkomst enige ti jd geleden heeft gezegd dat men als 
provincie zaken te theoretisch benaderde en dat meer vanuit een praktische blik tot andere oplossingen 
kon worden gekomen. Dat is volgens hem het dilemma dat SP schetst, maar waarvoor in de ogen van de 
PvdA wel degelijk een goede oplossing van het college gloort. Hij vraagt de gedeputeerde of zijn 
vermoeden juist is dat dit voortkomt uit de dialoog met het waterschap. De zorg die PvdA heeft lijkt op 
hetgeen is ingebracht door de SP en PvdD, maar is meer in de zin of dit de goede oplossing is voor hetgeen 
nu plaatsvindt. Elders zie je dat er na verloop van ti jd op zo'n plek een ruimtelijke ontwikkeling gewenst 
wordt. De eerste stappen zijn dan erg aan de onderneming gerelateerd, maar daarna wordt het 
sluipenderwijs algemener. Zijn vraag: waar zit straks de stuurknop van de overheid om helder te houden 
waar de risico's thuishoren? Overigens is de PvdA in zijn algemeenheid zeer voor een pragmatischer aanpak 
van dit soort problematiek. 

Gedeputeerde Witteman antwoordt CDA, die vroeg waarom het zo lang heeft moeten duren, dat het heeft 
te maken met de gedachte dat het heel veilig moet en overal dezelfde normen. Dus deze manier van 
denken was niet de manier zoals hij jarenlang was in dit huis. Gevraagd is of het ook een oplossing is voor 
Urk. Wat nu wordt gedaan is afwijken van het vigerende beleid, maar dat beleid wordt herzien. Het 
college is van mening dat deze manier van werken iets zou moeten zijn dat in het algemeen beleid 
toegepast kan worden; niet star één norm voor alle situaties maar gezond verstand gebruiken. Het college 
komt in de loop van het jaar met een voorstel om het algeheel beleid te herzien, zodat op dit soort 
situaties direct kan worden ingespeeld en geen ingewikkelde procedure nodig is. Als dat beleid is herzien, 
dan liggen er ook kansen voor Urk. Richting GroenLinks, het college is ook niet enthousiast over buitendijks 
bouwen, maar het hangt ervan af om welke doelen het gaat. Dat is gezond verstand gebruiken: in die 
gevallen waar het geen schade kan opleveren op het moment dat het water op de kade komt, hoef je ook 
niet de heel hoge norm toe te passen. Op het moment dat er andere bestemmingen op zouden liggen, dan 
zou het college hetzelfde probleem hebben als GroenLinks heeft. Waar de grenzen daarin liggen moet 
worden bekeken op het moment dat de beleidsherziening voorligt. De SP en ook anderen hebben twijfels. 
Om te zorgen dat deze ontwikkelingen doorgaan, zijn meer vergunningen nodig dan alleen deze. Dat zijn 
trajecten die nog moeten lopen. Als het gaat om die veiligheid dan moet deze simpelweg gegarandeerd 
worden en dat is het geval op basis van de Wet milieubeheer. Naar de PvdA. Dit is inderdaad een voorstel 
waarbij met gezond verstand is gekeken, samen met het waterschap. 

Tweede termijn. 
ffH) GroenLinks vraagt alsnog een reactie op zijn voorstel om de laatste zin onder Kanttekeningen te 

< schrappen. De fractie wil met het voorliggend voorstel instemmen, maar wel zeer nadrukkelijk alleen voor 

deze twee gevallen. 

i/1) PvdA laat weten dat wat hem betreft genoemde zin niet geschrapt hoeft te worden. 
0 ^ WD sluit zich aan bij de woorden van de PvdA. Verder de vraag of hij goed heeft begrepen dat het college 
[LaJ bij het nieuwe beleid naar maatwerk toe wil. 
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CDA is content met het antwoord van het college. De fractie heeft geen behoefte aan het schrappen van 
welke zin dan ook. 
SP vraagt of hij goed begrijpt, nu alleen de afwijking van het waterveiligheidsbeleid wordt vastgesteld, dat 
er geen restricties kunnen worden opgenomen naar de soort bedrijvigheid die daar daadwerkelijk wordt 
gepleegd. De fractie zou er prijs op stellen dat genoemde zin geschrapt werd. 
Heeft PvdD goed begrepen dat de aansprakelijkheid voor schade door milieurampen nu niet naar de 
provincie gaat en dit ook in latere procedures wordt vastgelegd? 

Gedeputeerde Witteman adviseert de zin niet te schrappen. Deze sorteert inderdaad voor op een 
beleidswijziging, maar wel een beleidswijziging waarvan de bevoegdheid bij PS ligt. Naar PvdA, die vroeg 
hoe je voorkomt dat er een sluipende ontwikkeling ontstaat. Dat wordt vastgelegd in milieuvergunningen 
en zal ook op deze plaats gebeuren. Met betrekking tot de vragen die gesteld zijn over milieu en 
aansprakelijkheid bij milieurampen zegt hij toe de commissie nog voor de Statenvergadering een korte 
notitie over dat onderwerp te doen toekomen. Naar VVD. Geen maatwerk, er wordt algemeen beleid 
gemaakt maar wel voor specifieke situaties. 
De voorzitter heeft de toezegging genoteerd dat op het gebied van veiligheidsrisico's nog een notitie naar 
de commissie toe komt voor de Statenbehandeling. Hij concludeert dat het voorstel voldoende is 
besproken en dat het een bespreekstuk is voor de Statenbehandeling. 

c. Vragenronde 
Geen 

10. Portefeuillehouder A.E. Bliek-de Jong 
a. Mededelingen 
Geen 

b. Bespreekstuk 
1. Bespreeknotitie haalbaarheidsstudie DE-on + inleidende presentatie 
Gedeputeerde Bliek deelt mee dat over deze haalbaarheidsstudie groen licht is gegeven door het 
bestuurlijk overleg. Er komt een managementsamenvatting van het rapport. De komende drie maanden 
worden vooral gebruikt om te communiceren naar de gemeenteraden, naar de Algemene Vergadering, en 
voor besluitvorming in BStW, en dat zal ook in GS komen. Het rapport komt over een paar weken vrij en zal 
dan naar de Staten komen. Over de volgende stappen zullen de volgende Staten een besluit nemen. 

De presentatie wordt verzorgd door de heren A. van Beek en J. Schouw. 
De commissieleden stellen enige verhelderende vragen, waarna de voorzitter de heren Van Beek en 
Schouw dankt voor hun inbreng en succes wenst bij de verdere uitwerking van het businessplan. 
De voorzitter verzoekt de commissie om met de handouts van de presentatie terughoudend om te gaan wat 
betreft de verspreiding, aangezien de politieke besluitvorming in de verschillende deelnemende partijen 
nog niet volledig heeft plaatsgevonden. 

c. Vragenronde 
GroenLinks is benieuwd naar de vervolgstappen van de provincie inzake het afschieten van vossen op de 
dijk. 
Gedeputeerde Bliek antwoordt dat de procedure bij de Raad van State wordt afgelopen. De datum van de 
zitting is het college niet bekend. 

11. Rondvraag 
GroenLinks heeft in de vorige vergadering het interview aangehaald dat CDA gaf direct na het besluit over 
het Inpassingsplan OostvaardersWold, dat werd afgesloten met: dit krijgt zeker nog een staartje. Zijn 
vraag: hoe zit het met het staartje? 
CDA zegt dat gezien de beantwoording van de gedeputeerde in de voorlaatste Statenvergadering, wat de 
fractie betreft dit hoofdstuk is afgesloten. 
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De heer Steendijk van de VVD wil in zijn laatste commissievergadering zijn dank overbrengen aan de 
voorzitter voor de correcte wijze waarop deze de commissievergaderingen altijd heeft geleid. De 
complimenten voor de afgelopen periode. 
De voorzitter vindt het erg plezierig dat men met elkaar de vergaderingen in zodanig goede banen heeft 
kunnen leiden, dat de politieke besluitvorming hier altijd ordentelijk is verlopen. 

12. Sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 21.20 uur. 

Vastgesteld in de vergadering van 24 maart 201 

de griffier, de voorzitter. 
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