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1. Beslispunten
1. Gedeputeerde Staten te verzoeken een aanpassing van de Verordening 

groenblauwe zone voor te bereiden en daarmee geen onnodige beperkin-
gen vanwege de Verordening groenblauwe zone in stand te houden en de 
Verordening slechts van toepassing te laten zijn daar waar deze strikt 
noodzakelijk is.  

2. Instemmen met de voorgestelde planning. 

2. Inleiding
Naar aanleiding van de uitspraken over het Provinciaal Inpassingsplan Oost-
vaardersWold en de ILG-beschikking 2010 bezint de provincie zich op het ver-
volg op het OostvaardersWold.  

Op dit moment geldt de Verordening groenblauwe zone. Mede naar aanlei-
ding van de discussie in uw vergadering van 18 april jl. is duidelijk dat de 
Verordening aanpassing behoeft. Het aanpassen kan niet zomaar. Hiervoor 
moet conform de Wro en de Awb een formele procedure worden doorlopen.  
De aanpassing start met het geven van een opdracht aan Gedeputeerde Sta-
ten om de aanpassing voor te bereiden. 

3. Beoogd effect 
De Verordening slechts van toepassing te laten zijn daar waar deze strikt 
noodzakelijk is.  

4. Argumenten 
1.1. Geen onnodige beperkingen voor de ontwikkelingsmogelijkheden van 

de landbouwbedrijven
Vooruitlopend op de definitieve vaststelling van de aangepaste Verordening 
wensen Gedeputeerde Staten geen onnodige beperkingen in stand te houden 
vanwege de Verordening voor de agrarische bedrijven waarvoor plannen zijn 
die bij recht binnen het vigerende bestemmingsplan passen. Wij hebben hier-
voor een mogelijkheid gevonden, zoals het toepassen van de hardheidsclau-
sule in de Verordening. Wij hebben hierover de gemeente Zeewolde inmid-
dels bericht. Van deze brief hebben uw Staten een afschrift ontvangen (te-
vens als bijlage bijgevoegd). 

1.2. De Verordening slechts van toepassing laten zijn daar waar deze strikt 
noodzakelijk is.  

1.2.1 Aangegane contractuele verplichtingen 
De provincie Flevoland is een aantal contractuele verplichtingen aangegaan, 
dit betreft de ILG bestuursovereenkomst, natuurcompensaties, grondverwer-
ving en inrichtingsmaatregelen. Voor het aanpassen van de Verordening lijken 
vooral de ILG-bestuursovereenkomst en de natuurcompensaties van belang.
De verordening geeft de opdracht om een bestemmingsplan op te stellen 
waarmee de aangegane verplichtingen planologisch – juridisch worden vast-
gelegd. Hiermee borgt de Verordening de realisatie van de aangegane ver-
plichtingen, maar niet meer dan wat strikt noodzakelijk is. In de bijlage is in-
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gegaan op de aangegane contractuele verplichtingen.  

1.2.2 in overeenkomsten liggen de verplichtingen vast 
De provincie is overeenkomsten aangegaan, het ontbinden hiervan is niet zomaar mogelijk. De-
ze overeenkomsten omvatten een oppervlakte van 365 ha natuurcompensatie. Deze realisatie-
verplichtingen dienen in principe te worden nagekomen. Eventueel is op een beperkt aantal on-
derdelen in overleg aanpassing mogelijk. In hoeverre daar rek in zit in tijd en locatie en of voor 
het nakomen ervan de verordening strikt noodzakelijk is, wordt extern getoetst. Deze toets zal 
u gelijktijdig met het ontwerp van de aanpassing van de Verordening worden aangeboden.    

Daarnaast wordt in overleg met de contractpartijen nagegaan in hoeverre de omvang van na-
tuurcompensatie verkleind dan wel aangepast kan worden waardoor het werkingsgebied van de 
Verordening verder verkleind kan worden. De mogelijkheden van dit overleg worden bepaald 
door de locatiegebondenheid van de aangegane verplichtingen door enerzijds de overeenkomst 
maar anderzijds ook door het beoogde doel van de compensaties. 

Voor kiekendiefcompensatie is duidelijk dat deze locatiegebonden zijn. De compensatie moet  
voorafgaand aan de ontwikkeling waar de compensatie noodzakelijk voor is zijn gerealiseerd. 
Dit heeft betrekking op goedgekeurde en grotendeels uitgevoerde bestemmingsplannen van de 
gemeente Almere (onder andere de uitbreiding van bedrijventerrein De Vaart IV-VI). De hiervoor 
benodigde 115 ha is nagenoeg geheel gerealiseerd.  

Mede op grond van het resultaat van de gevoerde overleggen met de contractpartijen wordt aan 
de commissie Ruimte van Provinciale Staten op 30 mei een voorstel voor aanpassing van de Ver-
ordening voorgelegd. Op dit moment wordt vooralsnog uitgegaan van verplichte 365 ha waarbij 
de verordening betrekking heeft de gronden zoals aangegeven op de bijgevoegde kaart.  

5. Kanttekeningen 
1.1 Aanpassing van de Verordening kan de positie van de provincie beïnvloeden
Het is (nog) onbekend of wijzigingen in de Verordening groenblauwe zone van invloed zijn op de 
afronding van de ILG-bestuursovereenkomst. In het kader van het al dan niet instellen van hoger 
beroep wordt hierover extern advies gevraagd. Over het al dan niet instellen van hoger beroep 
worden uw Staten geconsulteerd (zoals toegezegd door gedeputeerde Witteman).  

6. Vervolgproces 
De procedure voor een planologische verordening omvat globaal: 
- een besluit van PS (commissie ruimte) ten aanzien van de inspraakrijpheid van het ontwerp 
- ontwerp ter inzage 
- opstellen reactienota en verwerking  
- vaststelling  
- publicatie en in werking treding 

De beoogde planning voor aanpassing van de Verordening groenblauwe zone is dan als volgt.
De Staten geven de benodigde duidelijkheid en politieke richting aan Gedeputeerde Staten op 
basis waarvan een aanpassing van de Verordening groenblauwe zone op de eerstvolgende Sta-
tendag in ontwerp wordt voorgelegd. Op basis van dit ontwerp besluit Provinciale Staten (com-
missie Ruimte) ten aanzien van de inspraakrijpheid van de ontwerp-Aanpassing, waarbij tevens 
aan de orde komen: een eventuele keuze uit de varianten en het meewegen van de invloed van 
de aanpassing op de positie van de provincie. Overigens zijn ambtelijke de voorbereidingen al 
begonnen om daarmee tijdsverlies te voorkomen.  

Gelet op de Wet ruimtelijke ordening moet het ontwerp ten minste 4 weken ter inzage worden 
gelegd. De Algemene wet bestuursrecht gaat uit van een reguliere termijn van 6 weken. Nu de 
Wet ruimtelijke ordening uitgaat van tenminste vier weken stellen wij uw staten voor om van 
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deze 4 weken uit te gaan.
Op basis van de ingediende zienswijzen zal een antwoordnota en het vaststellingsbesluit worden 
opgesteld. 
Vervolgens zullen uw Staten een besluit moeten nemen over de reactie op de zienswijzen en de 
vast te stellen Aanpassing van de Verordening. 

De volgende planning geeft aan hoe de verordening op kortst mogelijke termijn is aan te passen 
waarbij zoveel mogelijk is aangesloten bij de reguliere vergaderingen maar er wel aangepaste 
toezendingstermijnen nodig zijn. Mocht in de uitvoering één van de genoemde data niet gehaald 
worden heeft dit tevens consequenties voor de inwerkingtreding.  

Actie Datum 
Verzoek om aanpassing Verordening voor te bereiden 09-05-2012  

Opstellen ontwerp-Aanpassing (ook digi) +
mogelijke gevolgen voor provincie 
Behandelen in GS 22-05-2012 
Stukken naar PS 24-05-2012 
Inspraakrijpheid in opinieronde 30-05-2012 

Publicatie 13-06-2012 
Periode ontwerp ter inzage  14-06-2012 t/m 11-07-2012  
Adviesaanvraag aan POCF pm

Opstellen antwoordnota en voorstel vaststelling 
Behandelen in GS 21-08-2012 
Stukken naar PS 24-08-2012 
Behandelen in opinieronde 05-09-2012 
PS: besluiten over vaststellen verordening  26-09-2012 

Publicatie  10-10-2012
Inwerkingtreding aangepaste verordening 11-10-2012

7. Advies uit de Opinieronde 
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8. Ontwerp-besluit
Provinciale Staten van Flevoland, 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 10 april 2012, nummer 1312374. 

     BESLUITEN: 

1. Gedeputeerde Staten te verzoeken een aanpassing van de Verordening groenblauwe zone 
voor te bereiden en daarmee geen onnodige beperkingen vanwege de Verordening groen-
blauwe zone in stand te houden en de Verordening slechts van toepassing te laten zijn daar 
waar deze strikt noodzakelijk is.  

2. Instemmen met de voorgestelde planning. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 18 april 2012 (ov) / 9 mei 
2012. 

griffier,                               voorzitter, 

9. Bijlagen 
1. Brief aan gemeente Zeewolde (HB#1318201) 
2. Overzicht aangegane verplichtingen (HB#1321374) 
3. Kaart waarop aangegeven waarop aangepaste Verordening van toepassing zal zijn 

(HB#1322108) 

10. Ter lezing gelegde stukken 
1. Overeenkomsten tussen Provincie Flevoland en Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat waarin de 

contractuele afspraken inzake natuurcompensaties zijn vastgelegd (ook beschikbaar op de 
website www.flevoland.nl/oostvaarderswold). 

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

 secretaris, voorzitter,



P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

Het College van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Zeewolde 
Postbus 1 
3890 AA ZEEWOLDE 

Postbus 55 

8200 AB Lelystad 

Telefoon 

(0320)-265265 

Fax 

(0320)-265260 

E-mail 

provincie@Flevoland.nl 

Website 

www.flevoland.nl 

Verzenddatum Bijlasen 

-1 MEI 2012 
Onderwerp 

Opheffen knelpunten vergunningverlening 
vanwege de Verordening Groenblauwe zone 

Uw kenmerk 
12U0002822 

Ons kenmerk 
1318201 

Geacht College, 

Mede in het licht van uw brief van 27 maart 2012 waarin u ingaat op de status van de Verordening 
groenblauwe zone, willen wij u van het volgende op de hoogte stellen. 

Naar aanleiding van de uitspraken over het Provinciaal Inpassingsplan OostvaardersWold en de ILG-
beschikking 2010 bezint de provincie zich op het vervolg van het OostvaardersWold. Hiervoor is een 
procesvoorstel met analyse en scenario's aan Provinciale Staten voorgelegd. 
Provinciale Staten wordt een voorstel tot aanpassing van de Verordening voorgelegd. Deze 
aanpassing vraagt een zorgvuldige procedure op basis van de Wet ruimtelijk ordening en Algemene 
wet bestuursrecht. 
Provinciale Staten hebben ons gevraagd de beperkingen van de Verordening groenblauwe zone voor 
de agrarische bedrijven zo spoedig mogelijk op te heffen. 
Vooruitlopend op de definitieve vaststelling van de aangepaste Verordening wensen wij geen 
onnodige beperkingen in stand te houden vanwege de Verordening voor de agrarische bedrijven 
waarvoor plannen zijn die bij recht binnen het vigerende bestemmingsplan passen. Daartoe hebben 
wij de bereidheid om bij de beoordeling van een verzoek om ontheffing van de regels als bedoeld in 
Hoofdstuk 4 van de Verordening groenblauwe zone, het vervolg voor het OostvaardersWold en de 
daarmee samenhangende aanpassing van de Verordening mede in beschouwing te nemen. 

Gelet hierop geven wij op voorhand aan de beperkende werking van de Verordening groenblauwe 
zone op te heffen, voor de gevallen dat een aangevraagde vergunning past binnen de bepalingen 
van het vigerende gemeentelijke bestemmingsplan. 

In voorkomende gevallen zien wij graag de verzoeken hiertoe tegemoet. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secr^ r is , de voorzitter. 

s T. van der Wal L Verbee 

Inlichtinsen bij 

J.P. van Damme 
Doorkiesnummer 

0320 265 702 
Bezoekadres 

Visarenddreef 1 

Lelystad 



HB#1321374 

Bijlage bij Statenvoorstel Aanpassing Verordening groenblauwe zone (1312374) 

Bijlage 2: Overzicht aangegane verplichtingen 

Compensaties 
De provincie is drie overeenkomsten aangegaan met Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat, waarin 
afspraken over natuurcompensatie van in totaal 365,5 ha zijn gemaakt: 

Staatsbosbeheer 
Neergelegd in:  
Overeenkomst met Staatsbosbeheer 28 juni 2010 (GS besluit 11 juni 2010) 
Betreft compensatie vanwege:
Prorail (aanleg Hanzelijn) 
Uitbreiding van Almere (onder andere uitbreiding van bedrijventerrein De Vaart IV-VI 
Omvang:
In totaal 225 ha, uitgesplitst in: 

� 115 ha kiekendiefcompensatie voor uitbreiding Almere 
� 75 ha boscompensatie voor uitbreiding Almere 
� 35 ha boscompensatie voor aanleg Hanzelijn 

Wanneer:
De hectares kiekendieffoerageergebied zijn gekoppeld aan een aantal goedgekeurde en grotendeels 
reeds uitgevoerde bestemmingsplannen van de gemeente Almere. In 2012 moet dit foerageergebied 
gerealiseerd zijn. Dit is als voorwaarde bij de vergunningverlening van de bestemmingsplannen 
opgenomen.  
Voor de realisatie van de 75 hectares boscompensatie van Almere is al een keer uitstel verleend. Nu 
is het juridisch nodig om tot realisatie te komen in 2012.  
Voor de 35 ha boscompensatie van Prorail geldt dat er bestuurlijk is afgesproken dat deze in 2012 
moeten worden gerealiseerd (bevestigd aan Prorail per brief van 22 juni 2011 door GS, HB 1166099). 
Prorail heeft inmiddels per brief van 2 april 2012 verzocht om nakoming van de afspraken 
(HB1310742).
Feitelijke situatie:
De (tijdelijke) uitvoering van de kiekendiefcompensaties is nagenoeg geheel uitgevoerd. De andere 
compensaties nog niet.

Rijkswaterstaat 
Neergelegd in:  
Overeenkomst met Rijkswaterstaat van 28 september 2010 (GS besluit van 21 september 2010) 
Aanvulling op overeenkomst met RWS van 9 januari 2012 (GS besluit van 20 december 2011) 
Betreft compensatie vanwege:  
de verbreding van de A6, tracébesluit A6.  
Omvang:
140,5 ha EHS compensatie: 

� 72 ha boscompensatie 
� 61 ha moeras 
� 7,5 ha moeras aanvullend 

Wanneer:
De gelden ad 23,3 miljoen euro, moeten voor 1 juli 2011 zijn geïnvesteerd in OostvaardersWold.  
In de overeenkomst is bepaald dat de provincie Flevoland verantwoordelijk is voor de realisatie van 
de natuurcompensatie, binnen 10 jaar na het definitief geworden tracébesluit. Het tracébesluit A6, 
is inmiddels onherroepelijk. In de eerste bepaling in het contract staat een bestuurlijke afspraak 
dat de compensatie zo snel mogelijk, eigenlijk al in 2011, moet worden gerealiseerd. 
Ten aanzien van de aanvullende opgave van 7,5 ha waarmee een bedrag van 1,4 miljoen euro is 
gemoeid. Deze aanvulling is nodig gebleken na de beoordeling van het bevoegd gezag (provincie 
Flevoland) omdat er een iets groter gebied wordt aangetast. 
Feitelijke situatie: 
Nog niet gerealiseerd.  
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