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Onderwerp 
Initiatief Mechanisch Erfgoed Centrum (MEC) i.r.t. provinciaal 
experimentenkader 

Geacht college. 

Ten behoeve van bovengenoemd initiatief is een voorontwerp bestemmingsplan In het ambtelijk 
vooroverleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening gebracht. De locatie van het Mechanisch 
Erfgoed Centrum (MEC) is op het terrein van de voormalige groenvoerdrogerij aan de Dronterweg 
gelegen in het landelijk gebied. Gezien dit laatste past deze ontwikkeling niet binnen het 
provinciale ruimtelijk beleid zoals dit is neergelegd in het Omgevingplan Flevoland 2006. In 
voornoemd voorontwerp bestemmingsplan is een notitie opgenomen ten behoeve de eventuele 
toepassing van het experimentenkader. Dit laatste hebben we opgevat als een verzoek van uw kant 
tot toepassing daarvan. 

Het omgevingsplan biedt de mogelijkheid om voor gewenste integrale ontwikkelingen met wonen, 
recreatie, natuur, water en bedrijvigheid op basis van een integraal plan planologische 
medewerking te verlenen met toepassing van het zogenaamde experimentenkader. Een essentiële 
voorwaarde is dat in dit plan de kwaliteitsimpuls voor het gebied wordt aangetoond. De provincie 
kan aan de verruiming van het regime de voorwaarde stellen dat verevening plaatsvindt van kosten 
en opbrengsten van onderdelen van het plan of programma. 
Het integraal plan zal In zijn definitieve vorm inzicht moeten bieden in de volgende punten uit het 
omgevingsplan: 

• de ambities voor het versterken van de vitaliteit van het landelijk gebied; 
• het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van het landelijk gebied (natuur, landschap, 

cultuurhistorie, aardkundige waarden, extensieve vormen van recreatie), bijvoorbeeld 
door eisen van verevening en randvoorwaarden voor nieuwe functies te 
stellen; 

• de wijze waarop met de bestaande situatie en functies in het gebied wordt omgegaan; 
• de wijze waarop hierbij omgegaan wordt met natuurwaarden (saldobenadering); 
• de wijze waarop het experiment past binnen de ontwikkelingsvisie 2030 en bijdraagt 

aan de provinciale opgaven voor de speerpunten. 

Het is goed te constateren dat in de genoemde notitie de voorstaande punten aan de orde komen. 
De voornoemde notitie biedt daarmee voldoende basis voor het in behandeling nemen van dit 
verzoek ten behoeve van het MEC initiatief. 
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In het kader van de procedure van een verzoek tot toepassing van het experimentenkader moeten 
Provinciale Staten worden geraadpleegd. In verband hiermee achten wij het van groot belang dat de 
leden van Provinciale staten in een vroeg stadium hierbij worden betrokken. Op deze wijze kunnen 
de Statenleden al in de beginfase van het MEC initiatief worden meegenomen en hierop hun wensen 
en bedenkingen naar voren brengen. Om die reden zullen wij de overgelegde Notitie toepassen 
experimentenkader Omgevingsplan Flevoland 2006 MEC aan Provinciale Staten verstrekken. 

Vanuit Provinciale Staten kan vervolgens worden aangegeven op welke wijze de Statenleden van 
nadere informatie voorzien willen worden. De inbreng van de leden van Provinciale Staten willen 
wij meewegen In onze beginselbesluitvorming over het wel of niet of onder voorwaarden bereid zijn 
tot toepassing van het experimentenkader. Hierover Informeren wij u nader. 

Indien voorafgaand de vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan behoefte is aan bestuurlijk 
overleg, dan vernemen wij dat graag. Voor alle duidelijkheid willen we tot slot aangeven dat in de 
volgende fase (als het ontwerpbestemmingsplan ter inzage Is gelegd) Gedeputeerde Staten een 
zienswijze kunnen indienen om inhoudelijke redenen en ter borging van het (indien nodig) inzetten 
van het Wro-instrumentarium van de provincie. 
Bij toepassing van de experimentenkaderprocedure moeten Provinciale Staten ook inzake het 
ontwerpbestemmingsplan in de gelegenheid worden gesteld om hun wensen en bedenkingen naar 
voren te kunnen brengen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris* de voorzitter 

jEî rTdrs 1. van der VJa{ L Ve 
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