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Panoramaronde  3   

Onderwerp 
Oplegmemo Panoramaronde ontwerp intergemeentelijke structuurvisie Oosterwold 15 mei 2013 
Inhoud 
Wat is de bedoeling van de behandeling?  
 

Provinciale Staten informeren over: 
1) de inhoud van de ontwerp structuurvisie  
    Oosterwold van Almere en Zeewolde; 
2) de wijze waarop Gedeputeerde Staten   

     voornemens is Provinciale Staten te betrekken   
     bij de verdere ontwikkeling van dit gebied.  
 

Wat wordt er van PS gevraagd?  
 

In de panoramaronde wordt aan PS gevraagd: kennis te nemen 
van 1) en te reflecteren op 2). 
 

Wat is de context van het onderwerp / in 
welke context vindt behandeling plaats?  
 

De betrokken gemeenten hebben de ontwerp- structuurvisie 
vanaf 10 april voor de duur van zes weken ter visie gelegd.  
In deze periode kunnen zienswijzen ingediend worden.  
Het provinciaal omgevingsbeleid vormt het kader voor de 
ontwikkeling van Oosterwold.  
Omdat nog niet bekend is welk soort initiatieven in Oosterwold 
tot ontwikkeling komen, is nog niet in te schatten of deze 
initiatieven ook daadwerkelijk in het provinciaal beleid passen.  
Daarom ligt een procesafspraak in de rede. 
  

Proces 
Wat is de voorafgaande historie geweest?  
 

- Het Omgevingsplan Flevoland voorziet in een verstedelijking  
   aan de noordoostkant van Almere, ook op grondgebied van    
  Zeewolde; 
- Als onderdeel van RRAAM heeft de Werkmaatschappij Almere  

   Oosterwold een organische ontwikkelstrategie voor Oosterwold 
  uitgewerkt; 
- Het eindrapport van de werkmaatschappij is in 2012 in een  

   panoramaronde door Almere aan Provinciale Staten  
   gepresenteerd; 
- Deze aanpak voor Oosterwold is opgenomen in de ontwerp  

   Rijksstructuurvisie voor RRAAM.  
 

Hoe gaat het na deze ronde verder?  
 

- De betrokken gemeenten willen de structuurvisie voor het    
    zomerreces van 2013 vaststellen; 
- De gemeenten moeten ook een standpunt innemen over het  

   advies dat mw. L. Spies in mei 2013 zal uitbrengen over de 
   bestuurlijke aspecten van deze intergemeentelijke aanpak; 
- Na de vaststelling van de structuurvisie kunnen initiatief-  

   nemers hun plannen tot ontwikkeling brengen, waarbij de  
   gemeenten werken met het instrument van de  
   Omgevingsvergunning (in plaats van bestemmingsplannen); 
- Het Provinciaal Omgevingsbeleid is het vigerend kader voor  

   deze plannen, maar denkbaar is dat zich initiatieven     
   ontplooien die op gespannen voet staan met het provinciaal    
  (en ook het gemeentelijk) beleid.  
- De provincie dient  een procesmatige aanpak voor die situaties 
  uit te werken.     

 


