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Betreft: zienswijzen Ontwerp ISV en Plan-MER Oosterwold. 

Geachte heer/mevrouw Van der Wal, 

De gemeenten Almere en Zeewolde hebben een intergemeentelijke structuurvisie 
voor het gebied Oosterwold voorbereid. Het ontwerp van de Intergemeentelijke 
Structuurvisie Oosterwold en bijbehorende Plan-MER hebben van 10 april 2013 tot 
en met 21 mei 2013 ter inzage gelegen. U heProvincie FlevolandProvincie 
Flevolandeft een zienswijze ingediend. Uw zienswijze is opgenomen en van een 
reactie voorzien in bijgevoegde Nota van Beantwoording zienswijzen. Deze nota 
wordt in zowel de gemeenteraad van Zeewolde als Almere ingebracht. 

Over de Intergemeentelijke Structuurvisie en Plan-MER Oosterwold vindt op 27 
juni besluitvorming door de gemeenteraad in Zeewolde plaats. Op 4 juli zal over 
beide documenten besluitvorming in de gemeenteraad van Almere plaatsvinden. 
Voorafgaand zal waarschijnlijk op 27 juni op de Politieke Markt van Almere 
behandeling van de Intergemeentelijke Structuurvisie en Plan-MER Oosterwold 
plaatsvinden. 

De mogelijkheid bestaat om tijdens de raadsvergadering van Zeewolde in te 
spreken. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u uiterlijk 25 juni a.s., twee 
werkdagen voor de vergadering, contact op te nemen met de griffier van de raad, 
de heer B. Schouten, telefoonnummer (036) 5229 499. 

Voordat de gemeenteraad van Almere een besluit neemt over de vaststelling van de 
Intergemeentelijke Structuurvisie en Plan-MER Oosterwold wordt het 
raadsvoorstel behandeld op de Politieke Markt van Almere. Deze Politieke Markt 
vindt in principe elke donderdagavond plaats vanaf 19.00 uur in het stadhuis van 
Almere. 

Datum 
13 juni 2013 

Uw brief van/kenmerk 

Ons kenmerk 

Bijtagelnl 
1 

De Politieke Markt is vrij toegankelijk voor iedereen. De agenda voor de Politieke 
Markt wordt wekelijks bekend gemaakt op de vrijdag voorafgaand aan de Politieke 
Markt, Vandaar dat wij geen exacte datum kunnen geven wanneer het raadvoorstel 
zal worden behandeld. De agenda is te raadplegen op 
gemeenteraad.almere.nl/vergaderingen. Op deze internetpagina kunt u onder het 
onderdeel 'uw invloed' ook informatie vinden over inspreken tijdens de Politieke 
Markt en alle daarbij in acht te nemen spelregels, waaronder de maximale 
inspreektijd. De agendaonderwerpen worden ook gepubliceerd in het huis-aan-
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huisblad 'Almere Vandaag'. Indien u wilt inspreken dan kunt u zich hiervoor na 
bekendmaking van de agenda aanmelden bij de raadsgriffie via telefoonnummer 
036-539 9995 of per email via raadsgriffie@almere.nl. Aanmelden kan uiterlijk tot 
12.00 uur op de dag van de vergadering en alleen wanneer een onderwerp voor de 
eerste keer is geagendeerd. De raadsgriffie zal u vervolgens informeren over 
praktische zaken en de in acht te nemen spelregels. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet. 
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Nota van beantwoording zienswijzen 
Ontwerp Intergemeentelijke Structuurvisie Oosterwold 

Toelichting 
Het ontwerp van de Intergemeentelijke Structuurvisie Oosterwold met bijbehorend Plan-MER heeft 
van 10 april tot en met 21 mei 2013 ter visie gelegen. 
Een ieder is in de gelegenheid gesteld om gedurende de termijn van tervisielegging zijn/haar 
zienswijze over de structuurvisie kenbaar te maken. 

Er zijn in totaal 17 zienswijzen ingediend: 
1. Brandweer Flevoland 
2. Waterschap Zuiderzeeland 
3. Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland 
4. Flevo-landschap 
5. Provincie Flevoland 
6. Agrarisch bedrijf Tureluurweg 
7. Agrarisch bedrijf Wulpweg 
8. LTO Noord 
9. Lingeman en Ritsema namens drie agrarische bedrijven 
10. Agrarisch bedrijf Kluutweg 
11. Agrarisch bedrijf Tureluurweg 
12. Bouwinvest, namens Bouwinvest Development B.V., AM Grondbedrijf B.V., Heijmans Vastgoed 

B.V, en Terra Ontwikkeling Beheer BV 
13. Bouwfonds Ontwikkeling 
14. Verwelius Bouwen 
15. Staatsbosbeheer 
16. de Alliantie 
17. GEM Spiegelhout C.V., namens ING, AM, Ymere en Amvest 

Alle insprekers ontvangen deze Nota van beantwoording na bespreking ervan door het College van 
B&W, In deze nota kunnen ze de gemeentelijke reactie op hun zienswijze terugvinden en zien in 
hoeverre B&W aan de raad voorstelt dat hun inbreng tot aanpassing van de structuurvisie zou 
moeten leiden. 

In onderstaand overzicht worden de zienswijzen per indiener weergegeven, inclusief de reactie erop 
van het college. Daarbij wordt aangegeven in hoeverre dit leidt tot een wijziging in de Ontwerp 
Structuurvisie. 

De gehanteerde ontwikkelstrategie brengt met zich mee dat eigen verantwoordelijkheid en 
creativiteit van de initiatiefnemers voorop staat. Binnen de structuurvisie is veel ruimte voor eigen 
inbreng. 

1. Brandweer Flevoland 

Datum ingekomen:13 mei 2013 
Ontvankelijk: ja 

Zienswijze 1.1 
Indiener merkt op dat in de structuurvisie niet wordt gesproken over het aspect veiligheid. Door 
veiligheid niet een plaats in de structuurvisie te geven bestaat de mogelijkheid dat op enig moment 
niet wordt voldaan aan de regelgeving. 



Reactie 1.1 
In de structuun/isie zal in paragraaf 2.2 (Condities) aandacht besteed worden aan het aspect 
veiligheid. 

Zienswijze 1.2 
Indiener verzoekt betrokken te worden bij de uitwerking van voorwaarden waaronder de particuliere 
ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. 

Reactie 1.2 
Bij de uitwerking van initiatieven wordt Brandweer Flevoland betrokken, 

2. Waterschap Zuiderzeeland 

Datum ingekomen: 21 mei 2013 
Ontvankelijk: ja 

Zienswijze 2.1 
De ISV spreekt zich nog niet uit over de samenwerking tussen overheden in Oosterwold, Indiener wil 
de nadere vormgeving van rollen en taken uitwerken, om te waarborgen dat 
initiatiefnemers op een efficiënte en slagvaardige wijze gefaciliteerd worden. 

Reactie 2.1 
De organisatiestructuur zal nog nader worden ingevuld. We zullen de komende tijd met u een 
bestuursovereenkomst opstellen waar wordt ingegaan op uw genoemde punten. 

Zienswijze 2.2 
De tekst van de ISV spreekt van behandeling en hergebruik van afvalwater in kringlopen, het voldoen 
aan eisen van volksgezondheid en de effecten op de ontvangende bodem en/of het 
oppervlaktewatersysteem. In het Bestuurlijk Overteg Oosterwold is echter afgesproken om in 
Oosterwold van initiatiefnemers te verlangen dat zij 'gesloten afvalwatersystemen' gebruiken 
die niet lozen op het oppervlaktewater. Dit maakt het sluiten van kringlopen mogelijk en voorkomt 
een verslechtering van de waterkwaliteit. Indiener verzoekt de tekst van de ISV hierop aan te passen. 

Reactie 2.2 
In de Ontwerp Structuurvisie is per abuis een zin weggevallen in de alinea 'afvalwater' in paragraaf 
2.2. Deze zin wordt alsnog toegevoegd in de structuurvisie en luidt: 
"Afvalwater wordt binnen gesloten kringlopen behandeld en hergebruikt." 

Zienswijze 2.3 
De tekst op pag. 34 stelt dat het verstandig is voor nieuwe ontwikkelingen zodanig vorm te geven dat 
het bebouwde oppen/lak voldoet aan de norm van 1:100 voor wateroverlast. Dit laat ruimte voor 
initiatiefnemers om woningen en panden te bouwen die door bodemdaling een grotere kans op 
wateroverlast hebben. Wij stellen voor om voor alle woningen en panden de norm van 1:100 
verplicht te stellen en zo voor het gehele gebied duidelijkheid te bieden. 

Reactie 2.3 

Wij staan achter deze zienswijze en zullen de tekst in de structuurvisie op dit punt aanscherpen. 

Zienswijze 2.4 
Op pag. 33 en 34 staat dat de waterbeheerder in de toekomst maatregelen neemt om de gevolgen 
van bodemdaling en klimaatverandering waar het de wateroverlast betreft tegen te gaan. Dit is 
volgens de indiener niet geheel juist; de waterbeheerder staat voor het treffen van maatregelen om 



de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Op pag. 34 wordt gesproken over 'autonome 
ontwikkelingen'. Indiener verzoekt hiervan te maken ',., ontwikkelingen in het klimaat het nodig 
maken,..". 

Reactie 2.4 

Wij staan achter deze zienswijze en zullen de tekst in de structuurvisie op dit punt aanscherpen. 

Zienswijze 2.5 
In lijn met het principe van zelfvoorziening dringt de indiener er op aan om als conditie op te nemen 
dat het gebied in zijn eigen water voorziet en geen water vanuit de Hoge Vaart in laat. Dit is een 
ambitieniveau hoger dan de randvoorwaarde op pag. 35 die spreekt over 'niet afhankelijk worden 
van ... de Hoge Vaart'. 
Reactie 2.5 
De gekozen formulering van de ontwerp-structuurvisie waarborgt voldoende de ambitie die het 
waterschap formuleert. Uw opmerking leidt niet tot een aanpassing van de structuurvisie. 

Zienswijze 2.6 
In de Plan-MER scoren beide alternatieven voor robuustheid van het watersysteem neutraal. Dit is 
alleen het geval wanneer elke kavel afdoende watercompensatie voor het extra verhard oppervlak 
aanlegt. Het is van belang om dit uitgangspunt in de tekst op te nemen. 

Reactie 2.6 
In de structuun/isie is voorzien in afdoende watercompensatie. Uw opmerking leidt niet tot een 
aanpassing van de structuurvisie. 

Zienswijze 2.7 

Voor de tekst van het ontwerp worden enkele kleine tekstuele aanpassingen voorgesteld. 

Reactie 2.7 
De tekstuele opmerkingen worden verwerkt in de structuurvisie. 
3. Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland 

Datum ingekomen: 16 mei 2013 
Ontvankelijk: ja 

Zienswijze 3.1 
In het Plan-MER (par. 5.7) bij de ontwerp Structuurvisie staat dat er mogelijk verlies aan 
foerageergebied voor kiekendieven en voor ganzen, zwanen en eenden gecompenseerd zal moeten 
worden. Indiener merkt op dat het onduidelijk is wanneer dat definitief wordt bepaald. 

Reactie 3.1 
Indien het aan de orde is dat foerageergebied door een of meerdere initiatieven aangetast wordt, zal 
bij de vergunningverlening de compensatie geregeld worden conform de Natuurbeschermingswet. 

4. Flevo-landschap 

Datum ingekomen: 17 mei 2013 
Ontvankelijk: ja 

Zienswijze 4.1 



Indiener vraagt om aandacht voor samenhang bij de aanleg van het basale landschappelijke casco. 
Het totaal is hier niet automatisch meer dan de som der delen. De borging hiervan ziet de indiener 
als een punt van zorg en aandacht. Indiener kan hierin als professionele natuur- en 
landschapsorganisatie een intermediaire rol op zich nemen, en tegelijkertijd wellicht initiatiefnemers 
op dit thema deels ontzorgen. 

Reactie 4.1 

Wij waarderen uw betrokkenheid en staan open voor uw suggesties op dit punt. 

Zienswijze 4.2 
Indiener vraagt aandacht voor de continuïteit en de afronding van het nieuwe landschap. Wat 
gebeurt er als de ontwikkelingen halverwege stagneren? Indiener is van mening dat het dan een 
collectieve taak van overheden is om de verbindingen af te maken en adviseert het basale groene 
casco deel te laten uitmaken van het primaire casco. 
Reactie 4.2 
De ontwikkelstrategie van de structuurvisie is erop gericht dat ontwikkelingen door initiatiefnemers 
tot stand komen. Dit betekent dat niet op voorhand wordt bepaald dat de overheid bepaalde 
ontwikkelingen overneemt. Uw opmerking leidt niet tot een aanpassing van de structuurvisie. 

Zienswijze 4.3 
Indiener vraagt om behoud van het karakter van de Vogelweg en van voldoende open ruimte in de 
nabijheid van de Vogelweg. 

Reactie 4.3 
We onderkennen de landschappelijke waarde van de Vogelweg. Binnen de structuurvisie is echter 
niet gekozen voor een beschermde status ervan. De structuurvisie voorziet niet in een wezenlijke 
verandering van de huidige Vogelweg. 

5. Provincie Flevoland 

Datum ingekomen: 22 mei 2013 
Ontvankelijk: ja 

Zienswijze 5.1 
Indiener staat positief tegenover het idee om tot organische groei te komen. De keuze voor de 
ontwikkeling van Oosterwold als een suburbaan opgezet stadsdeel, hangt mede samen met de keuze 
om hier een ander woonmilieu te bieden dan in de andere stadsdelen Poort, Nobelhorst en Pampus. 
Indiener stemt met deze keuze in. 

Reactie 5.1 

Wij nemen kennis nemen van deze zienswijze. 

Zienswijze 5.2 
yoor het gebied waar voorlopig geen medewerking aan het concept Oosterwold wordt gegeven (het 
gebied ten oosten van de A27), moet volgens de indiener worden aangegeven aan welk(e) kader(s) 
initiatieven worden getoetst. Nu is onduidelijk of afwijkingen van het geldende bestemmingsplan zijn 
toegestaan. 
Reactie 5.2 



In principe is de eerste drie jaar na vaststelling van de structuurvisie het geldende bestemmingsplan 
ten oosten van de A27 leidend conform de aangegeven fasering (zie paragraaf 4.8 in de ontwerp-
structuurvisie). 

Zienswijze 5.3 
Indiener denkt graag mee over de wijze waarop initiatiefnemers tijdens de gehele ontwikkelperiode 
van Oosterwold een actueel overzicht kan worden geboden van de gemeentelijke en provinciale 
beleidskaders en van de beschikbare kennis in het kader van diverse onderzoeksverplichtingen. 

Reactie 5.3 
De inbreng van de provincie wordt gewaardeerd en zal bij de uitvoering van de structuurvisie worden 
meegenomen. 

Zienswijze 5.4 
Het ligt in de rede dat de provincie betrokken wordt bij de invulling van de uitvoeringsorganisatie -
waaronder de gebiedsregisseur -, de evaluatie van de eerste fase van Oosterwold en een aanvraag in 
het kader van de Crisis- en Herstelwet. 

Reactie 5.4 

Het voorstel van de provincie zal worden meegewogen bij de invulling van de uitvoeringsorganisatie. 

Zienswijze 5.5 
Bij het concept voor het Oosterwold wordt uitgegaan van een verdienmodel waarbij zeer veel bij de 
initiatiefnemers wordt gelegd. Dat betreft onder andere de onderzoekslasten, het kunnen verwerven 
van voldoende grond tegen een betaalbare prijs en het (voor)financieren van voorzieningen die 
doorgaans reeds beschikbaar zijn op ontwikkellocaties. Het moet blijken of het concept voor de 
beoogde brede doelgroep gaat werken en of alle ambities wel ingevuld kunnen worden. Indiener 
denkt daarbij onder meer aan de ambitie om in het gebied 20.000 tot 30,000 arbeidsplaatsen te 
realiseren en geeft in overweging om een aantal varianten door te rekenen. 
Reactie 5.5 
Het verdienmodel is gebaseerd op communicerende vaten: als er weinig initiatieven zijn, zijn er 
weinig activiteiten of voorzieningen nodig. In de structuurvisie wordt overigens geen einddatum 
genoemd waarop de ambities gerealiseerd moeten zijn. 

Zienswijze 5.6 
Indiener wenst over een aantal onderwerpen meer informatie om te bepalen of er daadwerkelijk 
spanning met provinciale belangen kan ontstaan, 
a. De ruimte die aan de landbouw wordt geboden, waaronder de ontwikkeling van veehouderij 

en glas. Het gaat daarbij niet alleen om de ontwikkeling van nieuwe agrarische bedrijven, maar 
ook om de ontwikkeling van reeds bestaande agrarische bedrijven en de ruimte die aan 
uitbreiding van agrarische bouwpercelen wordt geboden. 

b. De ruimte die aan lawaaiproducerende buitensporten wordt geboden. 
c. In de intergemeentelijke structuurvisie is aangegeven dat initiatieven de economische 

structuur niet mogen aantasten. Onduidelijk is of onder de economische structuur ook de 
detailhandelsstructuur wordt verstaan. 

d. De relatie met het provinciale beleid inzake wind. Provincie en betrokken gemeenten stellen 
gezamenlijk een Regioplan wind op. Het nog vast te stellen Regioplan wind is te zien als een 
actualisatie van de intergemeentelijke structuurvisie. 

e. Of van initiatiefnemers wordt verlangd dat zij inzicht geven in de verkeersaantrekkende 
werking van hun initiatief en de wijze waarop de verkeersafwikkeling zal plaatsvinden. 



f. Of de wegbeplanting en de landschappelijke en cultuurhistorische kernkwaliteiten behouden 
blijven. Het gaat hierbij onder meer om de wegenstructuur van de Schollevaarweg, Vogelweg, 
Kraanvogelweg, Tureluurweg en Ooievaarsweg. 

Reactie 5.6 
a. De ruimte die het huidige bestemmingsplan biedt, blijft gelden. Initiatieven die niet binnen het 

bestemmingsplan passen, worden getoetst aan de structuurvisie, 
b. In paragraaf 3,2 van de ontwerp structuurvisie staat aangegeven: "De initiatiefnemer zorgt 

ervoor dat hinderzones als gevolg van zijn initiatief nooit buiten de eigen kavel valt." 
c. De detailhandelsstructuur valt inderdaad onder de economische structuur. 
d. Nieuwe ontwikkelingen in het windbeleid worden verwerkt in de periodieke actualisatie van 

de structuurvisie, 
e. Dit aspect maakt onderdeel uit van de ruimtelijke onderbouwing die bij elk initiatief 

noodzakelijk is. 
f. In paragraaf 2.2 wordt de bestaande landschappelijke structuur gekwalificeerd als waardevol 

(blz. 32). Er wordt echter geen wettelijke beschermde status aan gegeven. 

Zienswijze 5.7 
Voor een aantal provinciale belangen is volgens de indiener duidelijk dat er spanning is: 
a. Voor een deel daarvan is duidelijk dat het huidige kader leidend blijft, 
b. Voor het andere deel zullen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten moeten aangeven of zij 
het huidige kader willen aanpassen; 
Verder zijn er onderwerpen waarvan het gewenst is om deze gezamenlijk nader te verkennen. 
Daarbij kan gedacht worden aan uitwerkingen en mogelijkheden om kansen te benutten. 

Reactie 5.7 
We nemen kennis van uw opmerkingen en nemen deze in het vervolgtraject mee. Uw suggestie voor 
een gezamenlijke agenda nemen we daarin mee. 

Zienswijze 5.8 

Indiener adviseert om paragraaf 1.2.3. van de Plan-MER te koppelen aan de leemten in kennis. 

Reactie 5.8 

Wij staan achter deze zienswijze en zullen dit meenemen in de evaluatie. 

Zienswijze 5.9 
ln het plan-MER wordt verwezen naar de passende beoordeling van RRAAM, Dit rapport ontbreekt In 
de toegestuurde stukken. Indiener maakt daarom een voorbehoud voor het detailniveau van de 
passende beoordeling RRAAM voor dit project en voor de nadere invulling van de natuureffecten en 
eventueel benodigde maatregelen die daaruit volgen. 
Reactie 5.9 
Er is voor Oosterwold een aparte passende beoordeling gemaakt in het kader van het plan-MER. 
Deze is toegespitst op het detailniveau van het plan. Hierbij zijn de natuureffecten op de 
instandhoudingsdoelen van de Natura2000-gebieden beoordeeld. 
Zienswijze 5.10 
De opzet van Oosterwold is zodanig dat het lastig zal zijn om hier openbaar vervoer te realiseren. In 
de modal split zal volgens de indiener een hoger aandeel zijn van de auto dan in andere gebieden. Dit 
zal leiden tot een groter verkeersaanbod op de provinciale- en rijkswegen in en om het plangebied. 
Uit het MER blijkt niet wat de effecten zijn van een gewijzigde modal split. 



Op pagina 32 wordt aangegeven dat de verkeersintensiteit op het traject Kruispunt Waterlandseweg 
- Meentweg Kruispunt Waterlandseweg - Vogelweg 39.200 mv/dag is. Volgens gegevens van de 
indiener ligt deze intensiteit echter rond de 20.000 mv/dag. Dit Is ook meer in overeenstemming met 
de verkeersintensiteiten op de aangrenzende wegvakken. 

Reactie 5.10 
Het verkeersmodel dat gebruikt is, bepaalt zelf de modal split op basis van het aanbod aan OV-, fiets
en autoinfrastructuur. Bij weinig aanbod aan OV genereert het model automatisch meer fiets en 
autoverplaatsingen. Het effect op het verkeersaanbod is daardoor meegenomen. 

De verkeersintensiteit op het traject Kruispunt Waterlandseweg/Meentweg - Kruispunt 
Waterlandseweg/Vogelweg is 19.600. In het MER staat het verkeerd vermeld. 

Zienswijze 5.11 
In de samenvatting van de Plan-MER is opgenomen dat de ontwikkeling beperkt negatief scoort ten 
aanzien van de waterkwaliteit doordat "het gebied in een boringsvrije zone van een 
milieubeschermingsgebied voor water ligt". De boringsvrije zone heeft echter geen effect op de 
waterkwaliteit. 

Reactie 5.11 
De boringsvrije zone heeft inderdaad geen effect op de waterkwaliteit. Het MER wordt hierop 
aangepast. 

Zienswijze 5.12 
Aangegeven is dat voor archeologie een verordening wordt opgesteld voor de inventarisatie en 
waardering van cultuurhistorische waarden. Na een verkenning is het de bedoeling dat 45% van het 
oppervlak van een archeologisch relevante laag onderzocht wordt op het voorkomen van 
archeologische resten. De Monumentenwet regelt dit anders. 

Reactie 5.12 
In overeenstemming met de geldende regelgeving zal een verordening door beide gemeenten 
worden vastgesteld. 

Zienswijze 5.13 
Op de conditiekaart zijn reserveringen voor infrastructuur opgenomen. Van de aanduidingen is niet 
duidelijk welke omvang deze hebben en op welke soort infrastructuur het betreft (autoweg of 
openbaar vervoersverbinding). Op de conditiekaart is een tracé voor de N30 als reservering 
opgenomen, maar niet duidelijk is hoeveel ruimte hiervoor beschikbaar is. 
In het verlengde van de Tussenring loopt een reservering door het gebied heen naar de Stichtse Brug, 
Deze takt aan op de Waterlandseweg ter hoogte van de op- en afritten naar de A27, Dit is echter nu 
al een knelpunt. Een nieuwe aansluiting voor autoverkeer is hier dan ook niet gewenst. 

Reactie 5.13 
De reserveringen op de conditiekaart betreffen indicaties voor de te reserveren ruimte. De 
reservering in het verlengde van de Tussenring en aantakkend op de Stichtse Brug betreft de 
reservering voor de Stichtselijn en betreft geen verbinding voor autoverkeer, 

6. Agrarisch bedrijf Tureluurweg 

Datum ingekomen: 15 mei 2013 
Ontvankelijk: ja 



Zienswijze 6.1 
Uit het ontwerp komt naar voren dat er in de toekomst een wegtracé gepland staat dat over het 
bedrijf van de indiener loopt. Over de termijn waarop het wegtracé wordt gerealiseerd is volgens de 
indiener geen duidelijkheid te vinden in beide documenten. Dit brengt onzekerheid met zich mee 
over de mogelijke toekomstige bedrijfsactiviteiten. 

Reactie 6.1 
De ontwikkelstrategie van de structuurvisie is niet gericht op een fasering van de ontwikkelingen. 
Grote infrastructurele projecten worden in principe volgend op de ontwikkelingen gerealiseerd. Het 
gaat hier om een lange termijnreservering. Momenteel is het genoemde wegtracé niet opgenomen 
in investeringsprogramma's van Rijk en provincie tot 2020. 

7. Agrarisch bedrijf Wulpweg 

Datum ingekomen: 15 mei 2013 
Ontvankelijk: ja 

Zienswijze 7.1 
Indiener merkt op dat de structuurvisie en Plan-MER geen rekening houden met de belangen het 
bedrijf. Er zullen volgens de indiener aanzienlijk veel transportbewegingen plaatsvinden. Daarnaast 
zullen de ontwikkelingen in Oosterwold een negatieve invloed hebben op de opbrengsten van de 
windmolen. 

Reactie 7.1 
Wanneer u van mening bent dat u schade leidt als gevolg concrete ontwikkelingen in het plangebied, 
is het mogelijk een verzoek tot planschade in te dienen. 

Zienswijze 7.2 
Indiener merkt op de productie van de akkerbouw onder druk kan komen te staan door de 
verandering van het waterpeil en de waterkwaliteit in combinatie met beperkingen van bemesting 
en gewasbescherming. 

Reactie 7.2 
De structuurvisie geeft aan dat de aanwezige waterpeilen en de waterkwaliteit blijven gehandhaafd 
(paragraaf 2.2, blz. 33 en 34). 

Zienswijze 7.3 
Indiener geeft aan dat uitbreiding van het akkerbouwareaal in de toekomst onmogelijk wordt door 
de versnippering van de gronden en de grote claim op de gronden voor niet agrarisch. De grote 
grondvraag vanuit Oosterwold zal een prijsopdrijvend effect hebben op de landbouwgrond. Hierdoor 
wordt het voor het bedrijf in de toekomst bijna onmogelijk om landbouwgrond te verwerven. 

Reactie 7.3 
De structuurvisie biedt voor initiatiefnemers mogelijkheden om grond voor landbouw aan te kopen. 
Uw opmerking leidt niet tot een aanpassing van de structuurvisie. 

8. LTO Noord 

Datum ingekomen: 21 mei 2013 
Ontvankelijk: ja 

Zienswijze 8.1 



Het plangebied is omvangrijk (4300 ha.) en wordt grotendeels agrarisch gebruikt. Het gebied is in de 
huidige vorm zeer geschikt voor land- en tuinbouw en het is zonde om de bestaande agrarische 
structuur helemaal overhoop te halen. Weliswaar is het gebied al eerder vastgelegd in de 
Structuurvisie RRAAM, maar dat was in een tijd waarin de verwachte groei van economie en 
woonbehoefte aanmerkelijk hoger lag dan nu. Indiener vindt het niet te rechtvaardigen dat een 
gebied met zodanige omvang in één keer wordt opgeofferd aan stedelijke ontwikkeling, terwijl het 
niet realistisch is te denken dat dit binnen afzienbare tijd zal plaatsvinden. Indiener pleit daarom voor 
verkleining van het plangebied. 

Reactie 8.1 
In de structuurvisie wordt vastgelegd dat de ontwikkeling van het plangebied gefaseerd in gang gezet 
wordt. Dit betekent dat in de eerste drie jaar uitsluitend ontwikkelingen mogelijk zijn ten zuidwesten 
van de A27 en in de zone van de Eemvallei. Deze fasering sluit aan bij een aantal 
gebiedsontwikkelingen in het gebied, zoals Vogelhorst tweede fase. Bovendien past de voorgestelde 
fasering bij het huidige provinciale beleid. Na drie jaar vindt een evaluatie plaats. Uw opmerking leidt 
niet tot een aanpassing van de structuurvisie. 

Zienswijze 8.2 
Indien niet wordt gekozen voor verkleining van het plangebied, maar voor besluitvorming over het 
hele gebied, dan moet er wat indiener betreft een harde fasering in komen. De zinsnede waarin 
wordt opgemerkt dat de eerste drie jaar alleen aan de slag wordt gegaan met initiatieven ten 
zuidwesten van de A27 is daartoe veel te mager. Indiener wil dat de structuurvisie expliciet bepaalt 
dat ontwikkelingen op basis van de structuurvisie in de eerste tien jaar alleen worden toegelaten in 
een klein deelgebied (dat zou het gebied ten zuidwesten van de A27 kunnen zijn). Eventuele uitrol 
naar andere deelgebieden kan vervolgens pas plaatsvinden na zorgvuldige evaluatie en 
besluitvorming. Ontwikkeling van kavels in de Eemvalleizone kan wat indiener betreft ook niet aan de 
orde zijn in de eerste tien jaar. Aanleg van deze slinger door het landschap versnippert de bedrijven 
individueel. Dit heeft nadelige gevolgen voor de bedrijfsstructuur, met als gevolg dat er op de 
bedrijven minder efficiënt gewerkt kan worden. 

Reactie 8.2 
Vooralsnog wordt een periode van 3 jaar voldoende geacht voor het opdoen van ervaring met de 
beschreven ontwikkelstrategie. Mocht blijken dat deze periode te kort is dan is het mogelijk om bij 
de jaarlijkse evaluatie deze termijn te verlengen. Een verruiming van de periode is dan ook op 
voorhand niet aan de orde. 

Zienswijze 8.3 
De structuurvisie maakt het mogelijk dat er een sterke toename is van burgerbewoning in het 
agrarisch gebied. De nadelen hiervan worden onderschat. Indiener vindt dat de structuurvisie 
explicieter duidelijk moet maken dat de rechten van agrarische ondernemers te allen tijde worden 
beschermd en niet verder ingeperkt. 

Reactie 8.3 
Bestaande agrarische bedrijven kunnen hun huidige bedrijfsvoering voortzetten binnen de geldende 
wet- en regelgeving. Dit zal explicieter in de structuurvisie worden benoemd. Uiteraard wordt dit 
aspect ook meegegeven aan toekomstige initiatiefnemers. 

Zienswijze 8.4 
De infrastructuur in het gebied is niet berekend op de introductie van bewoning en andere functies. 
Dit geldt in het bijzonder voor de wegen. Het is buitengewoon onwenselijk dat er toename is van 
auto- en fietsverkeer op wegen waar ook veel agrarisch verkeer gebruik van maakt (zowel 
landbouwvoertuigen als vrachtverkeer). De wegen zullen hiervan zwaarte lijden hebben (en dus 



meer onderhoud vragen). Bovendien is het zeer nadelig voor de verkeersveiligheid, waarbij de kans 
op ernstige ongelukken sterk toeneemt. Daarnaast is het de vraag of andere infrastructuur 
(elektriciteit, water) voldoende capaciteit heeft. Organisch ontwikkelen klinkt mooi, maar zonder 
enige investering in infrastructuur vooraf zijn problemen onvermijdelijk. Het is onverantwoord dat 
een overheid een situatie creëert waarbij telkens de put pas wordt gedempt als het kalf al is 
verdronken. 

Reactie 8.4 
Wij delen uw uitgangspunt dat de infrastructuur veilig en passend moet zijn bij het aantal 
verkeersbewegingen. Dit aspect zal nadrukkelijk worden meengenomen in de op te stellen 
overeenkomsten met initiatiefnemers. 

Zienswijze 8.5 
In het eindbeeld blijft een groot deel van de grond in agrarisch gebruik. Er is bij onze leden in het 
gebied echter grote twijfel over de haalbaarheid van de beschreven wensen. De realiteit is dat voor 
elke vorm van stadslandbouw er wel een kloppend economisch model moet zijn. Een eventueel 
verlies op de landbouwgronden is niet te financieren uit winst op woningbouw, aangezien het 
percentage 'rood' in het plangebied zeer laag is. De agrarische activiteiten moeten op zichzelf 
economisch gezond zijn en blijven. Schaalverkleining draagt hier zeker niet aan bij. 

Reactie 8.5 
De structuurvisie maakt de fundamentele keuze voor landbouw als blijvende drager voor 
Oosterwold, met de ambitie en uitnodiging naar ondernemers om een transitie te bewerkstelligen 
naar verschillende vormen van stadslandbouw. Binnen de structuurvisie is geen duidelijk 
onderscheid gemaakt tussen 'stadslandbouw' en 'landbouw'. Onze verwachting is dat de landbouw 
zich op deze locatie in de toekomst nadrukkelijker gaat richten op de stad en de regio. Hier komt de 
term 'stadslandbouw' vandaan. 
Juist in Oosterwold is het kansrijk om toekomstige verstedelijking te combineren met 
voedselproductie in de vorm van stadslandbouw. De structuurvisie is een uitnodiging aan huidige en 
toekomstige ondernemers om aan deze ambitie bij te dragen. 
Er zijn berekeningen gedaan door onder andere de Wageningen Universiteit hoeveel hectare land er 
nodig is om een deel van de voedselvoorziening van toekomstig Almere (uitgaande van 350.000 
inwoners) van voedsel te voorzien geproduceerd in Oosterwold. Op zo'n 2000 ha is het op termijn 
mogelijk om ongeveer 10 procent van de regionale voedselproductie in Oosterwold te produceren. 

9. Lingeman Ritsema namens drie agrarische bedrijven 

Datum ingekomen: 21 mei 2013 
Ontvankelijk: ja 

Zienswijze 9.1 
De indiener is van mening dat er geen onderzoek is gedaan naar de risico's van het ontwikkelen aan 
Oosterwold. Zoals het leegtrekken van andere delen van Almere of de consequenties voor de 
bestaande kernen van Zeewolde en Almere. 

Reactie 9.1 
Uit onderzoek op rijksniveau is gebleken dat er de komende decennia behoefte is aan ongeveer 
60,000 woningen in Almere. De ontwerp Rijkstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer geeft 
aan dat deze 60.000 woningen onderdeel uitmaken van de woningbehoefte van in totaal 440.000 
woningen in de Noordvleugel van de Randstad. 
Gezien de huidige marktsituatie hebben we er echter voor gekozen de eerste drie jaar alleen 
initiatieven te faciliteren ten zuidwesten van de A27 en in de zone van de Eemvallei. 



Zienswijze 9.2 
Waarom is er gekozen om een dergelijk grote oppervlakte hoog productieve grond uit de productie 
te nemen voor de huisvesting van de Happy Few (arm of rijk), terwijl elders in het stuk wordt 
geschreven dat de tijden van grote uitleggebieden voorbij zijn. Wil de overheid hiermee de groei van 
de 4 echte grote steden in Nederland een halt toe roepen? 

Reactie 9.2 

Kortheidshalve wordt hier verwezen naar de woningbehoefte zoals beschreven in reactie 9.1. 

Zienswijze 9.3 
De vergelijking wordt getrokken met het project OostvaardersWold en dat elk project (ondanks 
Structuurvisie RRAAM) ter discussie kan (komen te) staan. Het is daarmee onvoldoende om te stellen 
dat het gebied niet meer ter discussie staat omdat het is opgenomen in een Structuurvisie. Verzocht 
wordt om inzage in de kabinetsbesluiten en de financiële onderbouwing van de nader uit te werken 
plannen. Aangezien het programma min of meer vast staat en de doorlooptijd is begrensd op 2030 
moet een exploitatieberekening voor het gehele gebied voorhanden zijn. Daaruit kan dan tevens de 
conclusie worden getrokken of de ambitie dat een financieel stabiel Oosterwold haalbaar zou zijn 
een reële ambitie is. 
Reactie 9.3 
Kabinetsbesluiten zijn in principe openbaar en voor een ieder te raadplegen. Bij het opstellen van 
een structuurvisie is geen exploitatieberekening nodig. Initiatiefnemers onderzoeken zelf of hun 
initiatief financieel rendabel is. Bij het aangaan van een anterieure overeenkomst en de daarop 
volgende de aanvraag van een omgevingsvergunning is dit een van de onderdelen. 

Zienswijze 9.4 
In de voorliggende plannen wordt niets gezegd over een eventuele toekomstige gemeentelijke 
herindeling van het gebied. Aangenomen wordt dat de gemeente Almere straks de beoordeling van 
alle plannen doet en de leges en belastingen zal gaan innen ten behoeve van het verder 
(her)ontwikkelen van oude delen van de stad. Immers, de investeringen die zij in het Oosterwold zal 
doen blijken minimaal te zijn en laat men over aan de markt. Verzocht wordt om een nadere 
toelichting op dit punt. 

Reactie 9.4 
Op dit moment is hierover nog geen besluit genomen. Er wordt een bestuurlijk voorstel gedaan over 
de bestuurlijke indeling van Oosterwold, 

Zienswijze 9.5 
Aangenomen wordt dat naast de financiële uitwerking voor het hele gebied ook is nagedacht over de 
financiële gevolgen voor de bouwende particulier. Verzocht wordt om inzicht in bedoelde financiële 
consequenties zodat beoordeeld kan worden of het zinvol is om de plannen voor Oosterwold voort 
te zetten. 

Reactie 9.5 
Binnen deze structuurvisie is geen onderzoek gedaan naar de financiële consequenties voor 
specifieke initiatieven. Het is aan de markt om te bepalen of een initiatief financieel haalbaar is. 

Zienswijze 9.6 
De door de gemeenten gewenste niet agrarische ontwikkelingen op een perceel kunnen vervelende 
gevolgen hebben voor de exploitatie van agrarische bedrijven in de omgeving. In meerdere gevallen 
heeft dat in den lande geleid tot een politiek van uitroken van (dwarsliggende) agrariërs die hun heil 



blijven zoeken in de ontwikkeling van hun bedrijf op de huidige locatie. In dergelijke gevallen blijken 
vooraf gegeven garanties juridisch waardeloos. Indiener stelt dat het toch niet zo kan zijn dat een 
dergelijke ontwikkeling wordt gewenst onder het motto van een organische ontwikkeling. 

Reactie 9.6 

Kortheidshalve wordt verwezen naar reactie 8.3. 

Zienswijze 9.7 
De indiener is van mening dat stadslandbouw een synoniem is voor keuterboer en zal leiden tot veel 
agrarische verkeersbewegingen in een gebied waar die niet wenselijk zijn. 
Reactie 9.7 

Wij nemen kennis van uw zienswijze. 

Zienswijze 9.8 
De ISV heeft het onvoldoende over de gevaren van de voedselveiligheid. Gesteld wordt dat er wordt 
gestreefd naar vermenging van allerhande functies maar er wordt niet gesproken over de risico's van 
Salmonella, Neospora Canium of Q-koorts. Aangenomen wordt dat op deze punten nader onderzoek 
volgt of kiest de overheid in dit geval bewust voor het nemen van onverantwoorde risico's in de 
voedselketen. 
Reactie 9.8 
Binnen een structuurvisie of Plan-MER wordt geen onderzoek gedaan naar de voedselveiligheid en 
de gevolgen hierop. Hier is de zorgplicht van de agrarische sector van toepassing. 

Zienswijze 9.9 
Gevraagd wordt naar de mening en reactie van Provinciale Staten op de plannen voor Oosterwold. 
Daarbij in het achterhoofd genomen de reactie op de presentatie van de werkmaatschappij 
Oosterwold van 2012, 

Reactie 9.9 
De stedelijke ontwikkeling van Oosterwold is opgenomen in het provinciaal Omgevingsplan uit 2006. 
In de zienswijze hebben Gedeputeerde Staten aangegeven dat de plannen inclusief de fasering 
daarin passen. 

Zienswijze 9.10 
Gevraagd wordt wat er gebeurt na 2030 als blijkt dat niet de beoogde aantallen ten aanzien van 
woningbouw, bedrijven, recreatie etcetera zijn verwezenlijkt. 

Reactie 9.10 
De structuurvisie heeft geen concrete einddatum. Een concrete afweging in 2030 is daarom niet op 
voorhand aan de orde. 

Zienswijze 9.11 
Indiener constateert dat er een conflictsituatie voor het oprapen ligt door de aanwezige molens 
aangezien wonen in de directe omgeving van een windturbine niet toegestaan. Deze situatie kan niet 
worden afgezwakt door de verwijzing naar mogelijke toekomstige plannen ten aanzien van saneren 
en opschalen. Gevraagd wordt naar de haalbaarheid van deze plannen en is er voldoende budget 
voor de verwezenlijking van die plannen. 

Reactie 9.11 



Wanneer bepalingen het niet toestaan om binnen een bepaalde afstand van een windturbine een 
woning te realiseren dan zal er geen omgevingsvergunning kunnen worden afgegeven voor de 
realisatie van de betreffende woning. Daarom is de conditiekaart opgesteld. 

Wat beoogd wordt met de verwijzing naar de toekomstige plannen ten aanzien van saneren en 
opschalen is dat de bestaande locaties van windturbines geen vast gegeven zijn. 

Zienswijze 9.12 
Op pagina 23 van de ISV wordt het programma van de ISV omschreven. Er wordt op ouderwetse 
wijze aangegeven welke functies het gebied moet krijgen en zelfs welke oppervlakten daarvoor 
wordt gereserveerd. Gevraagd wordt of er geen kennis is genomen van de prognoses op het gebied 
van de bouw van kantoorruimtes. 

Reactie 9.12 
De huidige situatie in de kantorenmarkt is ons bekend. De genoemde oppervlakten voor 
kantoorruimtes zijn een gevolg van de te realiseren 15.000 woningen binnen het gebied. Zo lang er 
geen behoefte is aan de kantoorruimtes vanuit de markt, verwachten wij dat deze ook niet worden 
gerealiseerd. 

Zienswijze 9.13 
Op pagina 23 van de ISV wordt in het kader van het programma voor Oosterwold gesproken over 
1.800 hectare stadslandbouw. De NRD gaat nog uit van 2.010 hectare. Gevraagd wordt of deze 
constatering klopt en zo ja, wat is de reden waarom het aandeel landbouw in Oosterwold met meer 
dan 10% is verminderd. 

Reactie 9.13 
Deze constatering klopt. De aanpassing is het gevolg van enkele wijzigingen in het programma ten 
opzichte van de ontwikkelstrategie uit 2012, waarin bijvoorbeeld nog werd uitgegaan van kernkavels. 
Daarnaast zijn kantoren- en bedrijvenkavels opgenomen in de standaardkavel. Deze zijn vervallen in 
de structuurvisie. 

Zienswijze 9.14 
Opgemerkt wordt dat de termen stadslandbouw en landbouw door elkaar worden gebruikt. Verzocht 
wordt om nader te specificeren wat onder de termen 'landbouw' en 'stadslandbouw' wordt 
verstaan. 

Reactie 9.14 
De structuurvisie maakt geen duidelijk onderscheid tussen 'stadslandbouw' en 'landbouw'. Onze 
verwachting is dat de landbouw zich op deze locatie in de toekomst nadrukkelijker gaat richten op de 
stad en de regio. Hier komt de term 'stadslandbouw' vandaan. 

Zienswijze 9.15 
Op pagina 27 van de ISV staat te lezen dat: "Huidige bewoners en gebruikers kunnen altijd gebruik 
blijven maken van de geldende bestemmingsplanmogelijkheden" en "De huidige agrarische 
bedrijvigheid in Oosterwold legt geen grote beperkingen op aan toekomstige ontwikkelingen. 
Hindercirkels van bedrijfsgerelateerde inrichtingen beperken zich tot de bestaande erven". Dit lijkt te 
zijn opgenomen om allerhande schadeclaims te ontlopen en moet de garantie aan de huidige 
agrariër geven dat men hen geen strobreed in de weg zal worden gelegd. 
Indiener constateert dat hier voorbij gegaan wordt aan de in het gebied gevestigde intensieve 
veehouderij en grote melkveebedrijven en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en dierlijke 
mest op de akkerbouwbedrijven. En dat de gemeenten niet blijken te weten dat er ook agrarische 
bedrijven aan de Tureluurweg en Kluutweg zijn gevestigd met een andere exploitatie akkerbouw. 



Gevraagd wordt waarom deze niet zijn benoemd en waarom hier niet beter onderzoek naar is 
verricht. Indiener heeft de stellige overtuiging dat agrarische bedrijvigheid in Oosterwold wel grote 
beperkingen oplegt als gevolg van de toekomstige ontwikkelingen. Gevraagd wordt om deze vrees 
weg te nemen en garanties te bieden dat dit niet zo is of zal worden. 

Reactie 9.15 

Kortheidshalve wordt verwezen naar reactie 8.3 

Zienswijze 9.16 

Op pagina 28 wordt de verwachte bodemdaling tot 2050 binnen het plangebied aangegeven. Mag de 
conclusie worden getrokken dat de extra kosten voor het droog houden van dit deel van de polder 
een extra financiële inspanning van de toekomstige inwoners gaat vragen. 
Reactie 9.16 
De initiatiefnemer is er verantwoordelijk voor dat het bebouwde oppervlak van de kavel voldoet aan 
de norm van 1:100 voor wateroverlast. Het Waterschap Zuiderzeeland is verantwoordelijk voor het 
beheren van het (grond-)waterpeil. 

Zienswijze 9.17 
Landelijk is er sprake van het opzetten van een uitkoopregeling door de overheid ten behoeve van 
partijen die overlast menen te hebben van de uitstraling van hoogspanningsleidingen. Kan in dat 
kader worden toegelicht wat wordt bedoeld met "het elektromagnetische veld van de 
hoogspanningszone werkt in slechts beperkte mate belemmerend op de ontwikkelingsmogelijkheden 
van Oosterwold". 

Reactie 9.17 
Op dit moment is er een bovengrondse hoogspanningsleiding gelegen evenwijdig aan de Hoge Vaart. 
Omdat deze aan de rand van het plangebied ligt werkt deze in beperkte mate belemmerend voor de 
ontwikkelingsmogelijkheden van het gehele plangebied. 

Zienswijze 9.18 
Gevraagd wordt naar het bedrag dat beide gemeenten hebben gereserveerd om het experiment tot 
een succes te maken. Een deel van de kosten zal worden gevormd door de nader in te vullen 
'gebiedsregisseur'. 

Reactie 9.18 
Op dit moment zijn er geen kosten geraamd voor de gebiedsregisseur. Uitgangspunt is dat de baten 
voor de kosten uitgaan. Indien er toch kosten gemaakt moeten worden vooruitlopend op de 
ontwikkelingen, zal dit worden opgenomen in de jaarlijkse begroting van de gemeenten. 

Zienswijze 9.19 
Indiener stelt de vraag of mag worden aangenomen dat met de agrarische ontwikkeling van percelen 
groter dan 2 hectare voldoende rekening zal worden gehouden zodat de agrarische bedrijven kunnen 
blijven ontwikkelen zoals men in een normale situatie had kunnen blijven doen. Als een agrariër een 
verzoek doet in het kader van de verruiming van zijn activiteiten, zal dat dan door de regisseur gelijk 
worden aangegrepen om de agrariër aan te spreken in het kader van het verhalen van de kosten van 
Oosterwold? Het kan niet zo zijn dat agrarische ontwikkeling zal leiden tot kostenverhaal als dat bij 
een ontwikkeling in een normaal agrarisch gebied niet het geval zal zijn geweest. 

Reactie 9.19 
De huidige bestemmingsplanmogelijkheden blijven van toepassing. De groei van een bestaand 
agrarisch bedrijf wordt niet gezien als een 'initiatief in het kader van de organische ontwikkeling 



zolang het binnen het geldende bestemmingsplan past. Er zal met de betreffende agrariër dan ook 
geen anterieure overeenkomst worden gesloten. Dergelijke overeenkomsten worden enkel gesloten 
met initiatieven die wel passen binnen de structuurvisie, maar niet binnen de geldende 
bestemmingsplannen. 

Zienswijze 9.20 
Indiener vraagt zich af wat als het slechts blijft bij enkele initiatieven, moeten de kosten voor het 
functioneren van de gebiedsregisseur worden opgebracht uit het innen van de gelden (leges) bij de 
initiatiefnemers. 

Reactie 9.20 
De kosten van de gebiedsregisseur worden volgens verdeelsleutels verhaald op de initiatieven. Dit 
bedrag wordt vastgelegd in een anterieure overeenkomst. 

Zienswijze 9.21 
Gevraagd wordt naar de criteria die zullen worden gehanteerd bij de evaluatie naar 3 jaar. En 
wanneer zal worden besloten de periode te verlengen en wanneer zal worden besloten dat niet te 
doen. 

Reactie 9.21 
Op voorhand zijn geen criteria geformuleerd. Bij de evaluatie zal helder gemaakt worden op basis 
van welke criteria is geëvalueerd en op basis waarvan de vervolgstappen worden benoemd. 

Zienswijze 9.22 
Indiener neemt met verbazing kennis van de constatering dat het gebied onder andere wordt 
begrensd door het OostvaardersWold. Men dient kennis te nemen van de recente ontwikkelingen in 
het kader van het Open Planproces Nieuwe Natuur in Flevoland (rapport Bekker). 

Reactie 9.22 
Uiteraard is het rapport Bekker en de voorgeschiedenis van OostvaardersWold (OvW) bij ons bekend. 
Ten tijde van het schrijven van de ISV en de Plan-MER en nog steeds is de toekomst van OvW 
ongewis. De oostelijke plangrens van Oosterwold is gekozen vanwege het OvW, maar zal niet 
wijzigen bij een eventueel niet doorgaan van het OvW. 

Zienswijze 9.23 
Onder 4.3 van de MER wordt een aantal kengetallen weergegeven met betrekking tot de mobiliteit 
en bereikbaarheid van en in het gebied. Op geen enkele wijze wordt verwezen naar het feit dat de 
gemeente Zeewolde beperkende verkeersmaatregelen heeft genomen in het kader van de mobiliteit 
in het gebied. Dit ter verhoging van de verkeersveiligheid van de weggebruiker. Om te voorkomen 
dat forenzen en landbouwers elkaar letterlijk in de wielen rijden, gelden strikte gebruiksbepalingen 
voor de eerste groep. Niets in de MER houdt rekening met deze zeer belangrijke regulering vanuit de 
gemeentelijke overheid. 

Reactie 9.23 
De genoemde maatregelen zijn genomen ter voorkoming van sluipverkeer door de polder. 
Bestemmingsverkeer heeft hier een ontheffing van. 

Zienswijze 9.24 
Indiener meent dat de tekst op pagina 47/48 van de MER in strijd is met de tekst uit de ISV dat 
investeringen slechts gedaan zullen worden als de financiële middelen daarvoor beschikbaar zijn. 
Pagina 47/48 vermeldt het volgende: "De verkeersafwikkeling op een weg is afhankelijk van de 
verkeersintensiteit, de capaciteit van een weg (aantal rijstroken), en het aantal en capaciteit van de 



aansluitingen. Uit de uitgevoerde verkeersberekeningen blijkt dat de ontwikkeling van Oosterwold 
leidt tot (aanzienlijk) hogere verkeersintensiteiten op nagenoeg alle wegen in en om het plangebied. 
De verschillen tussen de varianten "verspreid" en "dorpskern" zijn relatief beperkt, met uitzondering 
van het deel van de Vogelweg tussen de A27 en Waterlandseweg, Op dit deel van de Vogelweg vindt 
een groot deel van de verkeersafwikkeling plaats dat afkomstig is van de dorpskern. Hoewel de 
verkeersintensiteiten op nagenoeg alle wegen aanzienlijk toenemen is dit geen probleem voor de 
bereikbaarheid in het gebied omdat in het basisalternatief alle wegen in het plangebied worden 
verbreed. De verhoging van de verkeersintensiteiten wordt daarom neutraal beoordeeld 
(effectbeoordeling: 0). Er is geen verschil tussen de varianten." 
Reactie 9.24 
In de MER worden de effecten beoordeeld vanuit hetgeen maximaal mogelijk is. Het is echter op 
voorhand niet vastgesteld dat de wegen daadwerkelijk verbreed gaan worden. Dit is afhankelijk van 
de hoeveelheid initiatieven die worden gerealiseerd. 

Zienswijze 9.25 
Indiener merkt op dat op de tekeningen van Bijlage 1, Verkeersintensiteiten en I/C verhoudingen, die 
betrekking hebben op de toekomstige etmaalintensiteiten een lijn wordt aangegeven die in het 
gebied is getrokken en niet nader wordt toegelicht. Graag wordt vernomen of dit een fout is in de 
kaart of een bewuste streep in het kader van bijvoorbeeld nieuw te realiseren ontsluiting. 

Reactie 9.25 
De bedoelde lijn is een reservering voor een mogelijke aanleg van de aansluiting vanaf de 
Nijkerkerweg op de A27. 

Zienswijze 9.26 
Op pagina 36 van de MER staat dat: "In het plangebied komt verspreide agrarische bebouwing voor, 
met name langs de Paradijsvogelweg, Wulpweg en Gruttoweg, De huidige agrarische bedrijvigheid in 
Oosterwold legt geen grote beperkingen op aan toekomstige ontwikkelingen. Hindercirkels van 
bedrijfsgerelateerde inrichtingen beperken zich tot de bestaande erven," Indiener meent dat hier 
voorbij gegaan wordt aan de in het gebied aanwezige intensieve veehouderij die als hoofdtak wordt 
geëxploiteerd en de net buiten het gebied aanwezige inrichtingen die wel degelijk invloed hebben op 
het gebruik binnen de plangrenzen. En dat de effectenbeoordeling op pagina 49 derhalve niet juist is. 

Reactie 9.26 
In het MER is ervan uitgegaan dat de hindercirkels zich beperken tot de bestaande erven, ook bij de 
buiten het plangebied gelegen inrichtingen. Effect op het gebruik binnen het plangebied wordt 
daarom niet verwacht. 

Verder wordt verwezen wordt naar reactie 8.3, 

Zienswijze 9.27 
Indiener wijst erop dat de problematiek rondom de compensatie van foerageergebieden ook speelt 
bij de realisatie van andere projecten binnen Zuidelijk Flevoland. Er dient ruimte te worden gevonden 
voor natuurcompensatie ten behoeve van stedelijke uitbreiding in Lelystad en Almere, de verbreding 
van de A6 en de Hanzelijn, Daar komen dus nu honderden hectares bij. De beoordeling van de 
negatieve gevolgen van een dergelijk grote claim op het als maar kleiner wordende agrarische deel 
van dit gedeelte van de polder is naar mening van de indiener volstrekt onvoldoende. 
Reactie 9.27 
De Plan-MER bevat een passende beoordeling van de effecten van het plan op Natura2000-gebieden 
zoals de Oostvaardersplassen, Hierin zijn ook oplossingen voor de compensatie geformuleerd. De 
compensatie in het kader van andere projecten dient geregeld te worden bij andere ruimtelijke 



besluiten. De omvang en locatie hiervan zijn nog niet bekend. De compensatie voor Oosterwold 
bedraagt geen honderden maar 20 hectare. 

Zienswijze 9.28 
Gewezen wordt op de leemtes in kennis in de MER en dat dit gekoppeld aan de huidige recessie. De 
vraag doet rijzen wat nu eigenlijk de waarde is van de MER. Indiener stelt deze vraag en wat voor de 
gemeenten aanleiding zou kunnen zijn om een nieuwe MER beoordeling uit te laten voeren. En of 
dat te zijner tijd een onderdeel wordt van de evaluatie van het experiment van de eerste fase. 
Reactie 9.28 
Een Plan-MER is wettelijk verplicht bij onderhavige structuurvisie. Op het moment van schrijven is 
mogelijk niet alle informatie beschikbaar over de ontwikkelingen in de komende decennia, waardoor 
de paragraaf over leemtes in kennis is toegevoegd. 
De planhorizon voor de ontwikkeling van Oosterwold bedraagt tientallen jaren. Een dergelijke lange 
horizon brengt altijd onzekerheden met zich mee. Indien zich ongewenste ontwikkelingen voordoen 
of activiteiten plaatsvinden die niet binnen het vigerende ruimtelijk plan passen, kan worden 
besloten om een MER(beoordeling) te laten uitvoeren. 

10. Agrarisch bedrijf Kluutweg 

Datum ingekomen: 18 mei 2013 
Ontvankelijk: ja 

Zienswijze 10.1 
Indieners zijn bang voor een toename van verkeer op de smalle wegen, waardoor de veiligheid in het 
geding komt. 

Reactie 10.1 

Kortheidshalve wordt verwezen naar reactie 8.4 

Zienswijze 10.2 
Ook zijn indieners angstig voor beperkingen in de agrarische bedrijfsvoering, denk aan geluidshinder 
van machines en windmolens, maar ook stankoverlast. 
Reactie 10.2 

Kortheidshalve wordt verwezen naar reactie 8.3. 

Zienswijze 10.3 

Tevens zijn indieners tegen versnippering van het gebied wanneer er initiatieven komen en er 
lukraak hier en daar wordt gebouwd. 
Reactie 10.3 
De structuurvisie geeft aan dat de eerste drie jaar na vaststelling van de structuurvisie alleen aan de 
slag wordt gegaan met initiatieven ten zuidwesten van de A27 en in de zone van de Eemvallei. 
Mogelijk wordt deze periode verlengd. Deze fasering sluit aan bij een aantal gebiedsontwikkelingen 
in het gebied, zoals Vogelhorst tweede fase. Bovendien past de voorgestelde fasering bij het huidige 
provinciale beleid. 

Zienswijze 10.4 
Mocht het plan Oosterwold toch zijn doorgang vinden, dan pleiten indieners voor gefaseerde aanleg, 
vanuit één punt beginnen aan de kant van Almere. 

Reactie 10.4 



Kortheidshalve wordt verwezen naar reactie 10.3. 

11. Agrarisch bedrijf Tureluurweg 

Datum ingekomen: 22 mei 2013 
Ontvankelijk: ja 

Zienswijze 11.1 
Indieners maken bezwaar tegen dit plan, omdat zij van mening zijn dat dit plan hun bedrijf 
beperkingen oplegt. Als dit plan er komt, zullen zij niet meer in staat zijn om het agrarisch bedrijf te 
exploiteren zoals dat nu wordt gedaan en zoals indieners dat ook in de toekomst wensen te blijven 
doen. 

Reactie 11.1 

Kortheidshalve wordt verwezen naar reactie 8,3. 

Zienswijze 11.2 
Het gebied heeft momenteel een agrarische bestemming en indieners zijn van mening dat dit zo 
moet blijven. Bovendien vragen zij zich af wat de mogelijkheden zijn om het bedrijf uit te breiden. In 
het plan lezen zij dat geen gegrond bezwaar is te maken als de buurman woningen gaat plaatsen (die 
binnen het plan passen). 
Bovendien is in het verleden in andere gebieden al vaak genoeg gebleken dat "nieuwe" 
bewoners gaan klagen over overlast (bijvoorbeeld geur en geluid) door normale 
werkzaamheden. Dit kan beperkingen geven. 
Reactie 11.2 
Overeenkomstig de wens van de indiener blijft het geldende bestemmingsplan van kracht. Dit is 
inclusief de bestaande mogelijkheden die dit plan biedt ten aanzien van uitbreiding van het bedrijf. 
Om een initiatief te kunnen realiseren zal er een ruimtelijke procedure gevoerd moeten worden. 
Binnen deze procedure wordt tevens de mogelijkheid geboden tot het indienen van bezwaar en 
beroep. Uiteraard is het mogelijk dat nieuwkomers gaan klagen over bestaande activiteiten. De 
gemeente zal echter enkel optreden als er een wettelijk voorschrift wordt overtreden. 

Zienswijze 11.3 
Indiener wijst erop dat de huidige infrastructuur is ook niet toereikend voor meer mensen 
en ook tot overlast zal leiden. 

Reactie 11.3 
Kortheidshalve wordt verwezen naar reactie 8.4 

12. Bouwinvest, namens Bouwinvest Development B.V., AM Grondbedrijf B.V., Heijmans 
Vastgoed B.V. en Terra Ontwikkeling Beheer BV 

Datum ingekomen: 16 mei 2013 
Ontvankelijk: ja 

Zienswijze 12.1 
Indiener stelt vast dat er een heldere en vernieuwende visie is beschreven. De gekozen rol van de 
gemeente, als facilitator van de initiatieven vanuit de markt, is hierbij passend. 

Reactie 12.1 
Wij nemen kennis van deze zienswijze. 



Zienswijze 12.2 
Indiener vindt een dichtheid van ca. 5 woningen per ha (erg) laag om tot plannen te komen die 
"selfsupporting" kunnen zijn en schat in dat er een dichtheid van tenminste 12 woningen per ha. 
nodig is. 

Reactie 12.2 
Wij nemen kennis van deze zienswijze. Het gaat om een gemiddelde dichtheid over het gehele 
plangebied. Overigens geven de kavels naast woningbouw ook mogelijkheden voor andere functies. 

Zienswijze 12.3 
Indiener vindt het onduidelijk wat precies wordt verstaan onder een "kavel". Is dit één kadastraal 
nummer of al het bezit van één eigenaar in het plangebied? Kan een kavel worden vergroot door het 
aangaan van een samenwerking of het kopen van meer grond? Dient een kavel geografisch één 
gebied te zijn, of kan het ook meerdere locaties betreffen? In het kader van de flexibiliteit die nodig 
is om initiatieven tot uitvoering te brengen is indiener van mening dat een "kavel" dient te worden 
gedefinieerd als al het bezit van een partij of samenwerking van partijen in het plangebied 
Oosterwold. 
De term "richtinggevend" (blz. 7) geeft volgens indiener aan dat er afgeweken kan gaan worden. Ter 
voorkoming van (ongelijke) weging danwel voorkeur beleid dienen de genoemde percentages 
aangepast te worden naar het vanuit planeconomie hoogst haalbare teneinde eenduidigheid te 
verkrijgen, danwel dit vrij te laten om in te kunnen spelen op specifieke locatie/programma/ wensen 
van de betreffende initiatiefnemer(s). 

Reactie 12.3 
Een kavel is een aaneengesloten gebied wat een of meerdere initiatiefnemers tot ontwikkeling wil 
brengen. De vastgestelde percentages voor de ruimteverdeling op de kavel zijn ingegeven vanuit een 
goede ruimtelijke verdeling en niet op planeconomische haalbaarheid. 

Zienswijze 12.4 
Uit een grove berekening van de indiener blijkt dat als alle inwoners van Almere aan stadslandbouw 
zouden willen meedoen (50% van 1800 ha / 190.000 inwoners) er circa 47 m2 per inwoner 
beschikbaar is. Dit lijkt de indiener eerder een wens dan een haalbare business case en verzoekt een 
nadere toelichting te geven waarop het percentage stadslandbouw is gebaseerd. 

Reactie 12.4 
De structuurvisie maakt de fundamentele keuze voor landbouw als blijvende drager voor 
Oosterwold, met de ambitie en uitnodiging naar ondernemers om een transitie te bewerkstelligen 
naar verschillende vormen van stadslandbouw. Tijdens het opstellen van de achterliggende 
ontwikkelstrategie is onderzoek gedaan naar de behoefte aan stadslandbouw. Er zijn berekeningen 
gedaan door onder andere de Wageningen Universiteit hoeveel hectare land er nodig is om een deel 
van de voedselvoorziening van toekomstig Almere (uitgaande van 350.000 inwoners) van voedsel te 
voorzien geproduceerd in Oosterwold. Op zo'n 2000 ha is het op termijn mogelijk om ongeveer 10 
procent van de regionale voedselproductie in Oosterwold te produceren. 

Zienswijze 12.5 
Om te komen tot een verantwoordelijke leefomgeving dienen volgens indiener ook zaken als 
openbare veiligheid, bereikbaarheid door hulpdiensten en overige taken en verantwoordelijkheden 
die de (verschillende) overheden hebben geregeld te worden. Indiener verzoekt aan te geven op 
welke wijze hieraan invulling wordt gegeven en ziet graag een nadere uitwerking hiervan tegemoet. 

Reactie 12.5 



Kortheidshalve verwijzen wij naar reactie 1.1. 

Zienswijze 12.6 
Op blz. 19 van de ontwerp-structuurvisie wordt de rol van de "gebiedsregisseur" omschreven, echter 
in de visie is deze niet verder eenduidig weergegeven en niet expliciet gemaakt. 

Reactie 12.6 
De rol van de gebiedsregisseur wordt nader toegelicht in paragraaf 4.3 van de structuurvisie (vanaf 
blz. 63). Bestuurlijke besluitvorming over de nadere invulling van de bestuurlijke samenwerking en de 
mandatering volgt nog. 

Zienswijze 12.7 
Indiener vraagt op welke wijze wordt voorzien in (tussentijdse) herijking van uitgangspunten en 
marktontwikkelingen naar aanleiding van de voorgestane organische ontwikkeling van 20-30 jaar (of 
nog langer). 

Reactie 12.7 

De uitvoeringsparagraaf wordt jaarlijks geactualiseerd via de gemeentelijke begrotingscyclus. 

Zienswijze 12.8 
Indiener vraagt in hoeverre specifiek onderzoek is gedaan naar de schaal en haalbaarheid van de 
geschetste mogelijkheden op het gebied van ambitie 5 (Oosterwold is duurzaam, zelfvoorzienend, 
C02 neutraal). Indiener voorziet dat op onderdelen een dusdanige schaal gewenst is, dat hier een 
bovenwijkse strategie de voorkeur zou hebben. 
Reactie 12.8 
Deze zienswijze past niet bij de organische ontwikkelstrategie. Deze strategie activeert 
initiatiefnemers om de gestelde ambities te verwezenlijken. 

Zienswijze 12.9 
De bewering van ambitie 6 (Oosterwold is financieel stabiel) dient volgens indiener voor alle lagen 
van de verschillende (gebieds-) exploitaties en initiatieven te gelden, om enige ontwikkeling mogelijk 
te maken. Het is volgens indiener een utopie dat dit (ook) kan gelden voor het moment en de kosten 
voor de infrastructurele aanpassingen, zoals OV netwerk, aansluitingen op bestaande (snel) wegen 
(neven) netwerken. Dit gaat vanuit de ontwikkeling van kleinschalige initiatieven niet op gang 
komen, echter is wel op enig moment een vereiste om te komen tot enige schaal, voor het in 
ontwikkeling brengen van het gebied. Indiener vraagt welke randvoorwaarden er zijn en op welke 
momenten hier invulling aan wordt gegeven. 

Reactie 12.9 
In principe gaat de baat voor de kost uit. Wij zien geen reden om hier op voorhand uitzonderingen op 
te maken. 

Zienswijze 12.10 
Indiener vraagt om expliciet aan te geven hoe de rolverdeling is tussen overheid en gebiedsregisseur 
en hoe de taken en verantwoordelijkheden feitelijk geregeld gaan worden, ter voorkoming van een 
onnodig ingewikkeld proces en daarbij behorend verlies aan tijd, energie en geld. 

Reactie 12.10 
Kortheidshalve wordt verwezen naar reactie 12.6. 



Zienswijze 12.11 
Initiatiefnemers zijn volgens blz. 44 vrij om elke beschikbare locatie binnen plangebied te kiezen, 
rekening houdend met conditiekaart en de beschikbaarheid van grond en de prijs. Daarnaast is "de 
gebiedsregisseur erop toegerust om zeer uiteenlopende wensen te faciliteren". Waarvoor en 
waarmee is de gebiedsregisseur "toegerust" om initiatieven te faciliteren? 

Reactie 12.11 

Kortheidshalve wordt verwezen naar reactie 12.6. 

Zienswijze 12.12 
De generieke kavel (blz. 44) is een theoretische kavel met rode en groene functies en is ondeelbaar. 
Dit geeft volgens indiener een beperking voor het creëren van (dorpse) centrumvoorzieningen, het 
uitwisselen van ruimtelijke functies over meerdere kavels (al dan niet van dezelfde eigenaar of als 
rechten/plichten verhandelbaar), dit geeft de ruimte om enige schaal te maken teneinde ook 
draagvlak te creëren voor voorzieningen en leefbaarheid in het gebied. In de generieke kavel is de 
"standaard kavel met hogere dichtheid (blz. 75)" niet gewogen, hoe gaat dit in de praktijk 
functioneren? 
Reactie 12.12 
Elke initiatiefnemer mag in principe de theoretische generieke kavel realiseren. Als men daarvan wil 
afwijken en bijvoorbeeld meer bebouwing wil (bijvoorbeeld een standaard kavel met hogere 
dichtheid), dan moet er verrekend worden met een andere eigenaar die minder rood realiseert Zie 
ook blz. 67 van de structuurvisie onder 'verrekening grondwaarden'. 

Zienswijze 12.13 
De generieke kavel is het gemiddelde van de standaardkavel(25% bebouwing); landbouwkavel(7%) 
en landschapkavel (6%). Hoe is de wijze van bepalen of het generieke % verdeling van het geheel 
gerealiseerd wordt in Oosterwold. Met andere woorden gaat het "wie het eerst komt die het eerst 
maalt principe" voor deze fase werken, maar ook ontstaat er een ongelijkheid door de 
geïntroduceerde fasering/proeftijd en beperking van het oostelijke deel van Oosterwold. 

Reactie 12.13 

Kortheidshalve wordt verwezen naar reactie 12.12. 

Zienswijze 12.14 
De bebouwing dient altijd gecentreerd te worden en omringd te worden door groen (principe 5). 
Waarom geen combinaties maken met andere (eigen) kavels (of uitwisselen van rechten en plichten) 
opdat door de specifieke ligging en mogelijkheden van een kavel, maar ook onmogelijkheden t.g.v, 
de tracés die (wel) een belemmering/hinderzone geven op (andermans) kavels (ondermeer 
(snel)wegen en windmolens). Dit principe zal de haalbaarheid van initiatieven in het gebied 
vergroten. De FAR en de daarbij geschetste mogelijkheden tot afwijkingen dienen niet leidend te zijn 
maar in algemene zin richtinggevend en passend bij het initiatief en locatie. 
Reactie 12.14 
In principe zijn kavels geografisch ondeelbaar, zodat de groene ruimte en de bebouwde ruimte op de 
kavel altijd in ruimtelijke samenhang worden gerealiseerd. Daarnaast is uitruil van grondposities 
mogelijk, waar de gebiedsregisseur een bemiddelende rol in kan spelen. 

Zienswijze 12.15 
Principe 6: Initiatiefnemers bouwen mee aan infrastructuur, aanleg en beheer. 
Hoe is de kwaliteitsborging over heel het gebied en hoe sluiten onderlinge initiatieven op elkaar aan 
zowel in tijd als techniek. Het moment van het ontwikkelen en aanleggen van het lokale netwerk 



dient inzichtelijk gemaakt te worden, immers anders komen initiatieven van enige schaal niet van de 
grond, immers die zijn afhankelijk van deze (nieuwe) ontsluitingen en infrastructuur. 

Reactie 12.15 
In de te sluiten anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer kan onder andere worden ingegaan 
op de aanlegkwaliteit van de kavelweg. Op het moment dat het noodzakelijk is om verharde 
kavelontsluiting te realiseren (vanwege een bepaalde schaal van de ontwikkelingen) dan is het 
bevoegd gezag gemachtigd deze aan te leggen en wordt tevens de verantwoordelijkheid voor beheer 
en onderhoud overgedragen aan de gemeente. 

Zienswijze 12.16 
Publiek groen is onderdeel van de aanleg en beheer van de initiatiefnemer (blz. 52). 
Indiener verzoekt om een nadere toelichting over de wijze waarop gemeente de ruimtelijke kwaliteit 
van het publieke groen gaat borgen, met name op de langere termijn. 

Reactie 12.16 
In de te sluiten anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer kan onder andere worden ingegaan 
op de aanlegkwaliteit en het beheer van het publieke groen. 

Zienswijze 12.17 
Principe 8: Kavels zijn verregaand zelfvoorzienend. 
Hier geeft de structuurvisie aan dat er op onderdelen afwijkingen zijn op de "zelfvoorzienendheid" 
van kavels, er is een voorbeeld weergegeven voor het uitruilen (over kavels heen) van een 
"watersysteem". Om initiatieven eerder haalbaar te maken dient dit uitruil principe een breder 
karakter te krijgen, zowel voor de randvoorwaarden als functie uitwisseling zou dit de haalbaarheid, 
maar ook de mogelijkheid om een hoogwaardigere oplossing te creëren uitgangspunt moeten 
worden. 

Reactie 12.17 
Het gezamenlijk realiseren van de wateropgave buiten de eigen kavels tast de ruimtelijke principes 
van de structuurvisie niet fundamenteel aan. Verder wordt verwezen naar 12,14, 

Zienswijze 12.18 
Principe 9: Iedere kavel is financieel zelfvoorzienend. 
Ook hier geeft de structuurvisie aan dat er ruimte is voor afwijkingen. Indiener vraagt om meer 
ruimte en flexibiliteit om de eigenschappen van initiatiefnemers, het verschil in locatie en het 
beoogde programma opdat er meer kansen komen tot financieel zelfvoorzienende initiatieven. 

Reactie 12.18 
De structuurvisie is gericht op flexibiliteit en op een organisch proces. De achterliggende ambities en 
principes moeten echter overeind blijven staan. Uiteraard spelen de gebiedskenmerken een rol bij de 
haalbaarheid van verschillende initiatieven. Daarom is in de structuurvisie uitvoerig aandacht 
besteed aan de condities binnen het gebied. 

Zienswijze 12.19 
Principe 10: Publieke investeringen zijn volgend. 
Het gebied zal volgens indiener niet zonder het tijdig implementeren van algemene voorzieningen de 
schaal gaan krijgen die is beoogd. Indiener voorziet dat slechts een beperkte doelgroep echt wil 
pionieren en dat voor een grotere doelgroep het van wezenlijk belang is dat ook publieke 
voorzieningen soms vooruitlopend op initiatieven plaats moeten hebben. 

Reactie 12.19 



Kortheidshalve wordt verwezen naar reactie 12.9. 

Zienswijze 12.20 
Uitvoering: In het schema met verdeling taken en verantwoordelijkheden (blz. 62) komt de 
gebiedsregisseur niet voor. Graag expliciet maken hoe dit exact gaat werken/kaders definiëren. Er 
wordt in 4.2 en 4.3 beschreven dat de "publieke rol" door zowel de overheid als de gebiedsregisseur 
wordt vervuld, dit behoeft uitleg. 

Reactie 12.20 
De gebiedsregisseur is een entiteit die namens de overheden optreedt. Voor de initiatiefnemers is de 
gebiedsregisseur het aanspreekpunt namens de overheden. Kortheidshalve wordt verwezen naar de 
begrippenlijst op blz. 62. 

Zienswijze 12.21 
Onder 4.5 Bekostigingsmethodiek. Het is cruciaal een kader te geven met betrekking tot de hoogte 
van de beoogde vergoedingen. De structuurvisie geeft aan dat ook de kosten van de gebiedsregisseur 
op initiatiefnemers verhaald zal gaan worden. Dit is volgens indiener een belemmering voor (kleine) 
initiatieven en gevraagd wordt of dit zinvol is. De vraag is welke activiteiten de gebiedsregisseur voor 
ogen heeft en of dit als zodanig daadwerkelijk bij initiatiefnemers gelegd kan worden. 

Reactie 12.21 
De kosten voor de gebiedsregisseur behoren tot de normale kosten van planvoorbereiding en -
uitvoering door de overheid. Deze maken onderdeel uit van de totale kosten die worden verhaald op 
de initiatiefnemers. Deze kosten worden verdeeld naar rato van de oppervlakte van de rode functies 
van het initiatief en de draagkracht van die rode functies. Hier speelt de FAR ook een rol. 

Zienswijze 12.22 
Blz. 73: hier wordt het begrip "standaard kavel met hogere dichtheid" als vierde mogelijkheid 
geïntroduceerd. Door de implementatie van dit begrip dient de generieke kavel met 20% bebouwing 
(als afgeleide en gewogen gemiddelde van de standaard-landschap-landbouw kavel) in ieder geval 
een hoger percentage bebouwing te krijgen. Verder is er sprake van het feit dat de standaard kavel 
bijna overal toepasbaar is in het gebied, maar de ruimteverdeling kent van het generiek kavel, dit 
strookt volgens indiener niet met eerdere uitgangspunten. Immers 25% versus 20% bebouwing. 

Reactie 12.22 
Inderdaad is hier sprake van een verkeerde weergave van de percentages. De ruimteverdeling voor 
een standaard kavel is juist weergegeven in de tabel op blz. 69. De tekst op blz. 73 zal hierop worden 
aangepast. 

Zienswijze 12.23 
Indiener doet uitnodiging tot nadere inhoudelijke afstemming zodat dit proces vanaf het begin 
succesvol kan zijn. 

Reactie 12.23 
Deze insteek heeft onze instemming. 

13. Bouwfonds Ontwikkeling 

Datum ingekomen: 17 mei 2013 
Ontvankelijk: ja 



Zienswijze 13.1 
Indiener verzoekt om rendabele landbouwproductie niet onmogelijk te maken. In dit zeer vruchtbare 
en productieve landbouwgebied, zal nog lange tijd 'gewoon' geboerd worden. Indiener verwacht dat 
de gebiedsregisseur zal bewaken dat dit zonder bezwarende beperkingen zal kunnen geschieden. 
Ook in de uiteindelijke situatie zal een rationele agrarische productie in het gebied mogelijk moeten 
blijven. 

Reactie 13.1 

Kortheidshalve wordt verwezen naar reactie 8,3. 

Zienswijze 13.2 
In de structuurvisie is opgenomen dat voor de ontwikkeling van Oosterwold een bijdrage van 
initiatiefnemers wordt verwacht middels een anterieure grondexploitatieovereenkomst. Hierbij 
worden onder andere bovenplanse kosten, proceskosten van de gemeente en de inzet van de 
gebiedsregisseur genoemd. Indiener kan in de Ontwerp Structuurvisie niet lezen welk deel van de 
studie- en voorbereidingskosten ten behoeve van de schaalsprong in het algemeen en de 
Ontwikkelingsvisie Oosterwold zal worden doorbelast. 
Reactie 13.2 
De studie- en voorbereidingskosten ten behoeve van de schaalsprong en de Ontwikkelingsvisie 
Oosterwold worden niet doorbelast. Bij proceskosten van de gemeente moet bijvoorbeeld gedacht 
worden aan de reguliere kosten die verband houden met het begeleiden van de concrete 
initiatieven, de kosten van ruimtelijke maatregelen (bestemmingswijziging), planvoorbereiding en 
planuitvoering. 

Zienswijze 13.3 
In de Ontwerp Structuurvisie wordt vastgelegd dat er 30% voor modaal zal moeten worden 
gebouwd. Wat is de gedachte om binnen deze lange termijn en het organische principe in een 
structuurvisie zo direct bepalingen op te leggen voor de vastgoedexploitatie? 

Reactie 13.3 
Dit uitgangspunt vloeit voort uit het gemeentelijke woonbeleid. 

Zienswijze 13.4 
In hoeverre gaat de overheid naast haar publieke taak zoals verwoord in de structuurvisie een eigen 
beleid voeren in de gronduitgifte? Gaat ook zij 30% voor modaal uitgeven of kan de overheid haar 
gronden ook gaan ruilen? 

Reactie 13.4 
De grondposities van de overheid worden op dezelfde manier bejegend als iedere andere 
grondeigenaar. 

Zienswijze 13.5 
Indiener meent dat er op basis van de voorliggende structuurvisie voor een initiatiefnemer geen 
inzicht te verkrijgen is in de te verwachten kosten die ten laste komen van de gronden in het gebied. 
Indiener kan niet beoordelen of met het gewenste programma en de aanvullende randvoorwaarden 
een haalbare ruimtelijke ontwikkeling mogelijk is. Indiener verzoekt om voor dit model van 
ruimtelijke ontwikkeling een onderbouwing van de economische haalbaarheid op te nemen in de 
Structuurvisie. 

Reactie 13.5 



Iedere initiatiefnemer kan bij de gebiedsregisseur een kostenopgave aanvragen. Bij de 
kostentoerekening is marktconformiteit ervan een belangrijk aspect. Daarbij sluiten we zo veel 
mogelijk aan bij de kostentoerekening die mogelijk is bij toepassing van een exploitatieplan. 
Ten aanzien van de economische haalbaarheid van particuliere initiatieven wordt verwezen naar 
reactie 9.3 en 9.5. 

14. Verwelius Bouwen 

Datum ingekomen: 21 mei 2013 
Ontvankelijk: ja 

Zienswijze 14.1 
Indiener meent dat er op basis van de voorliggende structuurvisie voor een initiatiefnemer geen 
inzicht te verkrijgen is in de te verwachten kosten die ten laste komen van de gronden in het gebied. 
Indiener kan niet beoordelen of met het gewenste programma en de aanvullende randvoorwaarden 
een haalbare ruimtelijke ontwikkeling mogelijk is. Indiener verzoekt om voor dit model van 
ruimtelijke ontwikkeling een onderbouwing van de economische haalbaarheid op te nemen in de 
Structuurvisie. 

Reactie 14.1 
Wij verwijzen kortheidshalve naar reactie 13.5. 

15. Staatsbosbeheer 

Datum ingekomen: 21 mei 2013 
Ontvankelijk: ja 

Zienswijze 15.1 
Indiener onderschrijft volledig het belang van de aanleg van deze groene ader door het Oosterwold 
om zodoende voldoend natuur van hoge kwaliteit te bieden voor de inwoners van Almere in het 
algemeen en het Oosterwold in het bijzonder. Om deze belangrijke groene ambitie te realiseren is de 
Eemvallei echter naar de mening van indiener niet optimaal planologisch geborgd in de 
structuurvisie. Voor de realisatie wordt volledig vertrouwd op de invulling door particuliere 
initiatieven die bijdragen aan het publiek groen. Hoewel de ambitie, om particulieren en bedrijven 
medeverantwoordelijk te maken voor de realisatie van deze opgave, onderstreept wordt, bestaat 
hierdoor het risico dat de natuur versnipperd wordt aangelegd en van kleine omvang blijft. 
In het gebied Oosterwold liggen grote kansen om de groene ambities van Almere te realiseren. Een 
combinatie van particuliere initiatieven, compensatie- en publieke middelen kan hier worden benut. 
Ook ziet Staatsbosbeheer kansen in het concept voor "Stadslandschap Oosterwold" dat samen met 
de gemeente is opgesteld. 
Indiener verzoekt om de belangrijke groene ambities in het Oosterwold (en daarmee ook voor het 
Groenblauw raamwerk van Almere) steviger te verankeren in de structuurvisie. 

Reactie 15.1 
Kortheidshalve wordt verwezen naar reactie 4.2. 

16. de Alliantie, Gebiedsontwikkeling Zeewolde Beheer BV 

Datum ingekomen: 17 mei 2013 
Ontvankelijk: ja 

Zienswijze 16.1 



De voorgestelde woningdichtheid in combinatie met de generieke kavelmethodiek heeft het risico in 
zich dat een identiteitsloos gebied ontstaat. Dat vindt indiener op gespannen voet staan met de 
geformuleerde doelstellingen. Inschatting van indiener is dat een gemiddelde dichtheid van circa 12 
woningen per ha de geformuleerde doelstellingen beter te realiseren maakt. 

Reactie 16.1 

Kortheidshalve wordt verwezen naar reactie 12.2. 

Zienswijze 16.2 
De structuurvisie impliceert dat bestaande agrarische bedrijven plaats (moeten) maken voor 
bedrijven, waar productie samen gaat met educatie, recreatie, zorg en toerisme. Geen bedrijven die, 
zoals de huidige agrariërs in het gebied, gericht zijn op de wereldmarkt, maar op de regio en met het 
gezicht naar de stad. Die ambitie is goed en mooi. Indiener zet vraagtekens bij het realiteitsgehalte 
daarvan, temeer omdat voor deze functie maar liefst 1.800 hectare (bijna de helft van het 
plangebied!) is gereserveerd en trekt de haalbaarheid van een dergelijke grootse invulling met 
stadslandbouw in twijfel. De structuurvisie geeft hiervoor geen stevige onderbouwing. Tenslotte zet 
indiener vraagtekens bij de economische uitvoerbaarheid van deze ambitie. In de structuurvisie is 
deze businesscase niet nader in financiële zin onderbouwd. Indiener vraagt daar in deze zienswijze 
om. 
Reactie 16.2 

Kortheidshalve wordt verwezen naar reactie 8.5 

Zienswijze 16.3 
De inzet van alleen een gebiedsregisseur ter uitvoering van de faciliterende rol is volgens indiener te 
bescheiden, maar ook te beperkt voor het welslagen van een organische ontwikkeling van 
Oosterwold. Juist het verbinden en actief faciliteren van initiatieven verlangt een sterke 
betrokkenheid en inzet van de gemeente, in alle opzichten. 
Reactie 16.3 
Wij herkennen ons volledig in de door u beschreven houding en inzet van de gemeente. Deze zal 
worden vormgegeven door de gebiedsregisseur, wat overigens niet één persoon is, maar een entiteit 
die vormgeeft aan de beschreven werkwijze. 

Zienswijze 16.4 
Ondanks de voorgestelde organische ontwikkeling van Oosterwold, wordt in de structuurvisie toch 
een fasering voor de eerste drie jaar voorgesteld. Indiener zet vraagtekens bij de logica van deze 
fasering. De voorgestelde fasering kadert de organische ontwikkelingsmogelijkheden sterk in. Hier 
ziet indiener graag dat de beperking van fasering en locatie aangepast wordt naar de gehele locatie. 

Reactie 16.4 
De organische ontwikkelprincipes zijn fundamenteel in deze structuurvisie. Gezien de huidige 
marktsituatie hebben we er echter voor gekozen de eerste drie jaar alleen initiatieven te faciliteren 
ten zuidwesten van de A27 en in de zone van de Eemvallei. Deze fasering sluit aan bij een aantal 
gebiedsontwikkelingen in het gebied, zoals Vogelhorst tweede fase. Bovendien past de voorgestelde 
fasering bij het huidige provinciale beleid. Uw zienswijze leidt niet tot een aanpassing van de 
structuurvisie. 

Zienswijze 16.5 
Indiener vreest dat de voorgestelde werkwijze met anterieure overeenkomsten, kostenverhaal en 
generieke ondeelbare kavels kleinere initiatieven, die onderop ontstaan, zullen demotiveren. Indien 
de kavels deelbaar zouden zijn, dan zou er veel meer dan nu wordt voorgesteld gebruik kunnen 



worden gemaakt van de kwaliteiten in het plangebied. Indiener doet de dringende oproep om de 
ondeelbaarheid als hard principe los te laten. 

Reactie 16.5 

Kortheidshalve wordt verwezen naar reactie 12.14. 

Zienswijze 16.6 
De principes van duurzaamheid en zelfvoorzienendheid zou indiener willen hernoemen tot 
toekomstgerichtheid. In de huidige economische omstandigheden, waarbij de bouwsector op grote 
schaal stagnatie vertoont, is het niet reëel om hogere dan de wettelijke eisen te stellen. Deze 
ideologische ambities werken niet bevorderlijk, maar eerder belemmerend voor de gewenste 
uitvoering van de strategie. 
Reactie 16.6 
Deze principes zijn gericht op het activeren van initiatiefnemers om verregaand zelfvoorzienend te 
zijn, bijvoorbeeld door zo veel mogelijk op duurzame wijze in de eigen energiebehoefte te voorzien. 
Uw zienswijze leidt niet tot een aanpassing van de structuurvisie. 

Zienswijze 16.7 
Het principe van de vrije kavelkeuze is strijdig met voorgestelde fasering. 
Ook gaat deze keuzemogelijkheid voorbij aan de huidige eigendomssituatie. Het palet van 
eigenaren van Rijks- en andere overheidsinstanties, agrariërs en ontwikkelaars zal mede bepalend 
zijn voor de kans van slagen van een initiatief. 

Reactie 16.7 
Ten aanzien van de fasering verwijzen wij naar reactie 16.4. Uiteraard is de eigendomssituatie van 
invloed op de kavelkeuze. 

Zienswijze 16.8 
Voor wat betreft de positionering van de windmolens op de conditiekaart denkt indiener dat het 
interessant zou zijn te bekijken of deze ook op een andere manier in het gebied terecht kunnen 
komen. Nu staan zij strak langs de A27 gepland, waardoor er een afhankelijkheid ontstaat van 
verschillende eigenaren. Het uitwerken van een energie businesscase kan consequenties hebben 
voor de locatie. De conditiekaart zou hier meer ruimte in moeten bieden. 
Belangrijke hinder vormt de geluidsbelasting van de snelwegen door het plangebied. De 
structuurvisie maakt niet inzichtelijk hoe deze problematiek wordt opgelost en wat de consequenties 
hiervan zijn voor de ontwikkelingsmogelijkheden. 

Reactie 16.8 
De positionering van de windmolens langs de A27 komen voort uit de vastgestelde provinciale 
bestuursopdracht Windenergie Zuid en Oost Flevoland en het daaropvolgende Programma van Eisen. 
De hinderzone van de toekomstige windmolenopstelling overlapt dan met de hinderzone van de 
snelweg. De geluidsbelasting van de snelwegen wordt niet door de overheid opgelost; deze 
problematiek ligt bij de initiatiefnemers. Op de conditiekaart staat aangegeven welke zones langs de 
snelwegen 'aandachtsgebied geluid' zijn. 

Zienswijze 16.9 
Een financiële onderbouwing van de standaard-, landbouw- en landschapskavel ontbreekt. De 
standaard kavel met hogere dichtheid is bovendien niet verder uitgewerkt. Dit roept de vraag op, in 
hoeverre deze systematiek tot financieel haalbare plannen kan leiden. 



Een financiële onderbouwing van de kavels ontbreekt. Indiener verwacht is dat de voorgestelde FAR 
van 0,5 hier in negatieve zin aan bijdraagt. Ook hier is indiener benieuwd naar de bijbehorende 
financiële onderbouwing. 

Reactie 16.9 

Kortheidhalve wordt verwezen naar reactie 9.3 en 9,5, 

Zienswijze 16.10 
Dat publieke investeringen volgend gesteld worden aan de voortgang van de ontwikkeling zal de 
publieke financiële haalbaarheid van de structuurvisie ten goede komen. Het is volgen indiener 
echter niet helder benoemd wat het minimum aan voorzieningen niveau is, waarvoor de overheid, 
mede gezien de wettelijke vereisten, verantwoordelijk is. Voor een initiatiefnemer leidt dit tot de 
vraag wat hij van de overheid kan verwachten. Deze onduidelijkheid werkt niet uitnodigend en dat 
levert op zich al een strijd met de grondslag van de voorgestelde uitnodigingsplanologie. 
Door op voorhand te stellen dat publieke investeringen volgend zijn, is het denkbaar dat daarmee 
veel ontwikkelingen en ontwikkelingsrichtingen niet spontaan (organisch) tot stand komen. Als 
basisprincipe is het begrijpelijk, als dogma is het potentieel funest. Er zijn vraagstukken denkbaar, 
waarbij het wenselijk of noodzakelijk is, dat de overheid in plaats van een faciliterende rol een 
actieve rol verkiest en waarin zij in plaats van financieel volgend te zijn juist door het doen publieke 
investeringen kansen voor verdere (organische) ontwikkelingen vergroot. Het is de vraag of 
bijvoorbeeld een robuuste, eenduidig samenhangende Eemvallei-zone, of het hergroeperen van 
windmolens via uitsluitend de organische weg tot stand kunnen komen. 
Reactie 16.10 
Kortheidshalve wordt verwezen naar reactie 12.9. 

17. GEM Spiegelhout C.V., namens ING, AM, Ymere en Amvest 

Datum ingekomen: 17 mei 2013 
Ontvankelijk: ja 

Zienswijze 17.1 
Indiener stelt vast dat er een heldere en vernieuwende visie is beschreven. De gekozen rol van de 
gemeente, als facilitator van de initiatieven vanuit de markt, is hierbij passend. 

Reactie 17.1 

Wij nemen kennis van deze zienswijze. 

Zienswijze 17.2 
Indiener vindt een dichtheid van ca. 5 woningen per ha (erg) laag om tot plannen te komen die 
"selfsupporting" kunnen zijn en schat in dat er een dichtheid van tenminste 12 woningen per ha. 
nodig is. 
Reactie 17.2 

Kortheidshalve wordt verwezen naar reactie 12.2. 

Zienswijze 17.3 
De genoemde percentages voor bebouwing en verdeling naar diverse programmaonderdelen dienen 
volgens indiener aangepast te worden naar eenduidige waarden die vanuit planeconomie tot 
haalbare ontwikkelingen kunnen leiden. Er moet sturing zijn op planinhoud en niet op percentages. 
Reactie 17.3 



Kortheidshalve wordt verwezen naar reactie 12.3 en 12.12. 

Zienswijze 17.4 

Ten aanzien van de ambitie van 50% stadslandbouw vraagt indiener hoe omgegaan wordt met de 
huidige bedrijven en bedrijfsvoeringen. Daarnaast pleit indiener ervoor deze ambitie op basis van 
onderzoek nader op haalbaarheid te beschouwen. 

Reactie 17.4 

Kortheidshalve wordt verwezen naar reactie 8.5. 

Zienswijze 17.5 -17.21 

Kortheidshalve wordt hier verwezen naar Zienswijze 12.5 - 12.21 inclusief bijbehorende reacties. 

Zienswijze 17.22 

Indiener vraagt waarom "OostvaardersWold" geen onderdeel kan uitmaken van het plangebied. 

Reactie 17.22 
Het wel of niet doorgaan van OostvaardersWold heeft geen invloed op de begrenzing van de 
structuurvisie voor Oosterwold. Hier is sprake van een ander type gebiedsontwikkeling. 
Zienswijze 17.23 
Indiener maakt bezwaar tegen de voorgestelde fasering en verzoekt het gehele gebied open te 
stellen voor initiatieven. 
Reactie 17.23 

Kortheidshalve wordt verwezen naar reactie 16.4, 

Zienswijze 17.24 en 17.25 
Kortheidshalve wordt hier verwezen naar Zienswijze 12.22 en 12.23 inclusief bijbehorende reacties. 
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