
Reactienota Kennisgeving wijziging Omgevingsprogramma en start bijbehorende m.e.r.-procedure 

voor ontwikkeling MITC (mobiliteit & infrastructuur testcentrum)   

 

 1 Inleiding en toelichting op de reactienota  

Voor u ligt de reactienota van de kennisgeving van Kennisgeving wijziging Omgevingsprogramma en 

start bijbehorende m.e.r.-procedure voor ontwikkeling MITC (mobiliteit & infrastructuur 

testcentrum). Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland heeft op 3 februari 2021 bekend 

gemaakt dat de provincie Flevoland een partiële herziening van het Omgevingsprogramma Flevoland 

voor de mogelijke vestiging van het MITC te Marknesse voorbereidt. Eenieder kon binnen de 

zienswijze termijn schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen over het voornemen om het 

Omgevingsprogramma Flevoland te wijzigen en voor het op te stellen MER aan te sluiten bij de 

eerder door de gemeente Noordoostpolder gepubliceerde NRD. In totaal is er 1 zienswijze naar 

aanleiding van de kennisgeving ontvangen.  

In deze reactienota zet de provincie Flevoland uiteen hoe de zienswijze wordt meegenomen in de 

uitwerking van het MER en aanpassing Omgevingsprogramma Flevoland ten behoeve van het MITC. 

 

2 Reacties uit de terinzagelegging en raadpleging 

Reactie Benthem Gratama Advocaten namens Maatschap [naam] en [naam] 

Reactie via brief  

Datum: 17 februari 2021 

Onderwerp: voornemen beleidswijziging voor ontwikkeling MITC 

Reactie Antwoord 

Cliënte heeft gronden in het gebied waar het 
MITC moet komen. Het gaat om een groot 
oppervlakte van haar totale bedrijfsomvang. 
Naar de mening van cliënte betreft het 
derhalve een unieke situatie, omdat er 
tevens sprake is van een samenwerking met 
een andere akkerbouwer. Cliënte gaat er 
daarom van uit dat u bij het wijzigen van uw 
beleid rekening houdt met de belangen van 
cliënte en dat er adequate voorzieningen 
voor hen zullen worden getroffen bij de 
verdere ontwikkeling van het plan voor een 
MITC. 

De reactie ziet op de gronden van cliënte in het 
gebied waar MITC wordt gepland. De partiële 
herziening van het Omgevingsprogramma wijst 
geen specifieke (delen van) percelen aan, maar 
gaat over beleid. De afweging over functies op 
perceelsniveau wordt door de gemeente in het 
bestemmingsplan gemaakt, op basis van een brede 
belangenafweging.   

  

 

 


