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Inleiding
Oktober 2015 hebben Provinciale Staten van Flevoland besloten tot een technische aanpassing van
beleid en regelgeving natuur om alle verwijzingen naar het voormalig Oostvaarderswold uit de
formele beleidsstukken te verwijderen. Als uitwerking hiervan zijn op 17 mei 2016 door het college
van Gedeputeerde Staten van Flevoland vastgesteld:
* Het ontwerp van de partiële herziening Omgevingsplan 2006, onderdeel natuur;
* De ontwerp 4e wijziging van de verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012;
* Het ontwerp intrekkingsbesluit Groenblauwe zone en Compensatiegebieden voor kiekendief en
bosgebied.
Deze ontwerpen hebben van 16 juni tot en met 28 juli 2016 gedurende zes weken ter inzage
gelegen. Daarnaast zijn de ontwerpen toegezonden aan alle betrokken overheidsorganen en
belangenorganisaties. In deze antwoordnota wordt ingegaan op de ontvangen inspraakreacties en
de hieruit voortvloeiende aanpassingen voor de plannen. Voorts worden in deze antwoordnota ook
ambtshalve aanpassingen aangegeven die noodzakelijk is om enkele onjuistheden en
onduidelijkheden in het ontwerp op te lossen.

Inspraakreacties
Samenvatting zienswijze

Antwoord Gedeputeerde Staten

wijziging
plan?

De provincie is blij met de bevestiging van de
gemeente dat de technische aanpassingen
van beleid en regelgeving goed zijn omdat
daarmee het Oostvaarderswold uit de
plannen wordt gehaald.

nvt

Na overleg met verschillende partijen worden
de kiekendief foerageergebieden op kaart
10.2 van de Verordening voor de fysieke
leefomgeving Flevoland 2012 aangepast. Het
deelgebied Ibisweg Noord (onderdeel van
Programma Nieuwe Natuur –
Oostvaardersplassen) wordt toegevoegd.
Een integrale aanpak voor kiekendieven valt
inderdaad buiten de reikwijdte van dit plan.
De provincie neemt de suggestie van de
gemeente in overweging. Wanneer sprake zal
zijn van een integrale aanpak zal de
gemeente hierbij zeker worden betrokken.

Ja

Gemeente Almere
De gemeente geeft aan dat het goed is
dat de Groenblauwe Verordening wordt
ingetrokken en het Omgevingsplan
wordt aangepast omdat er al sinds 2013
geen sprake meer is van
Oostvaarderswold.
De gemeente Almere geeft aan dat de
voorgestelde kiekendief
foerageergebieden mogelijk niet
toereikend is, zowel qua oppervlak als
optimale geschiktheid, dit ook in het
licht van toekomstige ontwikkelingen.
De gemeente stelt voor dat de
provincie, buiten de scope van deze
wijziging, een voortrekkersrol oppakt
bij een integrale benadering van de
aanpak voor kiekendieven.

nvt
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De gemeente vraagt in de verordening
aan te geven dat het NNNcompensatiegebied alleen bedoeld is
voor de nog bestaande
natuurcompensatie van 68,5 ha moeras
en 36 ha bos. Ook vraagt de gemeente
in de toelichting op te nemen dat deze
compensatie niet buiten het
aangegeven zoekgebied mag
plaatsvinden.

De gemeente stelt voor het zoekgebied
NNN-compensatie globaler te
begrenzen, bijvoorbeeld met een
cirkel.
De gemeente wil graag duidelijkheid
over de 75 ha boscompensatie die in
het Programma Nieuwe Natuur is
opgenomen.

De gemeente wil in de tekst van het
omgevingsplan verduidelijkt hebben dat
de realisatie van de ecologische
verbinding Ecozone Pampus niet alleen
een opgave van de gemeente is, maar
ook voor Waterschap, RVB,
Staatsbosbeheer, Flevo-landschap en
provincie.
Waterschap Zuiderzeeland
Het waterschap signaleert dat de
natuurbestemming komt te vervallen en
dat de ontwikkeling van het
Oosterwoldgebied leidt tot
functiemenging tussen stedelijk,
agrarisch en natuurgebied. Hierdoor is
het niet meer eenduidig welke
wateroverlastnorm geldt. Het
waterschap wil graag betrokken blijven
bij het vervolg van de evaluatie
wateroverlastnorm.

In de verordening is het zoekgebied voor
NNN-compensatie vastgelegd voor de
bestaande compensatieafspraken. Dat is ook
vastgelegd in de besluitvorming over het
Programma Nieuwe Natuur. Bij de uitwerking
van de natuurprojecten kan wellicht blijken
dat er ook kansen zijn voor andere
(toekomstige) opgaven. De provincie wil die
mogelijkheid niet op voorhand uitsluiten.
De bedoeling is dat de compensatie binnen de
aangegeven zoekgebieden wordt
gerealiseerd. Mochten door onverwachte
omstandigheden de bestaande
compensatieafspraken toch niet in het
zoekgebied kunnen plaatsvinden, dan zullen
er nadere afspraken gemaakt moeten
worden.
Zowel de gemeente Almere als het Flevolandschap wijzen erop dat de definitieve
uitwerking van het natuurproject EemvalleiNoorderwold nog niet bekend is. Het
zoekgebied zal inderdaad globaler begrensd
worden.
De boscompensatie binnen het Programma
Nieuwe Natuur valt buiten de scope van deze
wijzigingen. Het betreft een verplichting op
grond van de Boswet en niet op basis van
provinciaal beleid. De gevraagde
duidelijkheid zal binnen het programma
Nieuwe Natuur worden uitgewerkt.
Deze zinsnede uit het Omgevingsplan is bij
deze partiele herziening natuur niet
gewijzigd en valt daarom buiten de scope.
Het spreekt voor zich dat bij de realisatie van
een ecologische verbinding meerdere partijen
betrokken zijn.

nee

De natuurbestemming van Oostvaarderswold
is nooit gerealiseerd. Daarom is dit gebied
ook nooit opgenomen op kaart 5.1 van de
Verordening voor de fysieke leefomgeving
Flevoland. De intrekking van de
natuurbestemming leidt in dit geval dan ook
niet tot een andere wateroverlastnorm voor
dit gebied.
De gevolgen van functiemenging voor de
wateroverlastnorm worden meegenomen bij
de evaluatie van de wateroverlastnorm.
Uiteraard blijft het waterschap betrokken bij
deze evaluatie.

nee

ja

nee

nee
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Vogel- en Natuurwacht Flevoland
De Vogel- en Natuurwacht geeft aan
dat er niet genoeg gebieden zijn
aangewezen als kiekendief
foerageergebied. Daarnaast geeft zij
aan dat de gebieden niet optimaal zijn.

Stichting Flevo-landschap
Stichting Flevo-landschap geeft aan dat
het zoekgebied NNN-compensatie deels
buiten Oosterwold gelegen is en
verzoekt om flexibiliteit om bij de
definitieve inrichting af te kunnen
wijken van de begrenzing indien
daartoe goede redenen zijn.
Windpark Zeewolde
Het Windpark Zeewolde geeft aan dat
het zoekgebied NNN-compensatie deels
samenval met de aangewezen
plaatsingszones voor windturbines in
het Regioplan Windenergie Zuidelijk en
Oostelijk Flevoland. Het windpark
verzoekt in de verordening rekening te
houden met het Regioplan.

Mede op basis van de zorg die ook de
gemeente Almere hierover geuit heeft zijn na
overleg met verschillende partijen de
kiekendief foeragergebieden op kaart 10.2
van de Verordening voor de fysieke
leefomgeving Flevoland 2012 aangepast. Het
deelgebied Ibisweg Noord (onderdeel van
Programma Nieuwe Natuur –
Oostvaardersplassen) is toegevoegd.
Over de inrichting en het beheer van de
gebieden zullen afspraken gemaakt worden
met de beheerders in het kader van de
nadere uitwerking van de projecten uit het
Programma Nieuwe Natuur

ja

De begrenzing van het zoekgebied NNNcompensatie op kaart 10.2 van de
Verordening voor de fysieke leefomgeving
Flevoland 2012 wordt aangepast.
Tevens wordt de tekst van de toelichting
aangepast zodat duidelijk wordt dat het
compensatiegebied ook net buiten
Oosterwold kan liggen.

ja

Net zoals het regioplan nog nader uitgewerkt
en geconcretiseerd moet worden zullen ook
de zoekgebieden NNN-compensatie nog
verder worden uitgewerkt en nader begrensd.
Bij dergelijke uitwerkingen moet altijd
rekening worden gehouden met de actuele
gebiedsinrichting en vastgesteld provinciaal
beleid, waaronder het regioplan en
rijksbeleid en/of in procedure zijnde
rijksinpassingsplannen.

nee

Ambtshalve aanpassingen
Deze nota bevat ook een aantal ambtshalve voorgestelde wijzigingen van het ontwerp waarmee,
aanvullend op de externe reacties, geconstateerde onjuistheden en onduidelijkheden worden
verholpen.
Ten behoeve van de ontsluiting van Airport Lelystad zal een nieuwe aansluiting op de A6
gerealiseerd worden. Deze aansluiting overlapt deels met het zoekgebied zoals in het ontwerp is
aangewezen. De begrenzing van de zoekgebieden is ook hierop aangepast, en daarbij is tegelijk
rekening gehouden met de mitigerende maatregelen die voor deze aansluiting zijn afgesproken.
In de toelichting bij de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland onderdeel D wordt
verduidelijkt dat de 36 ha compensatie in de Kop van het Horsterwold boscompensatie betreft.
In het ontwerp Omgevingsplan is per abuis aangegeven dat op figuur 16 de compensatiegebieden
worden weergegeven. Deze staan echter alleen op de kaart 10.2 van de Verordening voor de fysieke
leefomgeving Flevoland 2012.
In het ontwerp Omgevingsplan was op figuur 16 nog niet de juiste naamgeving gebruikt. De titel van
de kaart wordt: natuur. Daarnaast wordt op de figuur de term EHS vervangen door NNN.
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Overzicht wijzigingen:
-

-

Het zoekgebied NNN-compensatie wordt globaler begrensd op kaart 10.2.
De zoekgebieden compensatie kiekendieffoerageergebied worden anders begrensd op kaart
10.2:
o Het gebied bij de Ibisweg wordt toegevoegd;
o De begrenzing bij de halve aansluiting A6 wordt aangepast.
De toelichting op artikel 10.5, onderdeel D wordt aangepast.
De toelichting bij de wijzigingen op kaart 16 van het Omgevingsplan wordt aangepast.
De titel van de Omgevingsplankaart wordt gewijzigd en de term EHS vervangen door NNN.
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