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Verlenging Oosterwold  

 
Geacht college, 
 
Op 15 december 2016 heeft de raad van Almere besloten om de eerste fase van Oosterwold (gebied 
grondgebied Almere tot aan de A27 en de Eemvallei) conform de bestaande ontwikkelstrategie- en 
filosofie voort te zetten. Vervolgens heeft u ingestemd met een evaluatie in 2019 op basis waarvan 
uiterlijk in december 2019 wordt besloten tot openstelling van fase 2 (per 1-1-2021). Om de 
gebiedsontwikkeling van Oosterwold gedurende deze periode doorgang te laten vinden is verlenging 
van het besluit van Provinciale Staten van 27 november 2013 noodzakelijk. Hieromtrent hebben 
Provinciale Staten het volgende besloten. 
 
Afwijken van provinciaal beleid 
Na het besluit van Provinciale Staten van 27 november 2013 is het provinciaal omgevingsbeleid 
geëvolueerd. Er hebben zich ontwikkelingen voorgedaan op het gebied natuur, wind en mobiliteit. 
Daarnaast heeft de gemeente Almere een bestemmingsplan verruimde reikwijdte voor het 
grondgebied Almere van het plangebied Oosterwold vastgesteld. Het Rijk (Minister van EZ, in 
samenhang met de Minister van I&M en het RVOB) is bezig met een rijkscoördinatieregling (RCR) 
voor de ontwikkeling van het windpark Zeewolde. 
 
Provinciale Staten hebben besloten dat deze ontwikkelingen niet tot aanpassing van het op 27 
november 2013 genomen besluit hebben geleid en dat dit besluit derhalve verlengd wordt tot en 
met 31 december 2020. Hierbij is tevens het werkingsgebied bep15aald tot het gebied ten westen 
van de A27, alsmede de Eemvallei én een onderzoeksgebied (95 ha) daaraansluitend. 
 
Het PS-besluit geeft ons college de mogelijkheid om zonodig voor concrete initiatieven 
daadwerkelijk af te wijken van de voornoemde vijf onderdelen van het provinciale beleid, zonder 
dat deze initiatieven eerst aan Provinciale Staten voorgelegd hoeven te worden. Ons college moet 
nog steeds de initiatieven toetsen aan alle provinciale belangen. Het is de verwachting dat ons 
college met het PS-besluit de ruimte heeft gekregen om aan veel initiatieven medewerking te 
verlenen. Echter, in het gebied spelen meer provinciale belangen dan die vijf provinciale belangen 
die in het PS-besluit worden genoemd. Als die 'andere' provinciale belangen in de knel komen, 
kunnen wij vanwege die provinciale belangen verlangen dat het Initiatief wordt aangepast. Als ons 
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college afwijking van die 'andere' provinciale belangen overweegt, moet dat initiatief eerst aan 
Provinciale Staten worden voorgelegd. 
 
De gemeente Almere hebben wij eenzelfde brief gezonden. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris,  de voorzitter, 
 
 
 
 


