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Aanvullende reactie 

De Commissie voor de m.e.r (hierna ‘de Commissie)1 heeft op 24 maart 2010 een toetsings-

advies over het MER Windpark Noordoostpolder en de aanvulling daarop uitgebracht.2 Omdat 

zij de zienswijzen op de aanvulling niet bij haar advies heeft kunnen betrekken, heeft het 

bevoegd gezag de Commissie in de gelegenheid gesteld om dit alsnog te doen. 

 

De Commissie is van oordeel dat de zienswijzen voorkomend uit de ter visie periode van 18 

juni 2010 tot en met 29 juli 2010 en die van 20 augustus 2010 tot en met 30 september 

2010 geen aanleiding geven om haar eerdere oordeel te herzien. De zienswijzen bieden geen 

nieuwe inzichten over de (lokale) milieueffecten ten opzichte van het MER de aanvulling daar-

op en de eerder ingediende zienswijzen. Naar aanleiding van de zienswijzen wil de Commis-

sie op onderstaande onderwerpen haar eerdere advies nader toe lichten: 

1. geluid; 

2. Natura 2000-gebied IJsselmeer; 

3. nautische veiligheid. 

 

De Commissie benadrukt dat zij zich in haar toetsing en advisering beperkt tot de inhoudelij-

ke milieu-informatie, zij heeft geen mening over het voornemen zelf. De Commissie advi-

seert uitsluitend of het MER voldoende milieu-informatie bevat om het milieubelang volwaar-

dig mee te wegen in de besluitvorming. Zij doet geen uitspraak over beleidsmatige keuzen, 

aanvaardbaarheid van wettelijke normen en/of risico’s. Ook gaat de Commissie niet over 

‘mooi’ of ‘lelijk’, zij beoordeelt alleen of de informatie over de gevolgen voor het landschap 

voldoende en op duidelijke wijze inzichtelijk zijn gemaakt. De Commissie is van mening dat 

dit voor de windturbines Noordoostpolder het geval is.  

 

1. Geluid 

Veel zienswijzen stellen dat de berekening en toetsing van de geluidbelasting niet voldoet 

aan vigerende wet- en regelgeving. Voor de weergave van de geluidbelasting van de windtur-

bines is in het MER gebruik gemaakt van de nieuwe Lden maat (Lday-evening-night). Het MER 

bevat daarnaast ook WNC (windnormcurve)-contouren3, die relevant zijn voor een beoorde-

ling op grond van de huidige wet- en regelgeving. Hierdoor is voor zowel de toetsing aan de 

huidige wet- en regelgeving en aan de (verwachte) toekomstige wet- en regelgeving de ge-

luidsinformatie beschikbaar.   

 

2. Natura 2000-gebied IJsselmeer 

Vogelbescherming Nederland wijst in haar zienswijze onder andere op het belang van het 

plangebied voor watervogels in geval van een strenge winter. De Commissie onderschrijft dat 

de oostzijde van het IJsselmeer later dichtvriest en dat de wakken rondom de turbines dan  

1  Voor de samenstelling van de werkgroep van de Commissie m.e.r., haar werkwijze en verdere projectgegevens, zie 

bijlage 1 bij dit advies. Projectgegevens en bijbehorende stukken, voor zover digitaal beschikbaar, zijn ook te vinden via 

commissiemer.nl onder ‘Adviezen Commissie’. 
2  Rapportnummer 2352-115.  
3  Deze informatie is opgenomen in bijlage I, Geluidsrapportage Windpark Noordoostpolder.  
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grote watervogelconcentraties (10.000 eenden of meer) kunnen herbergen. Dit is in het MER 

ook kort genoemd. Omdat deze situatie zich weinig voor zal doen (alleen bij een zeer strenge 

winter), en omdat mitigatie van effecten mogelijk is (tijdelijk stopzetten van turbines) wijzigt 

dit aandachtspunt de conclusie uit de passende beoordeling niet.  

 

3. Nautische veiligheid 

Uit de zienswijzen blijkt onduidelijkheid en ongerustheid over de kans op een aanvaring van 

een schip met een windturbine.  

 

In het MER en de aanvulling is een kansberekening uitgevoerd om het risico verbonden aan 

een aanvaring met een turbine te kunnen bepalen. De Commissie acht zowel de gebruikte 

methodiek als de gedane aannames onjuist.  

 

Om de ongevalskans4 te bepalen gaat men ervan uit dat de verdelingen van scheepsposities 

in de vaarweg hiervoor maatgevend zijn. De Commissie acht deze methodiek onjuist, omdat 

ongevallen op binnenvaartwegen duidelijk aanwijsbare, concrete oorzaken hebben (zoals uit 

het roer lopen, in slaap vallen of TV-kijken door de kapitein, golven en wind, brand en ex-

plosies). Oftewel, aanvaringen zijn niet te beschrijven met continue positieverdelingen in een 

vaarweg. Deze verdelingen kunnen het gedrag van een goed functionerend schip in een vaar-

geul beschrijven onder de aanname dat er met aandacht gestuurd wordt. Echter de meeste 

optredende ongevallen hebben concrete oorzaken en het scheepsgedrag voldoet dan niet 

meer aan de gebruikte positieverdeling in de vaarweg.  

Verder zijn, naast de kans op aanvaring per vaartuig kilometer, kansgegevens gebruikt over 

brand en explosies aan boord. De Commissie acht dit (ook als benadering) niet correct omdat 

deze kansen gelden voor de zeevaart en gelden niet voor de binnenvaart en omdat ze ook al 

verwerkt zijn in de kans op aanvaring per vaartuig kilometer.   

Op basis van eigen berekening kwam de Commissie tot ongeveer dezelfde uitkomst als die in 

het MER.5 Daarom oordeelde zij dat voor dit onderwerp voldoende informatie aanwezig is om 

het milieubelang mee te nemen in de besluitvorming over het rijksinpassingsplan. 

 

  

4  Gedefinieerd als de kans op een aanvaring met een windturbine. 
5  De Commissie schat dat bij benadering eens in de tien jaar een schip uit de vaargeul raakt en daarbij in aanraking komt 

met een windturbine. Hierbij zal het in de meeste gevallen gaan om lichte aanvaringen zonder noemenswaardige 

schade. Zij baseert deze aanvaringsfrequentie op [1/vaartuigkm]*[halfzijdige vaarweg]* [aantal vaartuigen]*[aantal km] 

*[permeabiliteit] = [aantal aanvaringen per jaar]. Hierbij is uitgegaan van:  

• de relevante ongevalkansen uit de studie Monitoring Nautische Veiligheid;  

• de aanname dat de kans ongeveer 0,1 is dat een uit de vaargeul geraakt schip een windturbine raakt (permeabili-

teit);  

• het gegeven dat er 22.000 scheepspassages plaatsvinden. 



BIJLAGE 1: Projectgegevens aanvullende toetsing  

Initiatiefnemer: Koepel Windenergie Noordoostpolder, Ministerie van Economische Zaken, 

Landbouw en Innovatie (Ministerie van EL&I, voorheen Ministerie van Economische Zaken) en 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Ministerie van IenM, voorheen Ministerie van Volks-

huisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer). 

 

Bevoegd gezag: Minister van EL&I (coördinerend) en Minister van IenM voor het rijksinpas-

singsplan, Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland en burgemeester en wethouders 

van de gemeente Noordoostpolder voor de vergunningen op grond van de Wet milieubeheer. 

 

Besluit: vaststellen rijksinpassingsplan, vergunningen op grond van de Wet milieubeheer 

 

Categorie Besluit m.e.r.: plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling en kaderstelling voor 

categorie D 22.2 

 

Activiteit: oprichten van een windpark met een totaal vermogen van maximaal 450 MW in de 

Noordoostpolder en in het IJsselmeer 

 

Procedurele gegevens: 

kennisgeving MER in de Flevopost, editie Noordoostpolder: 11 november 2009  

ter inzage legging MER: 12 november 2009 tot en met 23 december 2009 

aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.: 10 november 2009 

toetsingsadvies uitgebracht: 22 maart 2010 

kennisgeving aanvulling op het MER in de Staatscourant: 17 juni 2010  

ter inzage legging aanvulling op het MER: 18 juni 2010 tot en met 29 juli 2010 

2e kennisgeving aanvulling op het MER in de Staatscourant: 19 augustus 2010  

2e ter inzage legging aanvulling op het MER: 20 augustus 2010 tot en met 30 september 

2010 

aanvraag aanvullend toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.: 26 augustus 2010 

aanvullend toetsingsadvies uitgebracht: 12 november 2010 

 

Bijzonderheden en betrokken documenten: omdat de Commissie de zienswijzen op de aan-

vulling niet bij haar advies heeft kunnen betrekken, heeft het bevoegd gezag de Commissie 

in de gelegenheid gesteld om dit alsnog te doen. In dit aanvullende oordeel heeft de Com-

missie beoordeeld of de zienswijzen nieuwe inzichten over (lokale) milieueffecten opleveren. 

Een overzicht van de zienswijzen en adviezen die zij van het bevoegd gezag heeft ontvangen 

is opgenomen in bijlage 2. 

 



Samenstelling van de werkgroep: 

Per project stelt de Commissie een werkgroep samen bestaande uit enkele deskundigen, een 

voorzitter en een werkgroepsecretaris. De werkgroepsamenstelling bij het onderhavige pro-

ject is als volgt: 

ir. P. van der Boom 

ir. J.H.J. van der Gun 

ir. J.H. de Jong 

ir. W.H.A.M. Keijsers 

drs. L. van Rijn-Vellekoop (voorzitter) 

ing. R.L. Vogel 

drs. F.H. van der Wind (werkgroepsecretaris) 
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aanvulling daarop uitgebracht. Omdat zij de zienswijzen op de 

aanvulling niet bij haar advies heeft kunnen betrekken, heeft het 

bevoegd gezag de Commissie in de gelegenheid gesteld om dit 

alsnog te doen. In dit advies beoordeelt de Commissie of de 

zienswijzen nieuwe inzichten over (lokale) milieueffecten opleveren. 
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Dit tweede Omgevingsplan is op 2 november 2006 door Provinciale Staten vastge-

steld en is het resultaat van een intensieve voorbereidingsperiode. Gedeputeerde

Staten hebben met mede-overheden en andere gebiedspartners uitgebreid van

gedachten gewisseld over de toekomst van Flevoland, het gewenste provinciaal

beleid en de wijze waarop gezamenlijk doelen binnen afzienbare termijnen gereali-

seerd kunnen worden. Provinciale Staten hebben met kaderstellende uitspraken 

richting gegeven aan het nieuwe omgevingsbeleid, mede op basis van adviezen van

een drietal burgerjury’s. Deze jury’s waren samengesteld als een representatieve

afspiegeling van de Flevolandse bevolking.

Het plan is vastgesteld op het moment dat tussen Noordvleugelpartijen en het kabi-

net nog geen harde afspraken zijn gemaakt over de verstedelijkingsopgave voor

Almere en de voorwaarden waaronder deze door de betrokken regionale partijen

geaccepteerd worden. Het plan biedt in planologisch opzicht wel de ruimte voor een

nieuwe grootschalige verstedelijkingsopgave voor Almere, maar besluitvorming over

daadwerkelijke acceptatie van deze groeiopgave zal in definitieve zin later genomen

worden. De basis hiervoor moet worden gevormd door duidelijke afspraken met het

rijk over met name de wijze waarop de ontsluitingsproblematiek van Almere wordt

aangepakt.

VOORWOORD
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9

In dit plan is het integrale omgevingsbeleid van de provincie Flevoland voor de perio-

de 2006-2015 neergelegd, met een doorkijk naar 2030. Het Omgevingsplan is een

samenbundeling van de vier wettelijke plannen op provinciaal niveau: Streekplan,

Milieubeleidsplan, Waterhuishoudingsplan en Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan.

Door de vier plannen in één integraal plan samen te voegen, zijn de hoofdlijnen van

het beleid van de provincie Flevoland compact en is de samenhang tussen de diverse

beleidsterreinen het best gewaarborgd. Het Omgevingsplan bevat tevens de hoofd-

lijnen van het economische, sociale en culturele beleid.

In dit Omgevingplan worden normen en kaders die in Europese en nationale regel-

geving zijn vastgelegd niet herhaald wanneer dit niet expliciet is voorgeschreven.

Wel wordt waar nodig een doorvertaling gemaakt naar de Flevolandse situatie.

Het Omgevingsplan Flevoland 2006 komt in de plaats van het Omgevingsplan 2000,

de partiële herziening van oktober 2004 en de partiële herziening “Tijdelijke stop

plaatsing windmolens” uit juli 2005. (1)

Bij de voorbereiding van het ontwerp Omgevingsplan is ook aan een tweetal wettelij-

ke verplichtingen voldaan: de watertoets en de strategische milieubeoordeling (SMB).

Geldigheidsduur

Volgens de huidige wettelijke bepalingen heeft het Milieubeleidsplan van de vier

plannen de kortste geldigheidsduur, namelijk vier jaar, met de mogelijkheid tot een

eenmalige verlenging met twee jaar. Met de ervaringen van het Omgevingsplan

2000 in het achterhoofd, kiest de provincie Flevoland op voorhand voor een verlen-

ging van de geldigheidsduur in 2010. De dynamiek in Flevoland is groot, maar ook

weer niet zo groot dat al na vier jaar een actualisatie van het omgevingsbeleid nood-

zakelijk is. Dit betekent dat het Omgevingsplan Flevoland 2006 in ieder geval tot

ultimo 2012 van kracht zal zijn. De beleidsperiode van het plan is echter 2006-2015,

omdat de provincie van mening is dat dit een realistische tijdsperiode is voor het

behalen van de in dit plan gestelde doelen.

Herziening Wet op de Ruimtelijke Ordening

Tijdens de planperiode 2006-2015 zal de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) wor-

den gewijzigd. Naar het zich laat aanzien, zal het Streekplan dan vervallen en zal de

provincie haar ambitie kunnen vastleggen in een structuurvisie. Die structuurvisie

heeft geen juridische doorwerking naar derden, maar bindt slechts de provincie zelf.

Als de provincie standpunten heeft waarvan zij vindt dat die moeten doorwerken in

het beleid of gedrag van anderen, dan zullen deze standpunten kenbaar worden

gemaakt. Dit kan in het kader van de planprocedures van andere overheden en kan

zonodig worden vastgelegd in een verordening of een beleidsregel. De goedkeurende

taak van de provincie bij bestemmingsplannen zal verdwijnen. De aandacht van de

INLEIDING



10

OMGEVINGSPLAN FLEVOLAND 2006

Inleiding

provincie zal meer naar de voorkant van het proces verschuiven (advisering en samen-

werking) en daarom zal de provincie in de structuurvisie helder moeten maken wat

voor haar van belang is. In dit Omgevingsplan heeft de provincie Flevoland getracht al

op de nieuwe WRO te anticiperen door een onderscheid te maken tussen visie (deel I

van het plan) en beleidskader (deel II) en door in de beoogde doorwerking van het

beleid niet langer te leunen op alleen de toetsende rol van de provincie.

In haar werkzaamheden zal het zwaartepunt bij de provincie Flevoland verschuiven

van toetser naar medeontwikkelaar. Samen met de partners gaat de provincie wer-

ken aan realisatie van gezamenlijke ambities. Het Omgevingsplan Flevoland 2006 is

om die reden nadrukkelijk op de uitvoering gericht. De provincie heeft haar doelen en

focus uitgedrukt in zeven speerpuntgebieden, aanvullend aan provinciebrede doelen.

Die speerpuntgebieden worden in deel I kort beschreven en in deel III uitgewerkt.

Aansluitend op dit Omgevingsplan zal de provincie een Uitvoeringsprogramma

presenteren.

Burgerjury’s

Ter ondersteuning van de besluitvorming rond het Omgevingsplan hebben Provin-

ciale Staten drie Burgerjury’s ingesteld. De leden hiervan vormden een afspiegeling

van de bevolking in de drie Flevolandse deelgebieden Noordelijk Flevoland, Oostelijk

Flevoland en Zuidelijk Flevoland. Burgers werden schriftelijk en per advertentie uitge-

nodigd zich op te geven. Er zijn rond de 350 reacties binnengekomen. Hieruit zijn drie

jury’s samengesteld van ieder twaalf tot viertien leden. De juryleden werden getraind

en ondersteund door de Vrije Universiteit van Amsterdam. De burgerjury’s hielden

openbare zittingen, waarin zij deskundigen uitnodigden. Daarna discussieerden de

leden onderling en werd het advies geformuleerd. De Burgerjury’s hebben elk drie

adviezen uitgebracht, steeds op basis van vragen die door Provinciale Staten waren

voorgelegd. De adviezen zijn in een vergadering van de Projectcommissie Omgevings-

plan aan Provinciale Staten gepresenteerd en toegelicht, zodat de Statenleden ze

optimaal bij de besluitvorming konden betrekken.

Het nieuwe beleid geldt vanaf de datum van publicatie van het Omgevingsplan 2006.

Aanvragen voor vergunningen, ontheffingen e.d., die vóór die datum zijn ingediend worden in

principe afgehandeld conform het oude beleid, met inbegrip van het daarin opgenomen over-

gangsbeleid. Ditzelfde geldt voor procedures, die formeel worden gestart met het indienen van

een aanvraag bij een andere instantie (zoals een bouwaanvraag bij een gemeente). Als een aan-

vraag, die voor de datum van inwerkingtreding is ingediend, past binnen het Omgevingsplan

Flevoland 2006 kan na afweging van alle relevante belangen deze aanvraag conform dat beleid

worden afgehandeld. Voor een drietal windmolenopstellingen worden bij de afhandeling tevens

de desbetreffende en reeds gemaakte afspraken en randvoorwaarden betrokken. Het betreft de

grootschalige windmolenopstelling in de Noordoostpolder en de lopende projecten ‘Zuidlob’ en

‘Sternweg’ in de gemeente Zeewolde.

1
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Inleiding

Leeswijzer

In deel I van dit plan (hoofdstuk 2) zijn de ambities voor de langere termijn beschreven:

hoe moet Flevoland er wat de provincie betreft in 2030 uitzien? In deel II (hoofdstuk 3

t/m 5) worden deze ambities vertaald naar te realiseren doelen die in de periode tot

2015 haalbaar zijn. Deel III van dit plan bevat de uitvoeringsagenda.







2.1 Opgaven

In de afgelopen decennia heeft de provincie Flevoland zich stormachtig ontwikkeld.

Nieuwe steden en dorpen zijn verrezen op de voormalige zeebodem, met aantrek-

kelijke woongebieden en moderne bedrijventerreinen. Daar omheen ligt een gebied

met een hoogwaardig agrarisch productiemilieu. De aanvankelijk monotone populie-

renbossen langs de randmeren hebben zich in hoog tempo ontwikkeld tot waarde-

volle natuur en aantrekkelijke recreatiegebieden.

Maar de snelle ontwikkeling heeft ook een schaduwzijde. De werkgelegenheid kan

het hoge tempo van de bevolkingsgroei niet volgen. Omdat het aantal verbindingen

met het vaste land beperkt is, leidt de grote uitgaande pendel dagelijks tot steeds

meer files. Verbetering van de bereikbaarheid van Flevoland is essentieel voor de ver-

dere economische en ruimtelijke ontwikkeling. Het voorzieningenniveau blijft achter

bij de hoeveelheid inwoners: te weinig zorgvoorzieningen, te weinig politieagenten,

te weinig onderwijsinstellingen, te weinig uitgaansgelegenheden. Hoewel de ontwik-

keling van dit voorzieningenniveau ook snel gaat, wordt de achterstand nog niet

ingelopen.

De jonge provincie Flevoland en haar zes gemeenten hebben geen eigen kapitaal

kunnen opbouwen om de problemen zelf te kunnen oplossen. Mede dankzij subsidies

van de Europese Unie is Flevoland al jarenlang koploper op het gebied van economi-

sche groei. De subsidies worden echter afgebouwd. Vanwege de specifieke omstan-

digheden, zoals de jonge natuur, een afwijkende bevolkingsopbouw, samenstelling

van de woningvoorraad en groei, past Flevoland over het algemeen niet goed in de

reguliere nationale subsidieregelingen. Daarom moet Flevoland veelal op eigen kracht

en via innovatief werken de ontwikkelingen gestalte geven.

De komende decennia wordt van de provincie Flevoland opnieuw een bijdrage ver-

wacht in het leveren van ruimte voor de oplossing van een aantal belangrijke natio-

nale opgaven. Naast een nieuwe verstedelijkingsopgave worden ook op het gebied

van water, milieu en natuur vanuit het rijk en de Europese Unie forse inspanningen

gevraagd. Internationale ontwikkelingen in de landbouwsector vereisen ondernemer-

schap om zowel de sector als het landelijk gebied vitaal te houden. De sanering in de

visserijsector maakt nieuwe economische impulsen noodzakelijk. Flevoland heeft

nieuwe wegen en spoorwegen nodig. Achterstanden in het voorzieningenniveau

mogen niet verder toenemen en moeten gaandeweg worden weggewerkt. De werk-

gelegenheid in de regio moet zeer sterk toenemen. Er is voldoende ruimte voor het

bouwen van veel woningen, maar het realiseren van aantrekkelijke steden en dorpen

met toekomstwaarde omvat veel meer dan dat.

ONTWIKKELINGSVISIE

15
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De provincie Flevoland wil aan al deze ontwikkelingen een bijdrage leveren en streeft

daarbij naar behoud en verdere ontwikkeling van kwaliteit. De provinciale overheid

kan dat echter niet alleen. Voor de verdere ontwikkeling van Flevoland is een goede

samenwerking tussen alle betrokken partijen nodig, zowel overheden, belangenorga-

nisaties, ondernemers als de inwoners van de provincie. De neuzen moeten dezelfde

kant op staan. Flevoland heeft durf en creativiteit nodig. Dit is een jong gebied dat

nog lang niet volgroeid is. Het gaat niet alleen om bescherming en behoud, waarop

veel Europese richtlijnen zich focussen, maar ook om ontwikkeling: Flevoland kan nog

beter worden dan het nu al is. Er zijn grote potenties op het gebied van hoogwaardig

wonen, werken, recreëren en natuur. De ontwikkelingsgerichte benadering van de

Nota Ruimte past daarom goed bij Flevoland.

2.2 Visie en ambitie

2.2.1 Provinciebrede ambities

De provincie wil in Flevoland verdere grootschalige ontwikkelingen mogelijk maken

en deze deels zelf, samen met partners, ter hand nemen. De provincie is bereid om

ruimte te reserveren voor functies waarvoor in omliggende regio’s onvoldoende ruim-

te is. De voorwaarde daarvoor is een evenwichtige ontwikkeling. Samen met partners

binnen en buiten het gebied wordt zicht geboden op het oplossen van maatschappe-

lijke vraagstukken, die samengaan met het tempo van de ruimtelijke ontwikkelingen

in Flevoland, zoals achterblijvende bereikbaarheid, voorzieningenniveau en werkgele-

genheid.

Het belangrijkste doel van de provincie is het creëren van een goede woon-, werk- en

leefomgeving in heel Flevoland. De verstedelijking moet ingepast worden in een hoog-

waardige landelijke omgeving en moet passen bij de gerealiseerde en geplande infra-

structuur. De creatie van aantrekkelijke woongebieden in een groen-blauwe omgeving

maakt Flevoland concurrerend met andere gebieden. Zo is niet alleen sprake van over-

loop uit de drukke en dure Randstad naar een ruimer en goedkoper Flevoland (push

factor), maar kiezen mensen bewust voor het attractieve woonmilieu van Flevoland

(pull factor).

Schakelfunctie

Flevoland vormt een verbindende schakel tussen de Randstad en het noorden en oos-

ten van Nederland. Op termijn strekt deze schakelfunctie zich uit naar de omringen-

de landen. De functie van Flevoland als verbindende schakel is van provinciale bete-

kenis en vereist daarom bemoeienis van de provinciale overheid. Flevoland is sociaal,

economisch en maatschappelijk georiënteerd op de omliggende regio’s. Dit geldt niet

alleen in geografisch, economisch en infrastructureel opzicht, het geldt ook in ecolo-

gische zin. De ontwikkelingskansen die de schakelfunctie biedt, zijn vertaald in de

provinciale hoofdstructuur. Onderscheiden worden een stedelijke en een groen-

blauwe hoofdstructuur (figuur 1).

De stedelijke hoofdstructuur in Flevoland is gekoppeld aan twee ontwikkelingsassen:

de Noordelijke Ontwikkelingsas tussen Schiphol en Groningen en de West-Oost as,

van Alkmaar tot Zwolle. Voor Flevoland is van de West-Oost as vooral de relatie met
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Figuur 1 Provinciale hoofdstructuur
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de netwerkstad Zwolle-Kampen van belang. Met de verdere ontwikkeling van deze

assen zal op economisch terrein de schakelfunctie van Flevoland tussen de Randstad

en Noord- en Oost-Nederland belangrijker worden. De opgaven voor wonen, werken

en recreëren worden in belangrijke mate bepaald op bovenregionale schaal.

De Flevolandse polders en wateren nemen een centrale plaats in binnen de (inter-)

nationale ecologische hoofdstructuur, het Natura 2000-netwerk. De groen-blauwe

hoofdstructuur van Flevoland wordt gevormd door de noord-zuid georiënteerde Natte

As (IJsselmeer, Markermeer en IJmeer) aan de westkant van Flevoland en de noord-

zuid gerichte as van de randmeren aan de oostrand van Flevoland in samenhang met

de op het land aanwezige natuur- en recreatiegebieden. De belangrijkste opgave is

om een robuuste ecologische verbinding te realiseren tussen de Oostvaardersplassen

en de Veluwe, waardoor deze twee assen met elkaar worden verbonden.

In samenhang met deze provinciale hoofdstructuur heeft elk van de drie delen van

Flevoland zijn eigen dynamiek en daarmee ook een eigen profiel. In figuur 2 is de visie

op de ontwikkeling van de provincie tot 2030 weergegeven. De Ontwikkelingsvisie

tot 2030 in figuur 2 geeft ook de ambities ten aanzien van de hoofdinfrastructuur

weer. Het gaat daarbij om nieuwe en uit te breiden nationale en regionale stroom-

wegen en de aansluitingen hiertussen alsmede spoorlijnen  en hoogwaardig open-

baar vervoer. De Zuiderzeelijn kan een sterke impuls voor Noordelijk Flevoland bete-

kenen.

Zuidelijk Flevoland, en dan vooral de stad Almere, is onderdeel van het stedelijk net-

werk van de Noordvleugel van Randstad Holland. Dit gebied zal ruimte bieden aan

functies vanuit de Randstad. Almere heeft een bijzondere relatie met Amsterdam. In

het kader van het zogenaamde Noordvleugelprogramma wordt ingegaan op de ont-

wikkeling van de verstedelijking aan de westzijde van Almere in combinatie met ver-

betering van de bereikbaarheid. Daarnaast komt ook verstedelijking aan de oostzijde

aan de orde. Hiermee kunnen groene woonmilieu’s voor de Noordvleugel worden

gerealiseerd, wordt de samenhang met het economisch kerngebied van de regio

Utrecht versterkt en wordt de meerzijdige ontsluiting verder vormgegeven. De groei-

taakstelling van Almere moet worden gecombineerd met ecologische functies, bij-

voorbeeld aan de westzijde bij het IJmeer en aan de noordoostzijde met de robuuste

ecologische verbinding tussen Oostvaardersplassen en de Veluwe. Hier is ook een

combinatie met waterberging, landelijk wonen en met toeristisch-recreatieve voorzie-

ningen gewenst. Deze voorzieningen kunnen van (boven-) regionale betekenis zijn.

Oostelijk Flevoland is een intermediaire zone waar naast stedelijke functies ook agra-

rische, recreatieve en natuurfuncties de ruimte hebben. Oostelijk Flevoland oriënteert

zich niet alleen op de Randstad. Minstens zo belangrijk is de relatie naar Oost-Neder-

land (netwerkstad Zwolle-Kampen en Veluwe/Gelderland) op bijvoorbeeld het gebied

van onderwijs, recreatie en economie. De provinciale inspanning is onder meer gericht

op de ontwikkeling van de West-Oost as, luchthaven Lelystad en de verweving van

functies in de Oostrand van Flevoland. Naar mate deze verweving van functies slaagt,

zal dit meer en veelsoortig verkeer met zich meebrengen. Hierbij kan onder meer

gewezen worden op de recreatieve ontwikkelingen van Flevoboulevard en van groot-
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schalige recreatieve ontwikkelingen. In die vervoersbehoefte zal moeten worden

voorzien. Infrastructurele aanpassingen aan de weg en verbeterd openbaar vervoer

(maatwerk) maken deel uit van integrale gebiedsontwikkeling.

Voor Noordelijk Flevoland wordt het profiel bepaald door de dynamiek van de regio en

nabije omgeving. Economisch gezien is de landbouwsector in Noordelijk Flevoland meer

bepalend dan in de andere gebieden van Flevoland. Er is op het gebied van wonen, wer-

ken en onderwijs een sterke relatie met Friesland en de netwerkstad Zwolle-Kampen.

Noordelijk Flevoland profiteert echter niet vanzelfsprekend van de ligging in de

Noordelijke Ontwikkelingsas. Voor dit deel van Flevoland zijn nieuwe impulsen nodig

om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken. Het provinciale ontwikkelingsbe-

leid is vooral gericht op het verbreden van het economische draagvlak en het formu-

leren van integrale oplossingen voor de wateroverlast en waterkwaliteit.

Omgevingskwaliteit en ontwikkeling

Een goede kwaliteit van de omgeving is een noodzakelijke voorwaarde voor een ster-

ke (internationale) concurrentiepositie en draagt bij aan een duurzame ontwikkeling.

Het gaat om zaken als veiligheid, onderwijs, de aanwezigheid van sociale netwerken,

voorzieningen, een goede multimodale ontsluiting, milieukwaliteit (bodem, lucht,

water) en sociaal-culturele cohesie. De opgave voor Flevoland is om bij de voortgaan-

de sterke ontwikkeling de goede omgevingskwaliteit te handhaven en waar mogelijk

te verbeteren. Het gaat om de afweging tussen ecologische, economische en sociaal-

culturele aspecten, met aandacht voor lange termijneffecten en effecten elders in de

wereld. In het Omgevingsplan worden integrale afwegingen gemaakt met het oog

op duurzaam provinciaal beleid. Daarbij zal het voorkomen dat gewenste ontwikke-
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lingen op gespannen voet staan met te beschermen waarden, bijvoorbeeld op het

gebied van natuur-, water- en milieukwaliteit. Het beschermen van dergelijke waar-

den is geen statisch proces, vanwege de ontwikkelingsdoelstelling. Het is ook een

belangrijk provinciaal doel om te investeren in dergelijke waarden. Ten aanzien van

natuur gaat het zowel om realisatie van nieuwe natuurgebieden als om investerin-

gen in de kwaliteit van de bestaande natuur.

Klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteitseisen maken dat er met een

andere blik naar water moet worden gekeken. Voor waterkwantiteit en waterkwaliteit

is een goede toestand nog niet bereikt. Meer ruimte voor het watersysteem, een ande-

re inrichting en een andere wijze van waterbeheer zijn de belangrijkste opgaven. Bij

het vormgeven van ruimtelijke ontwikkelingen wordt rekening gehouden met de

eisen die watersystemen stellen. Het waterbeleid is gericht op:

het voorkomen van overlast door overschot of tekort aan water, waarbij de gebieden

waar de bodem daalt bijzondere aandacht vragen (figuur 2);

een goede ecologische toestand voor alle wateren ongeacht de bestemming, alsmede

de ontwikkeling van de bijzondere waterkwaliteit in een deel van de provincie (figuur 2);

de bescherming tegen buitendijks overstromingsgevaar en overlast van extreme

neerslag.

De provincie wil deze doelen bereiken door ontwikkeling en behoud van duurzame en

robuuste watersystemen, met inbegrip van het grondwater, waarmee een verant-

woord gebruik van water gegarandeerd blijft. Er wordt gebruik gemaakt van de kan-

sen die de watersystemen bieden voor verschillende functies. Onomkeerbare effecten

zijn ongewenst. In het waterbeleid worden de volgende inrichtingsprincipes gevolgd;

toepassing van de tritsen voor wateroverlast (vasthouden, bergen, afvoeren), waterte-

kort (vasthouden, bergen, aanvoeren) en waterkwaliteit (schoonhouden, scheiden,

schoonmaken);

het reserveren van voldoende ruimte voor waterberging en ecologisch functioneren,

naast uitmalen en dijkenbouw;

het streven naar meervoudig ruimtegebruik.

2.2.2 Stedelijk Gebied

Delen van Flevoland raken steeds meer betrokken bij de stedelijke netwerken op het

‘oude land’. Het gaat bij een stedelijk netwerk om één arbeidsmarkt, één woningmarkt

en één voorzieningenmarkt. Daarvoor is een compleet aanbod nodig van woon- en

werkmilieus, goede onderlinge bereikbaarheid en aanbod van voorzieningen voor de

wisselende en gevarieerde vraag van bewoners en ondernemers. De vervlechting van

Flevoland met de omgeving is niet alleen van belang voor een evenwichtige ontwik-

keling van Flevoland in relatie tot de omliggende gebieden. Deze heeft ook betekenis

voor het goed en beter functioneren van het ‘oude land’, omdat daar gebrek is aan

ruimte voor wonen, werken en recreëren.

Het verstedelijkingsbeleid in Flevoland is gericht op de versterking van de bestaande

steden en dorpen. De ontwikkeling en identiteit van de steden en dorpen wordt in

toenemende mate ontleend aan de positie binnen de stedelijke en groen-blauwe

hoofdstructuren. Stedelijke differentiatie in sociale, economische en ruimtelijke ken-

merken is gewenst. Daardoor ontstaat meer ruimtelijke samenhang tussen steden en

dorpen in Flevoland en omliggende regio’s.

•
•
•

•

•
•
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Het doel is om op regionale schaal te voorzien in behoeften aan gevarieerde huisves-

ting, werkgelegenheid en het sociaal-cultureel voorzieningenniveau. Daarbij hoort

onder meer het benutten van de ligging aan het water van Lelystad en Almere voor

daaraan gerelateerde woonmilieus, werkgelegenheid en recreatie. Nieuwe bebouwing

zal gebundeld worden in of aansluitend aan het bestaande bebouwde gebied. De ste-

delijke gebieden in figuur 11 bieden binnen de planperiode voldoende ruimte om de

verstedelijkingsopgaven te accommoderen. De provincie geeft ruimte voor doorgroei

van de verstedelijking tot ongeveer 650.000 inwoners in 2030. Almere heeft in 2030

bijna 350.000 inwoners als tussen 2010-2030 70.000 woningen worden gebouwd.

Het bij de doorgroei behorende provinciale groeitempo van gemiddeld 5.600 wonin-

gen per jaar hangt af van economische en demografische ontwikkelingen. Binnen de

provincie zal tenminste gebouwd worden voor eigen behoefte met een jaarlijkse

groei van het woningbestand van ruim 2.000. Daarmee wordt een inwonertal van

maximaal 500.000 inwoners bereikt in 2030 (grafiek 1).

Het uitgangspunt van de provincie Flevoland is dat, los van het daadwerkelijke groei-

tempo, in alle gevallen sprake moet zijn van een evenwichtige ontwikkeling.

IJkpunten zijn (te maken afspraken over) bereikbaarheid, werkgelegenheid, de fysieke

inrichting van de woonomgeving en de beschikbaarheid van voorzieningen. In figuur 2

zijn de mogelijke groeirichtingen voor de hoofdkernen aangegeven voor de periode

na 2015.

Almere vormt een steeds meer geïntegreerd onderdeel van het stedelijk netwerk in

de Noordvleugel van de Randstad. De voortgaande ruimtelijke integratie van Almere
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in dit netwerk en de betekenis van Almere voor de overige delen van de provincie 

vragen om een meerzijdige oriëntatie, als onderdeel van het lange termijn ontwikke-

lingsperspectief. Voor de korte en middellange termijn ligt de zoekrichting van

Almere in westelijke richting, om de specifieke samenhang met de grootstedelijke

regio Amsterdam te kunnen versterken. Lelystad vormt het hart van het intermedi-

aire gebied tussen de Randstad en het noorden en oosten van het land. Deze positie

is bepalend voor de verdere ontwikkeling, in samenhang met een ruimtedruk, zowel

vanuit de Amsterdamse regio als vanuit de netwerkstad Zwolle-Kampen. Mede gezien

de gewenste bundeling van de verstedelijking langs de hoofdinfrastructuur ligt de

nadruk van verdere stedelijke ontwikkelingen op Almere en vervolgens op Lelystad.

Dronten en Emmeloord, die aan één van de beide ontwikkelingsassen liggen, hebben

een kleinere opvangtaak. De overige kernen in Flevoland voorzien primair in de

opvang van de eigen woningbehoefte, hoewel Zeewolde de eerstkomende jaren nog

sterker zal groeien dan voor de eigen woningbehoefte nodig is.

Realisatie van verstedelijking is primair een gemeentelijke taak. Provinciale aandacht

is nodig voor de onderlinge afstemming tussen gemeenten over de omvang en de

zoekrichting van de reservering van ruimte voor stedelijke ontwikkeling.

Voorts richt de provincie zich op de afstemming op hoofdlijnen tussen de verschillen-

de woon- en werkmilieus. De provincie speelt bij verstedelijking vooral een rol als het

gaat om de stimulering van de economie en het bevorderen van de sociale kwaliteit.

Bij de voorzieningen liggen accenten op jeugdzorg, cultuur en het hoger onderwijs.

Voor de economische ontwikkeling liggen de accenten op innovatie, de internationali-

sering van het bedrijfsleven en het starters- en arbeidsmarktbeleid.

De provincie heeft de ambitie dat de verhouding tussen beroepsbevolking en arbeids-

plaatsen in de periode tot 2030 moet groeien naar het Nederlandse gemiddelde. In

dit Omgevingsplan wordt een ruimtelijke reservering voor stedelijk gebied aangege-

ven met voldoende ruimte voor woon- en werklocaties in de periode tot 2015. De ont-

wikkelingstaak voor deze locaties ligt primair bij gemeenten en private partijen.

Grafiek 1
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De provincie ziet voor zichzelf een taak weggelegd bij de planning en monitoring van

werklocaties op provinciaal niveau en bij de afstemming van ontwikkelingen in om-

liggende regio’s. Tevens is er een provinciale rol weggelegd bij de ontwikkeling van

thema- en scienceparken met een meer dan gemiddeld ontwikkelingsrisico.

De provincie vindt de ontwikkeling van de bedrijventerreinen A6/A27 en Luchthaven

Lelystad/ Larserpoort (zie figuur 2) van (boven-)regionaal belang en kiest daarom bij

deze terreinen voor een actieve betrokkenheid.

De achterstand in het voorzieningenniveau op het gebied van jeugdzorg, onderwijs,

recreatie, cultuur, sport en welzijn moet worden weggewerkt. Voorzieningen moeten

beter bereikbaar zijn en meer worden afgestemd op de specifieke behoeften van

diverse groepen in de samenleving. De provincie wil een goede verdeling binnen de

provincie van de sociale voorzieningen bereiken, waarbij voor Almere en Lelystad een

regionale rol is weggelegd op het gebied van hoger onderwijs en andere hoogwaardi-

ge voorzieningen. Speciale aandachtspunten voor actief provinciaal beleid zijn jeugd-

zorg, versterking van het hoger onderwijs, versterking van de culturele infrastructuur,

sport, recreatie en toerisme.

De voortgaande verstedelijking kan de leefbaarheid in de woonomgeving onder druk

zetten op het gebied van geluidsoverlast en luchtkwaliteit. Door locatiekeuze en 

stedelijke inrichting moeten knelpunten zoveel mogelijk worden voorkomen.

De provincie wil bij de ontwikkeling van Flevoland volop gebruik maken van kansen

voor energiebesparing en toepassing van innovatieve duurzame energie als onder-

deel van het stedelijk ontwerp. In 2030 moet 50% van de Flevolandse energiebehoef-

te (exclusief mobiliteit) duurzaam opgewekt worden. De provincie ziet mogelijkheden

voor meer water in de stedelijke omgeving ter vergroting van de woonkwaliteit en

ter voorkoming van wateroverlast mits de lokale natuurlijke omstandigheden bijdra-

gen aan een goede waterkwaliteit

Grafiek 2
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2.2.3 Landelijk gebied

De provincie wil de vitaliteit van het landelijk gebied vergroten en de gebruiksmoge-

lijkheden ervan meer afstemmen op de maatschappelijke behoeften. De inrichting en

het gebruik zullen daardoor in bepaalde gebieden wijzigen. Dit hangt samen met

schaalvergroting en verbreding in de landbouw, de groeiende ruimtevraag van de sec-

tor recreatie en toerisme, de beoogde versterking van de natuur en de noodzakelijke

ingrepen in het watersysteem. Er zijn groeiende kansen voor combinaties en uitruil

van functies. De strikte functiescheiding in het landelijk gebied is niet langer overal

wenselijk. De provincie wil de unieke Flevolandse landschappelijke en cultuurhistori-

sche karakteristieken behouden, onder meer door ze in te zetten als ruimtelijke kwali-

teit ter versterking van nieuwe ontwikkelingen.

De landbouwsector verandert in een hoog tempo. Dit uit zich in schaalvergroting,

een verschuiving van activiteiten, specialisatie en intensivering en verbreding van de

bedrijfsvoering. De provincie wil de agrarische sector in haar verdere ontwikkeling

faciliteren en ondersteunen, zodanig dat er een duurzame, vitale landbouwsector

ontstaat en er meer mogelijkheden ontstaan voor de ontwikkeling van andere econo-

mische functies in het landelijk gebied.

De natuurwaarden van Flevoland zijn groot. De grote wateren en moerasgebieden

zijn belangrijke schakels in het internationale natuurnetwerk Natura 2000 en herber-

gen veel zeldzame en strikt beschermde soorten en habitats. Deze gebieden vormen

samen met de omvangrijke vochtige en natuurrijke bosgebieden het Flevolandse deel

van de nationale Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De provincie wil deze ecologische

hoofdstructuur versterken tot een robuust en gedifferentieerd systeem, dat karakte-

ristiek is voor Flevoland. Op deze wijze ontstaat een duurzame en samenhangende

structuur van natuurgebieden die veel kwaliteit biedt voor mens, plant en dier.

Er zijn meer recreatieve voorzieningen nodig voor de inwoners van Flevoland. De pro-

vincie wil de bijdrage vergroten die het toerisme levert aan de economische ontwik-

keling van Flevoland en aan de vitaliteit van het platteland. Ook zijn toeristische 

ontwikkelingen kansrijk rondom cultuurhistorische gebieden. Flevoland ziet goede

mogelijkheden om dit te combineren met de behoefte aan ruimte voor recreatie in

de Noordvleugel van de Randstad en op de Veluwe.

Binnen Flevoland verschilt de potentie van de watersystemen aanzienlijk. Sommige

delen van de polders worden belast door vuil kwelwater terwijl andere delen gevoed

worden door schone kwel. Tot nu toe gelden in heel Flevoland dezelfde ecologische

normen. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt als minimum eis behoud van

de waterkwaliteit anno 2000. Om op een maatschappelijk acceptabele wijze aan de

KRW-eisen te kunnen voldoen, ligt een gebiedsdifferentiatie van ecologische normen

in de rede. Indien de kwaliteit in gebieden met een gunstige uitgangssituatie wordt

behouden en versterkt, kunnen toekomstige generieke (provinciebrede) maatregelen

worden beperkt of voorkomen. Vanaf 2009 zullen daarom naar verwachting strengere

ecologische doelstellingen gaan gelden in schone gebieden dan in gebieden die van

nature minder schoon zijn. De schone gebieden zijn weergegeven op de Ontwikkelings-

visie (figuur 2) als te ontwikkelen bijzondere waterkwaliteit.
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De landbouwsector moet er rekening mee houden dat in bepaalde gebieden de droog-

legging vermindert om de voortgang van de bodemdaling te vertragen (figuur 2).

De door de provincie gewenste toeristisch-recreatieve ontwikkelingen zijn vooral kans-

rijk in en om natuurgebieden en in combinatie met een goede waterkwaliteit. Binnen

de verder te ontwikkelen natuurfunctie lijkt er op basis van een uitruilprincipe en dif-

ferentiatie ruimte te zijn voor functiecombinaties mits de kwaliteit per saldo gelijk

blijft of verbetert (de saldobenadering). Dit biedt tevens kansen voor een robuustere

structuur van de natuur en van het watersysteem. Er ontstaat ruimte voor het vast-

houden en bergen van water en voor behoud en verbetering van de waterkwaliteit. De

provincie ziet goede mogelijkheden voor geïntegreerde gebiedsgerichte oplossingen

van deze opgaven in de vorm van verweving van functies, vooral aan de oostzijde van

Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. Deze ontwikkelingen moeten zorgvuldig worden inge-

past in het landschap.

Voordat de Zuiderzee ontstond, is het grondgebied van de provincie Flevoland ook al

bewoond geweest. Duizenden jaren geleden hebben deze eerste inwoners van Flevo-

land sporen achtergelaten, die bewaard zijn gebleven in de bodem van Flevoland.

Deze archeologische waarden zijn uniek. De provincie wil in haar beleid meer de na-

druk leggen op het vergroten van het maatschappelijk rendement van de archeologi-

sche monumentenzorg (bijvoorbeeld door educatie en recreatie) en daartoe de waar-

den behouden en ontsluiten. Dit sluit aan bij de verplichting uit het Verdrag van Malta

om archeologische waarden zoveel mogelijk in de bodem te behouden. In het archeo-

logiebeleid onderscheidt de provincie vier Provinciale Archeologische Kerngebieden
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(PArK’en), te weten Rivierduingebied Swifterbant, Schokland, Urk  en Omgeving Kuin-

derschans en Kuinderburchten.

2.3 Sturen op resultaat

De nieuwe opgaven voor de provincie vragen om een nieuwe ontwikkelingsstrategie

waarin de provincie nieuwe rollen wil vervullen, variërend van gebiedsregisseur tot

gebiedsontwikkelaar. Voorop staat een geïntegreerde gebiedsgerichte aanpak in

samenwerking met betrokken partijen, waarbij ook publiek private samenwerking als

uitvoeringsinstrument niet wordt uitgesloten. De provincie heeft vooral in het lande-

lijk gebied een positie en zal daar samen met gebiedspartners en marktpartijen ruim-

telijke ontwikkelingen stimuleren en zonodig zelf oppakken. De provincie richt zich

daarbij nadrukkelijk op de provinciale hoofdstructuur. Binnen deze hoofdstructuur

worden de volgende speerpuntgebieden onderscheiden (figuur 3).

Almere

Door de bouwopgave ontwikkelt Almere zich in een fors tempo tot een grote stad.

Dit is een uitzonderlijke opgave waarvoor bijzondere steun nodig is van het rijk, de

partners in de Noordvleugel en de provincie. De provincie wil een bijdrage leveren op

basis van een investeringsprogramma, in aanvulling op het vigerende provinciale

beleid. Het programma vormt tevens de concrete invulling van de brede erkenning

van de betekenis van Almere voor de Noordvleugel en daarmee voor Nederland.

De provincie wil de multipliereffect genereren door het programma te koppelen aan

bijdragen van andere overheden die worden aangesproken op een extra ondersteu-

ning van Almere en aan private investeringen. Het investeringsprogramma heeft een

looptijd van 10 á 15 jaar  en wordt periodiek op basis van bestuurlijke prioriteiten van

invulling voorzien.

OostvaardersWold

In het gebied ten noordoosten van Almere wordt een groen-blauwe zone aangelegd,

waarin een robuuste ecologische verbinding tussen de Oostvaardersplassen en de

Veluwe gecombineerd kan worden met een aantrekkelijk woon- en recreatiegebied.

Er kunnen nieuwe natuurwaarden van internationale betekenis gecreëerd worden die

elders in Flevoland onvoldoende ruimte vinden. Aantrekkelijke combinaties van

waterberging, natuur, recreatie en aantrekkelijke vormen van landelijk wonen nabij

de stad zijn in dit gebied gewenst.

Luchthaven Lelystad

De luchthaven heeft goede kansen om zich binnen de grenzen van de door het rijk

vastgestelde Planologische Kernbeslissing te ontwikkelen. De provincie Flevoland wil

de luchthavenontwikkeling mogelijk maken, stimuleren en combineren met een opti-

male economische ontwikkeling van het gebied Larserpoort bij luchthaven Lelystad.

Hierbij kunnen enkele duizenden nieuwe arbeidsplaatsen ontstaan.

Markermeer/IJmeer

Het schrappen van de reservering voor de Markerwaard vraagt om een herbezinning

op de inrichting van het Markermeer en IJmeer. De provincie vindt het van groot

1
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Figuur 3 Provinciale speerpuntgebieden
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belang dat Almere en Lelystad een aantrekkelijk waterfront kunnen ontwikkelen, in

combinatie met de aanleg van verbindende infrastructuur. Dit kan alleen met respect

voor de instandhoudingdoelstellingen die voor de natuur gelden. De provincie

Flevoland wil het voortouw nemen om de gewenste waterfrontontwikkelingen te

combineren met een verbetering van de ecologische kwaliteit en waterkwaliteit van

het Markermeer en IJmeer. Hierbij vindt afstemming plaats met de gewenste ontwik-

keling van het IJmeer tot het ‘waterpark van de Noordvleugel’. Markermeer en IJmeer

hebben een potentieel hoge natuurwaarde, maar de kwaliteit van het gebied gaat

momenteel door autonome natuurlijke processen achteruit. Daarom zijn inspannin-

gen noodzakelijk om de instandhoudingdoelstellingen te halen en om ruimte voor

andere ontwikkelingen mogelijk te maken. Deze ontwikkelingsgerichte benadering

kan niet alleen in het Markermeer en IJmeer, maar ook in de Veluwerandmeren wor-

den toegepast.

Oostrand van Flevoland

Aan de oostzijde van Flevoland liggen de randmeren en vele hectares bos en natuur-

gebied. Dit gebied heeft unieke potenties voor toerisme en recreatie, maar die moe-

ten wel in harmonie met de natuurwaarden ontwikkeld worden. Daarnaast zoekt de

landbouwsector ook in dit gebied naar schaalvergroting en verbreding.

De provincie ziet in de oostrand goede mogelijkheden voor een verweving van land-

bouw, natuur, recreatie, landelijk wonen en een goede waterkwaliteit. Dit vereist een

goede samenwerking tussen partijen en het werken vanuit een heldere ruimtelijke

visie. De provincie wil de regie voeren om samen tot die visie te komen en de uitvoe-

ring ter hand te nemen.

West-Oost as

Het gebied tussen Lelystad en Kampen/Zwolle krijgt, als onderdeel van de te ontwik-

kelen West-Oost as van Alkmaar naar Zwolle, naar verwachting te maken met een

groeiende dynamiek als gevolg van de uitdijende Randstad en de ontwikkeling van de

netwerkstad Zwolle-Kampen. Deze dynamiek concentreert zich op ruimtelijk-econo-

mische ontwikkelingen. Dergelijke ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan de inrich-

ting, functionaliteit en bereikbaarheid van het gebied. Concrete impulsen ontstaan

door de aanleg van de Hanzelijn en de eerste fase van de N23, tussen Lelystad en

Dronten. De provincie wil, samen met gebiedspartners en zo mogelijk marktpartijen,

een visie maken op de ruimtelijke toekomst van het gebied, als schakel tussen de net-

werkstad Zwolle-Kampen en de dynamiek van Almere. Daarbij wordt betrokken hoe in

samenhang met gebiedsontwikkeling de aanleg van het deel van de N23 tussen

Dronten en Kampen kan worden gerealiseerd. De visie resulteert in een ontwikke-

lingsgericht actieprogramma.

Noordelijk Flevoland

Het van oudsher primair op landbouw en visserij georiënteerde Noordelijk Flevoland

heeft nieuwe impulsen nodig om het gebied vitaal te houden en kansen te bieden

voor een verdere economische ontwikkeling. Creativiteit en durf zijn noodzakelijk om

toerisme en recreatie te ontwikkelen, om de wateropgave op te lossen, om de bijzon-

dere waarden van het landschap te versterken en te benutten en om de economie

van het stedelijk en landelijk gebied, en daarmee de leefbaarheid van de kernen,

5
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nieuwe impulsen te geven. Het gefaseerd uitbouwen van de N50 naar een A50 zal

hieraan bijdragen. De provincie wil dit veranderingsproces in afstemming met de

gebiedspartners faciliteren en stimuleren.
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3.1 Provinciale Hoofdstructuur

De voortgaande sterke groei van het aantal woningen en arbeidsplaatsen in Flevoland

vraagt van alle partijen een ontwikkelingsgerichte benadering. Daarbij is wel essen-

tieel dat de kwaliteiten van Flevoland behouden blijven. In het vorige hoofdstuk zijn

de daarbij te hanteren provinciebrede uitgangspunten al geschetst. De provincie wil

ruimte scheppen voor nieuwe activiteiten die nodig zijn om de bevolkingsontwikke-

ling te accommoderen. Tegelijkertijd heeft ze een rol bij de bescherming van bijzon-

dere kwaliteiten, zoals op het gebied van archeologie, natuur en water- en milieu-

kwaliteit. Kwaliteit wordt daarbij niet beschouwd als een statisch begrip. Behoud en

bescherming gaan hand in hand met ontwikkeling. De provincie heeft een aantal

instrumenten ontwikkeld om het evenwicht tussen nieuwe activiteiten enerzijds en

behoud van bijzondere waarden anderzijds te waarborgen. Voor natuur is dat de sal-

dobenadering die is uitgewerkt in het principe van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, want’. De eco-

nomische ontwikkeling wordt gespiegeld aan de milieukwaliteit door middel van de

ontkoppelingsmethodiek. Ruimtelijke en economische ontwikkelingen worden afge-

stemd op het waterbeleid en omgekeerd. Belangrijke instrumenten daarvoor zijn de

watertoets en de economische analyse die verplicht is gesteld in de Kaderrichtlijn

Water.

De inspanningen van de provincie ten aanzien van ontwikkeling en omgevingskwali-

teit concentreren zich binnen de provinciale hoofdstructuur. De rijksoverheid heeft in

de Nota Ruimte een nationale ruimtelijke hoofdstructuur aangewezen. Hiertoe beho-

ren gebieden die het rijk vanuit ruimtelijke optiek van nationaal belang acht. Het rijk

draagt voor deze gebieden een grotere verantwoordelijkheid dan voor de overige

gebieden en streeft er in het algemeen een hogere kwaliteit na dan de basiskwaliteit.

In Flevoland behoren de Natura 2000-gebieden en de ecologische hoofdstructuur tot

de nationale ruimtelijke hoofdstructuur, inclusief de nog te realiseren robuuste eco-

logische verbinding tussen de Oostvaardersplassen en de Veluwe. Daarnaast behoort

Almere, als onderdeel van het stedelijk netwerk Randstad Holland, tot de nationale

ruimtelijke hoofdstructuur. Ook de scheepvaartroutes, de A6, de Hanzelijn en de

Zuiderzeelijn worden ertoe gerekend.

Het rijk streeft naar een versterking van de internationale concurrentiepositie van de

Randstad Holland. De Nota Ruimte, de Nota Mobiliteit en Pieken in de Delta geven

richting aan dit rijksstreven. In het uitwerkingsprogramma van de Nota Ruimte is een

aantal grote projecten in de Noordvleugel benoemd. Het Programma Noordvleugel

heeft als doel te komen tot een gecoördineerde en samenhangende besluitvorming

OMGEVINGSKWALITEIT
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van de projecten in de Noordvleugel. De wijze waarop ontwikkelingen kunnen worden

gerealiseerd is afhankelijk van nadere besluitvorming van het kabinet over infrastruc-

tuur, verstedelijking en groen-blauwe kwaliteit in de Noordvleugel.

De provinciale hoofdstructuur is ontleend aan diverse ruimtelijk relevante stedelijke

en groen-blauwe structuren: verstedelijking en bundelingsbeleid, infrastructuur, de

ecologische hoofdstructuur, het watersysteem en de recreatieve en toeristische struc-

tuur. De inzet van de provincie binnen de provinciale hoofdstructuur richt zich op de

zeven onderscheiden speerpuntgebieden. Ook binnen de provinciale hoofdstructuur

is het uitgangspunt: centraal wat centraal moet, decentraal wat decentraal kan. De

provincie heeft een drietal motieven om een actieve ontwikkelingsrol te spelen in de

provinciale hoofdstructuur: de inbreng van specifieke deskundigheid, vertegenwoor-

diging van Flevolandse belangen vanuit haar rol als middenbestuur en bovenlokale

regie en afstemming tussen gebiedspartners. De provincie zal daarbij gebiedspart-

ners betrekken bij de visievorming en het uitvoeringstraject en steeds samenwerking

zoeken met medeoverheden.

De opgave voor Flevoland is om bij de voortgaande sterke ontwikkeling de goede

omgevingskwaliteit te handhaven en waar mogelijk te verbeteren. De omgevings-

kwaliteit kent een procesmatige en een inhoudelijke dimensie.

3.2 Procesmatige uitwerking van de omgevingskwaliteit

In wet- en regelgeving is vastgelegd aan welke procesmatige voorwaarden de ruim-

telijke planvorming moet voldoen. Er zijn diverse onderzoeksverplichtingen, zoals de

watertoets, de strategische milieubeoordeling of milieueffectrapportage, de habitat-

toets, onderzoek van archeologische aard en onderzoek op grond van de Monumenten-

wet. De provincie ondersteunt planvorming door, binnen de eigen verantwoordelijk-

heid, relevante milieu-, water-, archeologische, landschappelijke en natuurinformatie

te verzamelen en beschikbaar te stellen. Hiermee wordt voorkomen dat ruimtelijke

plannen pas in het stadium van vaststelling of goedkeuring worden geconfronteerd

met de gevolgen van (scherper wordende) regels zoals Europese luchtkwaliteitsregel-

geving, de Kaderrichtlijn Water of Europese natuurregelgeving. Ten behoeve van de

noodzakelijke infrastructuur zal gebruik worden gemaakt van de gezamenlijk met

gebiedspartners uit te voeren netwerkanalyses.

Om ruimtelijke veranderingen te laten bijdragen aan een duurzame ontwikkeling

hanteert de provincie de lagenbenadering (de laag van natuurlijke systemen, de laag

van infrastructurele netwerken en de occupatielaag), waarbij elke laag condities stelt

aan de andere. In de planvorming moeten de processen in de verschillende lagen

meer met elkaar in verband worden gebracht. Toepassing van de lagenbenadering

leidt er toe dat, met de ruimtelijke keuzen die in dit Omgevingsplan worden gemaakt

voor de planperiode tot 2015, ook wordt bijgedragen aan de specifieke ruimtelijke

kwaliteiten van Flevoland op de lange termijn. Voorts spelen de gebruikswaarde,

belevingswaarde en toekomstwaarde een belangrijke rol. Hoge gebruikswaarde ont-

staat als meervoudig ruimtegebruik mogelijk is en ruimtegebruikvormen elkaar ver-

sterken. De belevingswaarde wordt bepaald door ruimtelijke variatie tegen de achter-
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robuuste, duurzame,

samenhangende structuur
waarbij de milieuhygiënische

situatie niet beperkend is voor
de natuurdoelen

(geen ‘milieutekorten’).

Verbinding
Oostvaardersplassen-Horsterwold

is aangekocht en ingericht
(omvang ca. 1.000ha).

Toename agrarisch natuurbeheer
(+500ha). Kwaliteit en soorten-

variatie van bestaande gebieden
is verbeterd.

Zoveel mogelijk beperken
van geluidhinder.

Geen normoverschrijding.

Geen overschrijding risiconorm.

Een goede ecologische en
chemische toestand conform

de eisen van de Europese
Kaderrichtlijn Water (KRW).

In 2012 zijn in 80% van de gebieden
met een milieutekort voor

verdroging maatregelen genomen.

Kwaliteit grondwater
voldoet in 2015.

Evenwicht tussen onttrekking
en aanvulling in 2015.

Achtergrondconcentratie zal
ca. 20-25 microgram/m3

jaargemiddeld bedragen.
De norm is 40 microgram/m3

jaargemiddeld.

Huidige situatie betreft 2002 en
doelstelling betreft 2010.

Huidige situatie vergelijkbaar met
het Nederlands gemiddelde.

Huidige situatie betreft 2002 en
doelstelling betreft 2010.

Deze doelstelling betekent wel
dat op de relatie Almere-Amsterdam

de weginfra-structuur uitgebreid
moet worden.

Naar verwachting levert
deze norm elders in Flevoland

geen problemen op.

Restantopgave nieuwe natuur
anno 2005: 250ha.

Door toepassing van
de saldobenadering wordt
gestreefd naar verbetering
van kwaliteit en omvang.

Inrichting is afgestemd op
doelsoort Edelhert en voldoet

tevens aan de eisen vanuit
regelgeving op soortenniveau.

Betere samenhang gewenst
tussen natuurwaarden EHS en

natuurwaarden in agrarisch gebied.

Zonder extra inzet in 2015
ondervindt 72% van de woningen

weinig geluidbelasting.

De KRW biedt de mogelijkheid om
de realisatie vande doelen tot

uiterlijk 2027 indien doelrealisatie
voor 2015 disproportionele

consequenties heeft.

In 2018 is de verdroging in
alle verdroogde gebieden

opgeheven (fysieke toestand goed).

Voor de thema’s luchtkwaliteit en geluid wordt de te behalen kwaliteit naar gebied gedifferentieerd door het benoemen van referentieniveaus die voor
Flevoland haalbaar zijn. De kaarten zijn bij het desbetreffende thema elders in dit Omgevingsplan opgenomen.

1

Het watersysteem voldoet in 2012
aan de norm voor wateroverlast

bij extreme neerslag.

4.2.3

3.4.1

3.4.1

3.4.1

3.4.1

5.4

5.4

5.4

4.1.5

4.1.5

4.1.5

5.6.2

5.6.5

5.4

5.6.9
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Tabel 1:

Huidig kwaliteitsniveau en minimaal gewenste kwaliteit in 2015 voor beleidsthema’s

waar EU of rijksnormen richtinggevend zijn in kwantitatieve termen 1
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grond van karakteristieke kenmerken (identiteit). Toekomstwaarde heeft betrekking

op duurzaamheid, robuustheid en flexibiliteit in de tijd.

3.3 Instrumenten voor omgevingskwaliteit

De omgevingskwaliteit van Flevoland kenmerkt zich door de aanwezigheid van bij-

zondere waarden die beschermd en waar mogelijk verder ontwikkeld worden. Er wor-

den drie categorieën van bescherming onderscheiden:

Gebieden die een bescherming kennen vanwege Europese of rijksregelgeving (b.v.

Natura 2000-gebieden). Deze categorie kent een juridische doorwerking naar gemeen-

ten en andere partijen bij planontwikkeling. Het zijn gebieden die op grond van

Europese of rijksregelgeving aandacht en bescherming genieten. De provincie heeft een

kaderstellende rol bij de Kaderrichtlijn Water bij het vaststellen van de beschermings-

niveaus en in algemene zin een rol ten aanzien van kennisontwikkeling en -advisering.

Gebieden die een beschermde status genieten (grondwaterbescherming, stiltegebie-

den, archeologie, aardkunde) op basis van provinciaal beleid. Voor enkele van deze

gebieden worden in de Verordening voor de fysieke leefomgeving regels opgenomen.

De provincie wil bij de bescherming van deze gebieden een actieve, toetsende rol spe-

Wisselend, kwalteitsniveau
hangt sterk af van functie

van verbinding.

Minder, maar grotere molens met
per saldo meer energieopbrengst.

5.7.1

4.3.4

§Thema Huidige situatie Doel 2015 Opmerking

Ratio full time arbeids-
plaatsen beroepsbevolking.

Regionaal inkomen als
% landelijk gemiddelde.

Aandeel innoverende
bedrijven.

Aantal HBO opleidingen.

Voorzieningenniveau
t.o.v. overig Nederland.

Culturele infrastructuur.

Streekvervoer

Natuur buitendijks

Windenergie

Klimaat

Aandeel gehinderden
door geur.

67%

74%

25%

-32%

75%

80%

De basisvoorziening bestaat uit
een minimumfrequentie
van 1 bus per uur in beide

richtingen per dagdeel.
Waar dit gehaald kan worden,

dan voorziet Regiotaxi in
de ontsluiting.

4.3.2

4.2.2

4.2.5

4.2.6

3.4.1

4.1.5

4.1.5

50%

-21%

2 WO- en 4 HBO -
studierichtingen.

+ 8 studierichtingen.

2 Organisaties van bovenlokale
betekenis opgenomen in

Rijkskunstenplan.

4 Instellingen van bovenlokale
betekenis opgenomen in

Rijkskunstenplan of
een opvolger daarvan.

Veelal strakke overgangen tussen
land en water.

Natuurkwaliteit Markermeer
en IJmeer gaat achteruit door

autonome.

+ 2.000 ha natuurontwikkeling
in Markermeer en IJmeer.

Gaat vooral om moeraszones tbv
kwaliteitsimpuls in

bestaande natuur. Uitvoering
kan tot (ver) na 2015 doorlopen.

720 molens met 900 MW. Afname aantal molens met 50%.

2 miljoen ton kooldioxide. 3,31 miljoen ton kooldioxide. Zonder (voortzetting)
klimaatbeleid 3,79 miljoen ton CO2.

12,1% Voorkomen nieuwe hindersituaties. Verwachting is dat hinder m.u.v.
incidenten afneemt.

Veiligheid waterkeringen. De primaire waterkeringen
IJsselmeer, Markermeer voldoen

voor 100%. Waterkeringen Veluwe-
randmeren en Kadoelermeer voldoen

voor ongeveer 90%. Verbindende
waterkeringen voldoen voor

ongeveer 20%. Norm buitendijkse
gebieden wordt in 2006 vastgesteld.

In 2010 voldoen alle categorieën
primaire waterkeringen en in 2012

is 75% van de benodigde
versterkingen van de regionale

waterkeringen rond
de buitendijkse gebieden gereed.

Knardijk en enkele kaders worden
in 2009 aangewezen als regionale

waterkeringen en veiligheids-
normen worden vastgesteld.

3.4.2

4.3.1

5.4

1

2

Tabel 2:

Huidig kwaliteitsniveau en

minimaal gewenste kwaliteit

in 2015 voor beleidsthema’s

waar geen Europese of rijks-

normen richtinggevend zijn 

in kwantitatieve termen
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len en zal indien nodig handhavend optreden. De verschillende milieubeschermings-

gebieden zijn weergegeven in de figuren 13 en 24, de archeologische kerngebieden in

figuur 20 en de aardkundig waardevolle gebieden in figuur 21.

Gebieden met bijzondere kwaliteiten waarmee in planvormingsprocessen rekening

moet worden gehouden. Denk aan bijzondere kwaliteiten op het gebied van land-

schap en aardkundige waarden (zie de figuren 17 t/m 21).

De figuren met de drie categorieën bieden niet alleen randvoorwaarden en handvat-

ten, maar kunnen tevens als inspiratiebron dienen bij de planontwikkeling van over-

heden en ondernemers.

De gewenste niveaus van omgevingskwaliteit zijn vertaald in doelen. Tabellen 1 en 2

geven een indicatief beeld van de huidige en gewenste situatie in Flevoland met be-

trekking tot omgevingskwaliteit, zoals in dit Omgevingsplan neergelegd. Een onder-

scheid is gemaakt naar thema’s waar kwantitatieve normeringen van rijk en EU een

rol spelen die richting geven aan het ambitieniveau in Flevoland (tabel 1) en thema’s

waar geen kwantitatieve normen door rijk of EU zijn neergelegd en waar de provincie

dus meer beleidsvrijheid heeft om zelf het ambitieniveau te bepalen (tabel 2).

De indicatoren schetsen het gewenste kwaliteitsniveau in de provincie Flevoland aan

het einde van de omgevingsplanperiode.

3.4 Provinciebrede beleidsuitgangspunten

3.4.1 Verkeer en vervoer

Ruimtelijke reserveringen voor hoofdinfrastructuur

De Noordelijke Ontwikkelingsas langs de A6 moet maximaal ondersteund worden

door capaciteitsuitbreidingen van weg en openbaar vervoer. Hiervoor zijn nu al ruim-

telijke reserveringen noodzakelijk, zoals voor verbreding van de A6 en voor nieuwe

aansluitingen. Vooral in de corridor Almere - Amsterdam moeten knelpunten worden

opgelost.

De wegverbinding in deze corridor moet bij voorkeur verbeterd worden door middel

van doortrekking van de rijksweg A6 naar de A9 of door het verbreden van de

bestaande rijkswegen A6-A1-A9, mits dit een voldoende robuuste oplossing biedt

voor de toekomst.

In samenhang daarmee en vanwege de groei van Almere moet ook rekening worden

gehouden met capaciteitsuitbreiding van de provinciale stadsautowegen in Almere.

De openbaar vervoerverbinding met Amsterdam moet verbeterd worden door aanleg

van de IJmeerlijn en op middellange termijn (voor 2020) capaciteitsuitbreiding van de

Flevolijn. De beoogde aanleg van de Zuiderzeelijn tussen Lelystad en Groningen als

snelle verbinding met het noorden moet ook een belangrijke bijdrage leveren. Op

lange termijn zijn ook openbaar vervoerverbindingen met Het Gooi/ Utrecht en

Amersfoort van belang in verband met de meerzijdige oriëntatie van Almere. In dat

kader wordt ook de aansluiting van de A30 op de A27 voorzien, waarbij de A27 moet

worden opgewaardeerd. Ter versterking van de West-Oost as wordt in aanvulling op

de aanleg van de Hanzelijn de N23 gerealiseerd. Voor de korte termijn is aanpassing

door het rijk van de N50 tot 2x2 autoweg noodzakelijk, terwijl voor de langere termijn

opwaardering van de N50 tot autosnelweg (A50) het streefbeeld is. Om infrastructuur-

uitbreidingen niet onmogelijk te maken, dienen gemeenten in hun bestemmings-

3
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Figuur 4 Ruimtelijke reserveringen voor hoofdinfrastructuur
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Figuur 5 Streefbeeld wegen en spoor 2015
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plannen rekening te houden met ruimtelijke reserveringen voor (nieuwe) nationale

en regionale stroomwegen, capaciteitsuitbreidingen voor bruggen en aansluitingen

en gebiedsontsluitingswegen. Ook moet rekening gehouden worden met reserverin-

gen voor uitbreiding van spoorlijnen en hoogwaardig openbaar vervoer.

In figuur 4 staan de reserveringen voor de hoofdinfrastructuur weergegeven die de

provincie verwacht tot 2030. Ook is een aandachtsgebied voor verbetering van de

ontsluiting weergegeven in de Oostrand. Infrastructurele aanpassingen aan de weg

en verbeterd openbaar vervoer (maatwerk) maken deel uit van integrale gebieds-

ontwikkeling ter plaatse.

Infrastructurele netwerken en netwerkanalyses

Diverse overheden hebben een verantwoordelijkheid voor de instandhouding en ver-

betering van mobiliteit en infrastructuur. In grote lijnen is deze in Flevoland als volgt

georganiseerd:

Het rijk beheert de nationale stroomwegen (autosnelwegen A6 en A27 en autoweg

N50), de spoorlijnen en de vaarwegen in de randmeren en in het IJssel- en Markermeer.

De provincie gaat over de regionale stroomwegen, de meeste gebiedsontsluitingswe-

gen, de binnendijkse regionale vaarwegen en het streekvervoer.

De gemeenten gaan over de wegen binnen de bebouwde kom en de lokale (gebieds-

ontsluitings- en erftoegangs-)wegen buiten de bebouwde kom. De gemeenten

Almere en Lelystad hebben een (door de provincie gedelegeerde) verantwoordelijk-

heid voor het stadsvervoer.

Het waterschap beheert de binnendijkse waterwegen, niet zijnde provinciale water-

wegen.

Om ondanks deze verdeelde verantwoordelijkheden de samenhang tussen de infra-

structurele netwerken te kunnen waarborgen, is samenwerking tussen de overheden

noodzakelijk. Voor wegen wordt daarom een indeling in wegtypen gemaakt, waarbij

de functionaliteit centraal staat en waarbij wegen worden gecategoriseerd in stroom-

wegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen. Op figuur 5 is het streef-

beeld voor 2015 opgenomen voor deze wegcategorisering (buiten de bebouwde kom)

van stroom- en gebiedsontsluitingswegen. De realisatie van de N23 als stroomweg II

(dubbelbaans) tussen Lelystad en Dronten heeft tot gevolg dat de Swifterringweg en

Dronterweg niet langer (plaatsvervangende) stroomwegen zijn, maar gebiedsont-

sluitingswegen. Voor de N50 wordt uitgegaan van een dubbelbaans stroomweg II.

De huidige Kamperweg wordt een gebiedsontsluitingsweg. Aansluitend op de N50

wordt rekening gehouden met een rondweg bij Ens als nieuwe gebiedsontsluitings-

weg. Tevens wordt rekening gehouden met nieuwe ongelijkvloerse aansluitingen op

de A6 bij Lelystad-Zuid en Almere-Havendreef. De Kamperhoekweg (tussen Swifter-

bant en A6) wordt opgewaardeerd tot stroomweg II. De Vossemeerdijk, Runderweg,

Karekietweg en Lemsterweg worden (volledig) opgenomen als gebiedsontsluitings-

wegen. Aan de Larserringweg wordt niet langer een gebiedsontsluitende functie 

toegekend.

Naar verwachting zal in 2015 de Marknesserweg een gebiedsontsluitingsweg zijn waar

geen landbouwverkeer wordt toegestaan om de verkeersdoorstroming te verbeteren.

Voor het landbouwverkeer moeten voorzieningen getroffen worden. Tussen de Mark-

nesserweg en Muntweg wordt een nieuwe wegverbinding verwacht als gevolg van de

•
•
•

•
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ruimtelijke ontwikkeling van Emmeloord. Ook wordt rekening gehouden met het dub-

belbaans maken van de Waterlandseweg. Nadere studie zal moeten uitwijzen of de

gehele Nijkerkerweg en delen van de Gooiseweg dubbelbaans zullen worden uitge-

voerd of dat beter gekozen kan worden voor een opwaardering van de Nijkerkerweg

en het gedeelte Gooiseweg tussen de aansluiting Stichtse Brug en de Nijkerkerweg tot

een N30 als voorloper van de A30.

In de Nota Mobiliteit Flevoland en het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastruc-

tuur en Transport (PMIT) zal de programmering van de nieuwe provinciale infrastruc-

tuur plaatsvinden. In figuur 5 zijn ook de spoorlijnen opgenomen, zoals die in 2015 in

gebruik zullen zijn. Het gaat hier om de Flevospoorlijn en de Hanzespoorlijn.

Voor vaarwegen kan onderscheid worden gemaakt in de functies voor beroepsvaart

(goederenvervoer en personenvervoer per schip, visserij) en voor de recreatievaart

(het Basis Recreatie Toervaart Net). Voor de beroepsvaart wordt een categorisering

aangehouden van hoofdvaarwegen en regionale vaarwegen (figuur 6).

Het rijk beheert de hoofdvaarwegen met een (inter-)nationale distributiefunctie.

In Flevoland behoren de scheepvaartroute Amsterdam-Lelystad-Lemmer-Delfzijl en

de daarop aansluitende IJsselroute en de route naar Meppel via Ramspol hiertoe.

De routes moeten voldoen aan de eisen van CEMT klasse V en moeten geschikt zijn

voor ten minste 3-laags containervaart. Verbetering van de vaarroute Amsterdam-

Lemmer is in uitvoering en verbeteringen van de vaarroutes IJsselmeer-Kampen en

IJsselmeer-Meppel zijn in voorbereiding. Het rijk zal voor enkele hoofdvaarwegen en

een regionale vaarweg mogelijk de exacte locatie wijzigen binnen het in figuur 6

aangegeven zoekgebied. Met het oog op de ontwikkeling van multimodale overslag

en de scheepsbouw- en reparatiemogelijkheden op Urk is het gewenst dat de sluis bij

Kornwerderzand geschikt wordt gemaakt voor kustvaarders.

De regionale vaarwegen bestaan uit de overige vaarwegen, die tot de CEMT klassen

IV en V (kunnen) behoren. Door de aanleg van een aquaduct-brugcombinatie bij

Harderwijk voldoet de gehele Randmeerroute aan de voor klasse IV geldende eisen.

De eisen waaraan een vaarweg moet voldoen zijn allereerst van vaartechnische en

nautische aard. Daarnaast spelen waterhuishoudkundige aspecten een rol zoals peil-

beheer, stroming en instandhouding van de waterweg als afvoerkanaal. Voor de

eerstgenoemde zaken is de vaarwegbeheerder de verantwoordelijke instantie. De

functie vaarweg is met betrekking tot de waterhuishouding en de functie-eisen rich-

tinggevend voor de waterbeheerders en de provincie zelf. Deze functie heeft betrek-

king op zowel de beroepsscheepvaart als de recreatiescheepvaart. Niet alle wateren

die toegankelijk zijn voor de recreatiescheepvaart zijn ook toegankelijk voor de

beroepsscheepvaart.

De  Europese Kaderrichtlijn Water brengt voor de vaarwegen met zich mee dat moet

worden gezocht naar mogelijkheden voor een zo natuurvriendelijk mogelijke inrich-

ting. Daarbij moeten de oevers voldoende beschermd blijven tegen de stroming en 

de golfslag die de scheepvaart met zich meebrengt. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht

worden aan een damwand of een breukstenen oeververdediging met daarachter een

oever met een geleidelijke gradiënt van nat naar droog.
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Figuur 6 Streefbeeld vaarwegen en goederenvervoer 2015
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De waterhuishoudkundige inrichting en het beheer van vaarwegen zijn gericht op:

het zoveel mogelijk voldoen aan de eisen van de scheepvaart met betrekking tot

de diepgang, breedte en stroomsnelheid;

het mede mogelijk maken en instandhouden van voorzieningen in de watergangen

en ter plaatse van schutsluizen en andere kunstwerken voor de scheepvaart;

het onderhouden volgens de vastgestelde legger.

Bij het uitvoeren van groot onderhoud aan oeverbeschoeiing van de provinciale vaar-

ten zal de provincie een natuurvriendelijke inrichting realiseren. Afstemming vindt

plaats met het Masterplan natuurvriendelijke oevers dat zal worden opgesteld in het

kader van de Kaderrichtlijn Water.

Om de samenhang tussen genoemde netwerken te verbeteren zullen per vervoers-

gebied samen met gebiedspartners netwerkanalyses worden opgesteld, waarbij een

goede bereikbaarheid en betrouwbare reistijden voor de gebruiker centraal zullen

staan. Zo geldt voor bijvoorbeeld het wegverkeer dat de reistijd van deur tot deur 

binnen Flevoland in de spits maximaal 25% langer mag zijn dan buiten de spits.

Op de trajecten Almere-Amsterdam en Almere-Gooi/Utrecht is dit niet haalbaar, daar

wordt tijdens de spits een maximaal 50% langere reistijd geaccepteerd, overeenkom-

stig het rijksbeleid. In 2020 moet minstens 95% van alle autoverplaatsingen aan deze

norm voldoen. In de provinciale Nota Mobiliteit Flevoland zullen de netwerkanalyses,

ook voor andere modaliteiten dan de auto, verder worden vormgegeven. Zij zullen

een hulpmiddel vormen bij integrale afwegingen in het mobiliteitsbeleid.

Verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid wordt verbeterd door de inzet van verschillende instrumenten,

te weten infrastructuur, handhaving en educatie/voorlichting. De komende jaren

wordt het verkeersveiligheidsbeleid in Flevoland verbreed en meer integraal opgezet.

Het verkeersveiligheidsbeleid voor Flevoland bestaat uit de volgende vier kernpunten:

aanleg van een duurzaam veilige infrastructuur;

aanpak van subjectieve onveiligheid via een lokale aanpak op wijk-/buurtniveau;

uitbouw van de gedragsaanpak;

inzet van nieuwe technieken voor snelheidsbeperking en snelheidshandhaving 

binnen en buiten de bebouwde kom.

De landelijke doelstelling voor verkeersveiligheid wordt, gecorrigeerd voor de relatief

sterke bevolkingsgroei, door Flevoland overgenomen. In 2010 is het aantal ernstige

verkeersslachtoffers in Flevoland gedaald tot maximaal 94 (6 doden en 88 ziekenhuis-

gewonden) per 100.000 inwoners. In 2020 is het aantal ernstige verkeersslachtoffers

verder gedaald tot maximaal 66 (4 doden en 62 ziekenhuisgewonden) per 100.000

inwoners. De provincie kan deze doelstelling niet alleen realiseren en werkt daarom

binnen het Vervoerberaad Flevoland samen met diverse partners, zoals de gemeen-

ten, Rijkswaterstaat, diverse maatschappelijke organisaties, politie en Openbaar

Ministerie. De hiervoor genoemde doelstellingen voor 2010 en 2020 worden door-

vertaald naar de gemeenten. Het uitgangspunt is dat de doelstelling per 100.000

inwoners ook voor gemeenten geldt.

Zowel de objectieve veiligheid (het daadwerkelijke aantal incidenten dat plaatsvindt)

als de subjectieve veiligheid (het gevoel dat de reiziger heeft over zijn veiligheid)

moet verbeteren. Dit is onderdeel van het integrale veiligheidsbeleid van de provincie

•
•
•
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dat samen wordt uitgevoerd met vervoerbedrijven, politie, Openbaar Ministerie,

gemeenten, bedrijfsleven en overige organisaties.

Stads- en streekvervoer

De provincie heeft een opdrachtgevende rol bij het stads- en streekvervoer. Het stads-

vervoer is daarbij gedelegeerd naar de gemeenten Almere en Lelystad. Indien de 

huidige delegatie succesvol blijkt, wordt deze voortgezet bij het verlenen van een

nieuwe concessie. Het openbaar vervoer moet inwoners en bezoekers zo veel moge-

lijk in staat stellen gebruik te maken van voorzieningen en deel te nemen aan maat-

schappelijke activiteiten. Waar en wanneer files de bereikbaarheid of leefbaarheid

bedreigen, moet het openbaar vervoer een aantrekkelijk alternatief bieden voor de

auto. Er wordt ten minste een basisvoorziening geboden die iedereen, die zelfstandig

kan reizen, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat een reismogelijkheid biedt. Waar

specifieke omstandigheden, doelgroepen of belangen een aangepast voorzieningen-

niveau vragen, wordt maatwerk geboden. De uitvoeringsvorm kan, afhankelijk van de

omvang van de vervoerstromen en de gewenste kwaliteit, uiteenlopen van spoorver-

voer tot taxi(busjes) op afroep. Maatwerkvoorzieningen zijn onder andere denkbaar

in de vorm van snel, comfortabel en kwalitatief hoogwaardig openbaar vervoer voor

grote vervoerstromen, specifieke scholierenlijnen en openbaar vervoer naar bedrij-

venterreinen en recreatieve voorzieningen. Daar waar de maatwerkvoorziening wordt

geboden naast een basisvoorziening kan een hogere reizigersbijdrage of een bijdrage

van belanghebbenden worden gevraagd. De hoogte van de provinciale bijdrage voor

deze voorzieningen is afhankelijk van de mate waarin de voorziening bijdraagt aan

het bereiken van provinciale beleidsdoelen en het beschikbare budget. De provincie

wil de mogelijkheden van de OV-chipkaart optimaal benutten om decentraal tarief-

beleid vorm te geven. Tarieven kunnen verschillen naar plaats, doelgroep en tijd.

Het doel is dat de OV-chipkaart in 2008 in heel Flevoland is ingevoerd. Het decentrale

tariefbeleid zal niet tegelijk met de chipkaart worden ingevoerd, maar na een nog te

bepalen overgangsperiode van bijvoorbeeld twee jaar.

De meest gebruikte verbindingen en haltes moeten in 2010 volledig (rolstoel-)toe-

gankelijk zijn. De overige verbindingen en haltes zijn dan zodanig ingericht dat deze

voor zoveel mogelijk reizigers toegankelijk zijn. Voor zeer weinig gebruikte haltes kan

op basis van de afweging van kosten en baten een uitzondering worden gemaakt.

Het collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV) kan hier een aanvulling voor bieden.

Specifiek provinciale doelen voor sociale veiligheid stads- en streekvervoer

Het zwartrijdpercentage op de buslijnen in het streekvervoer bedraagt maximaal 0,5%.

Het aantal middelzware en zware incidenten neemt in de periode 2005-2012 jaarlijks

met gemiddeld 5% af ten opzichte van het voorgaande jaar.

In alle concessiegebieden is de veiligheidsbeleving in de voertuigen zodanig verbeterd,

dat vanaf 2010 minimaal een rapportcijfer van 7,2 wordt gehaald.

De veiligheidsbeleving onder personeel van de vervoerder is verbeterd, zodanig dat

vanaf 2010 minimaal het rapportcijfer 7,0 wordt behaald.

De veiligheidsbeleving op de haltes langs provinciale en gemeentelijke wegen wordt

vanaf 2010 gewaardeerd op minimaal een rapportcijfer 7,0.
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Figuur 7 Streefbeeld fietsnetwerk 2015
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De fiets en het langzaam verkeer

Voor het fietsverkeer stelt de provincie het fietsnetwerk buiten de bebouwde kom

vast (figuur 7). De veerverbindingen Almere-Huizen en Zeewolde-Horst maken onder-

deel uit van het fietsnetwerk. In figuur 7 wordt het streefbeeld voor het jaar 2015 van

het fietsnetwerk weergegeven. Van gemeenten wordt gevraagd - aansluitend op dit

fietsnetwerk - aansluitende lokale routes vast te stellen, waardoor een integraal net-

werk ontstaat.

Het doel is het bevorderen van fietsgebruik, met name op afstanden tot 7,5 kilometer.

Hiertoe zorgen provincie en gemeenten voor snelle, aantrekkelijke, comfortabele, veili-

ge en directe fietsroutes. Bij aanleg en aanpassing van nieuwe infrastructuur worden

vooraf de effecten op de fiets- en wandelroutes geïnventariseerd en worden deze

routes zoveel mogelijk in stand gehouden of verbeterd. Bij belangrijke bestemmingen

en overstappunten op het openbaar vervoer dragen provincie en gemeenten zorg

voor kwalitatief goede fietsenstallingen met voldoende capaciteit.

Samen met gemeenten, belangengroeperingen en politie wordt ingezet op het halve-

ren van fietsendiefstal ten opzichte van 1999. Provincie en gemeenten zorgen voor

promotie van fietsgebruik en voor kennisoverdracht.

Mobiliteit en de leefomgeving

De toename van het verkeer en vervoer leidt tot een toenemende druk op de leef-

omgeving. Aandachtspunten zijn de uitstoot van schadelijke stoffen, verkeerslawaai,

lichthinder, externe veiligheid en versnippering. Bij aanleg, beheer en onderhoud van

infrastructuur worden duurzame oplossingen vanaf het begin meegenomen.

In beginsel wordt daarbij gekozen voor oplossingen met de beste kosten-batenverhou-

ding. De verwachting is dat in 2010 de luchtkwaliteitsnormen in Flevoland vrijwel ner-

gens worden overschreden. Drastische maatregelen zoals het verlagen van snelheden

of het afsluiten van wegen zijn dan ook niet nodig. Waar mogelijk zal de provincie een

bijdrage leveren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit, omdat vermindering van de

emissie in Flevoland helpt om knelpunten elders in Nederland op te lossen.

De provincie zal bij de concessieverlening van het openbaar vervoer milieueisen stel-

len aan het ingezette materieel. Ook voor het eigen wagenpark houdt de provincie

rekening met milieuaspecten. De provincie zal gemeenten stimuleren hetzelfde te

doen. Aanleg van nieuwe infrastructuur en uitbreiding van bestaande infrastructuur

zal worden getoetst aan de luchtkwaliteitregelgeving. Een goede inrichting van

wegen levert een bijdrage aan vermindering van de blootstelling aan slechte lucht-

kwaliteit. Bij het ontwerp van wegen zal het aspect luchtkwaliteit zonodig worden

meegenomen.

In Flevoland is de geluidsoverlast op dit moment nog beperkt. Daar waar geluidsnor-

men worden overschreden, zal de provincie bij groot onderhoud of reconstructies

aanvullende maatregelen nemen, zoals het gebruik van geluidsarm asfalt of de aan-

leg van geluidswerende voorzieningen.

Vanuit het oogpunt van energiebesparing en het beperken van lichthinder is de 

provincie terughoudend met het verlichten van provinciale wegen. Uitsluitend wan-

neer dit vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid nodig is, worden de wegen ver-

licht. Onderzocht zal worden in hoeverre energiebesparende verlichtingssystemen

toegepast kunnen worden.
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De risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen moeten worden meegenomen in

ruimtelijke plannen. Op basis van het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI),

het door de provincie en de gemeenten Dronten, Lelystad en Almere opgestelde

document ‘Transport van gevaarlijke goederen over de Flevo- en Hanzelijn’ en de

bestuursovereenkomst ‘Vervoer gevaarlijke stoffen over de Flevolijn’ worden plannen

getoetst aan het aspect externe veiligheid, vooruitlopend op een AMvB inzake 

transportroutes voor gevaarlijke stoffen. De provincie wil in overleg met gemeenten

en vervoerders voorkeursroutes voor het transport van gevaarlijke stoffen nader

bepalen. Hierbij worden ook buisleidingen betrokken.

Versnippering als gevolg van de aanleg van nieuwe infrastructuur wordt zoveel

mogelijk voorkomen. Bestaande knelpunten met de Ecologische Hoofdstructuur zul-

len bij groot onderhoud of reconstructies worden aangepakt. Waar het gemeentelijke

wegen betreft, hebben de gemeenten deze verantwoordelijkheid. Bij de aanleg van

de robuuste ecologische verbinding OostvaardersWold in Zuidelijk Flevoland zal de

provincie rekening houden met de ecologische overgangen bij de provinciale wegen.

Luchtvaartterreinen

De provincie ziet de ontwikkeling van luchthaven Lelystad als een belangrijke kans

voor regionaal economische structuurversterking. Daarom is dit een van de speer-

punten voor de uitvoering van het omgevingsbeleid (hoofdstuk 6). De ontwikkelings-

mogelijkheden van luchthaven Lelystad zijn in grote mate afhankelijk van de besluiten

die het rijk neemt over de verdere groei van Schiphol en de mogelijke opvangfunctie

voor Lelystad die daaruit volgt. Voor de ontwikkeling van luchthaven Lelystad gelden

de grenzen van de ‘PKB luchtvaartterreinen Maastricht en Lelystad’.

Die randvoorwaarden zijn:

verlenging van de huidige baan van 1250 meter tot 2100 meter met een breedte van

30 meter;

indicatief vastgestelde geluidsgrenzen (figuur 8);

het luchtvaartterrein is gesloten tussen 23.00 uur en 06.00 uur, met een extensie-

regeling tussen 23.00 uur en 24.00 uur.

De PKB stelt dat luchthaven Lelystad binnen die grenzen het segment ‘general aviation’

(kleine luchtvaart) van Schiphol kan overnemen en zich kan ontwikkelen tot lucht-

haven met een zakelijk karakter. Daarbij hoort de geluidscontour als opgenomen in

figuur 8. (2) Naast general aviation wil de provincie ook ruimte bieden aan intra-

Europees point-to-point verkeer met middelgrote verkeersvliegtuigen, zoals de Boeing

737 en Airbus A320. Het grotere segment wordt niet gefaciliteerd. Door deze aange-

paste invulling kan een passagiersaantal van 1,5 à 2 miljoen per jaar worden bereikt,

waarmee ook Schiphol kan worden ontlast. Ten behoeve van de veiligheid werkt de

provincie mee aan de aanleg van zogenaamde shoulders ter weerszijde van de baan

met elk een breedte van 7,5 m.

Aan de aanwijzingsprocedure voor uitbreiding van de luchthaven is een m.e.r.-plicht

gekoppeld. De betekenis van deze effectrapportage voor de ruimte die aan de lucht-

haven zal kunnen worden vergund is toegenomen, omdat de voorgenomen uitbrei-

(2) De indicatieve 20 Ke-con-

tour in figuur 9 is ontleend

aan  NLR-rapportage (NLR-CR-

2003- 160) die als bijlage is

opgenomen in de V&W-rap-

portage “Resultaten van

onderzoek naar wijziging van

de routestructuur rond lucht-

haven Lelystad” (2203), die ter

voorbereiding op de PKB is

opgesteld. Het betreft een 20

Ke-contour bij een afkapni-

veau van 50 dB(A).
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ding een enigszins andere invulling kent dan de PKB. De provincie is van mening dat

er geen vliegroutes over woongebieden mogen liggen en dat de mogelijkheid van het

vermijden van routes over stedelijk gebied moet worden meegenomen in het MER.

Daarnaast dient bij de herinrichting van het luchtruim ten behoeve van de uitbrei-

ding van luchthaven Lelystad ook de mogelijkheid van verplaatsing van de route van

Schiphol over het stedelijk gebied van Lelystad en Almere en het wachtlokaal van

vliegtuigen tussen Lelystad en Dronten naar een locatie boven het IJsselmeer te wor-

den meegenomen.

De beoogde ontwikkeling van de luchthaven leidt tot een toename van de geluidsbe-

lasting en risico’s in de ruime omgeving van de luchthaven. De invloed van deze effec-

ten op de ontwikkelingsmogelijkheden van de omgeving zijn in contouren vertaald.

De provincie hecht eraan dat adequate handhaving van voorgeschreven vliegroutes

plaatsvindt, waardoor de daadwerkelijke effecten binnen de contouren vallen. Klein

verkeer dat niet volgens vaste routes vliegt dient zoveel mogelijk aaneengesloten

woningen te mijden.

Het belangrijkste effect is de geluidsbelasting, omdat beperkingen voor geluid de

ruimte voor het gebruik van de luchthaven begrenzen. De maximale geluidsbelasting

wordt vastgelegd in geluidszones. Het bepalen van de omvang van de geluidszones

gebeurt op basis van twee geluidsmaten, Ke (Kosten-eenheid) voor de grote lucht-

vaart (zwaarder dan 6.000 kg) en Bkl (geluidsbelasting kleine luchtvaart) voor de klei-

ne luchtvaart.

De geluidsbelasting stelt de volgende beperkingen:

20 Ke-geluidzones: wordt door de provincie geen aaneengesloten woningbouw 

toegestaan;

35 Ke-geluidszone: mag op grond van de Luchtvaartwet geen nieuwbouw van wonin-

gen of andere geluidsgevoelige bestemmingen plaatsvinden;

40 Ke-contour (behorende bij de 35 Ke-geluidszone): worden bestaande geluids-

gevoelige bestemmingen van geluidsisolatie voorzien;

65 Ke of hoger: wordt een woning aan de woonbestemming onttrokken;

bij Bkl-contouren vindt geen isolatie plaats en worden er geen woningen onttrokken

aan de woonbestemming;

binnen de 47 Bkl-contour mag op grond van de Luchtvaartwet geen nieuwbouw van

woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen plaatsvinden;

binnen de 57 Bkl contour (behorende bij de 47 Bkl-contour) mag onder voorwaarden

her- of nieuwbouw plaatsvinden niet zijnde woningen of andere geluidsgevoelige

bestemmingen.

Bij de invoering van de nieuwe luchtvaartwet zullen de normen en instrumenten

meer worden gericht op de daadwerkelijke geluidsbelasting. Deze normen en instru-

menten zullen in verordeningen en vergunningen worden geïmplementeerd.

Het rijk maakt een wettelijk kader voor de normering en beoordeling van de externe

veiligheid rond luchthavens. Dit kader zal voorkomen dat er nieuwe kwetsbare objec-

ten binnen de 10-6 contour worden gebouwd. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt

hetzelfde niveau als richtwaarde, maar er kan bij ‘gewichtige redenen’ ook op minder

veilige locaties nieuwbouw plaatsvinden. De provincie is van mening dat het bij de

toepassing van deze regeling niet uitmaakt of de nieuwe ontwikkeling gepland is op

•
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Figuur 8 Luchtvaart
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Geluidscontouren conform Planologische Kernbeslissing Luchtvaarttereinen Maastricht en Lelystad, mei 2004.

20 Ke-contour bij een afkapniveau van 50 dB(A) ontleend aan NLR-rapportage (NLR-CR-2003- 160) als bijlage bij

de V&W-rapportage  ‘Resultaten van onderzoek naar wijziging van de routestructuur rond

luchthaven Lelystad’ (2003)
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of net buiten het aangewezen terrein van de luchthaven, omdat voor beide gebieden

dezelfde risicogrenzen worden aangehouden.

De essentie van adequate handhaving is dat controle plaatsvindt op basis van het

daadwerkelijke gebruik en feitelijke vliegroutes. Een vluchtvolgsysteem, waarmee via

radar de vliegroute van ieder vliegtuig kan worden geregistreerd en dat kan worden

gebruikt bij de toetsing aan de geldende geluidgrenswaarden, wordt hierbij onont-

beerlijk geacht. De financiering van dit systeem is een gezamenlijke verantwoordelijk-

heid van rijk en luchthaven.

Per 1 januari 2007 wordt het bevoegd gezag voor regionale en kleine luchthavens

overgedragen aan de provincies. De luchthaven Lelystad heeft vooralsnog een natio-

nale status. Over de definitieve toekenning van de nationale of regionale status is

door het rijk nog geen besluit genomen. Indien de regionale status wordt toegekend

neemt de provincie in het kader van de overdracht van bevoegdheden de genoemde

randvoorwaarden van de PKB over. In de omgeving van luchthaven Lelystad geldt een

obstakelvrije zone. Deze is indicatief opgenomen in figuur 8. Indien het bevoegd

gezag van de luchthaven overgaat naar de provincie zal de obstakelvrije zone in een

door de provincie opgesteld luchthavenbesluit worden opgenomen.

Kleine luchthavens en militair laagvlieggebied

Behalve de regionale luchthaven Lelystad zijn er in Flevoland twee zweefvliegterreinen

(in de categorie kleine luchthavens) bij Kraggenburg en Biddinghuizen. Voor de kleine

luchthavens geldt dat de provincie het bevoegd gezag per 1 januari 2007 overneemt

van het rijk en nadere gebruiksbepalingen in een luchthavenregeling kan opnemen.

Over het aanwijzen van onder andere obstakelvrije zones voor de beide zweefvliegter-

reinen zal de provincie zich, na overdracht van de bevoegdheden, nader beraden.

Door het rijk is indicatief een laagvlieggebied voor militaire helikopters aan de oost-

zijde van Oostelijk Flevoland aangewezen. De nader te bepalen omhullende obstakel-

vrije zones voor de zweefvliegterreinen en de contour van het militaire laagvlieg-

gebied zijn indicatief opgenomen in figuur 8.

Straalpaden en hoofdtransportleidingen

In figuur 9 zijn straalpaden en het net van bovenlokale hoofdtransportleidingen aan-

gegeven. De verschillende bovenlokale hoofdtransportleidingen zijn om redenen van

integrale veiligheid indicatief aangegeven. De leidingen hebben specifieke externe

veiligheids- en beschermingszones met daarbij horende bebouwingsrandvoorwaar-

den. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de betreffende beheerders van de

hoofdtransportleidingen.

3.4.2 Water

Functies

De provincie geeft de functies van (onderdelen van) het watersysteem weer. De func-

ties beschrijven de bestemming in waterhuishoudkundige zin van het op en in de

bodem vrij aanwezige water (het watersysteem), met het oog op de daarbij betrokken

belangen. De functies maken duidelijk aan welke waterhuishoudkundige eisen moet

worden voldaan. De functie-eisen kunnen zowel betrekking hebben op de (grond)-

waterkwaliteit en -kwantiteit, als op de inrichting en het beheer van oevers, water-
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Figuur 9 Hoofdtransportleidingen (indicatief)
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bodems en waterhuishoudkundige infrastructuur. De functies en doelen zijn weerge-

geven in figuur 10. De toegekende functies zijn richtinggevend voor de taakuitoefe-

ning voor alle bij de waterhuishouding betrokken instanties. Dat wil onder meer zeg-

gen dat de waterbeheerders de inspanningsverplichting hebben om door middel van

het waterhuishoudkundige beheer de toegekende functies en het daarbij behorende

eisenpakket te (helpen) realiseren. Het waterschap kan in haar waterbeheersplan

meer in detail functies aangeven en/of uitwerken voor de afzonderlijke wateren of

delen daarvan.

Primaire waterkeringen

De veiligheidsnormen voor primaire waterkeringen zijn wettelijk vastgelegd. Binnen

Flevoland worden twee zogenaamde dijkringgebieden onderscheiden: enerzijds de

Noordoostpolder en anderzijds Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Voor beide gebieden

geldt een veiligheidsnorm van 1/4.000 per jaar. Dat wil zeggen dat een waterstand

met een kans van voorkomen van gemiddeld eenmaal per 4.000 jaar nog veilig

gekeerd moet kunnen worden door de primaire waterkeringen langs het buitenwater

(het IJsselmeer en Markermeer en de daarmee in open verbinding liggende wateren).

De primaire waterkeringen die niet langs het buitenwater liggen, moeten vooralsnog

ten minste gelijke veiligheid bieden als op de datum van inwerkingtreding van de

Wet op de waterkering. Het beheer van de primaire waterkeringen rond de dijkring-

gebieden berust bij Waterschap Zuiderzeeland. Het waterschap voert iedere vijf jaar

een toets uit of de primaire waterkeringen nog voldoen aan de veiligheidseisen en

rapporteert daarover aan de provincie. De provincie informeert de minister van

Verkeer en Waterstaat over de waterstaatkundige situatie in Flevoland. Plannen voor

versterking van primaire waterkeringen worden door het waterschap ter goedkeuring

voorgelegd aan de provincie. De zogenaamde verbindende primaire waterkeringen,

zoals de Houtribdijk en de Roggebotsluis, worden beheerd door Rijkswaterstaat.

De versterking van de primaire waterkeringen rond Flevoland is eind 2005 gereed

gekomen. De bescherming tegen overstromingen vraagt echter blijvend aandacht.

Als gevolg van de optredende klimaatverandering stijgt de zeespiegel en ontstaat er

een verandering van het neerslagpatroon. Dit heeft invloed op het peilregime van het

IJsselmeer, het Markermeer, het IJmeer en de randmeren. Het is daarom van belang

dat nu al rekening wordt gehouden met mogelijke toekomstige dijkversterkingen.

Het rijk heeft indicatief een vrijwaringzone van 100 meter binnendijks en 175 meter

buitendijks opgelegd, waarbinnen in beginsel geen uitbreiding van bebouwing wordt

toegestaan. Deze zone is van toepassing totdat een definitieve vrijwaringzone is vast-

gesteld. Waterschap Zuiderzeeland concretiseert de maatvoering van de vrijwaring-

zone. Het waterschap maakt hiervoor een ruw ontwerp voor een toekomstige dijkver-

sterking. De vrijwaringszone wordt vastgelegd in de door het waterschap op te stel-

len legger en technisch beheersregister van de primaire waterkeringen. In principe

wordt de versterking aan de binnenzijde van de dijk uitgevoerd. Op plaatsen waar

vlak achter de dijk bijzondere ecologische waarden aanwezig zijn, wordt verkend

welke vrijwaringzone nodig is bij versterking aan de buitenzijde. In het stedelijk

gebied kan maatwerk nodig zijn, eventueel met gebruik van bijzondere waterkerende

constructies. De provincie en het waterschap verwachten dat de definitieve vrijwaring-

zones aanzienlijk smaller zullen zijn dan de door het rijk gehanteerde maatvoering.
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Met de maatwerkafspraken die tussen de provincie, de gemeenten en de waterke-

ringbeheerders zijn gemaakt over de zogenaamde ‘pijplijnplannen’ wordt rekening

gehouden. De begrenzing van de daadwerkelijk benodigde ruimte voor dijkversterking

zal worden vastgelegd in de bestemmingsplannen. Daarbij geldt het uitgangspunt:

zo smal als het kan, zo breed als het moet.

Het rijk werkt, samen met provincies en waterschappen, aan de implementatie van

een nieuwe veiligheidsbenadering voor primaire waterkeringen (‘Veiligheid Neder-

land in Kaart’). De provincie ondersteunt daarbij de ontwikkeling naar een risicobena-

dering, waarbij de gevolgen van dijkdoorbraak worden betrokken. Het project is tevens

van belang om te komen tot veiligheidsnormen voor de primaire waterkeringen die

niet langs buitenwater liggen (zoals bij de Veluwerandmeren).

Op Europees niveau wordt gewerkt aan de Richtlijn Hoogwaterbescherming gericht

op een gezamenlijke Europese aanpak van het overstromingsbeheer. Per stroom-

gebied moet een overstromingsrisicobeheerplan worden opgesteld met als doel de

samenwerking binnen het stroomgebied te bevorderen. Daarbij wordt het principe

gehanteerd van ‘niet afwentelen’. Verder wordt gewerkt aan bewustwording van de

aanwezige overstromingsrisico’s, bijvoorbeeld door het opstellen van risicokaarten.

De provincie zal de consequenties van de Europese richtlijn tijdig in beeld brengen,

zodat realistische afspraken gemaakt kunnen worden.

Regionale waterkeringen

Voor de primaire waterkeringen is het vereiste veiligheidsniveau wettelijk vastgelegd.

Voor niet-primaire waterkeringen is dat niet het geval. De waterkerende voorzienin-

gen rond de bestaande buitendijkse gebieden met bebouwing zijn door de provincie

aangewezen als regionale waterkering. Voor elke regionale waterkering is een veilig-

heidsnorm vastgesteld. Deze normen staan in een provinciaal besluit op basis van de

Verordening waterkering Noord-Nederland. Uitgangspunt daarbij is de bestaande

veiligheid, met een ondergrens van 1/10 per jaar. De veiligheidsnorm is gebaseerd op

een golfoverslagcriterium van maximaal 1 liter per meter per seconde ( 1 l/s/m).

Dit betekent voor een aantal keringen dat verbeteringsmaatregelen nodig zijn.

De zorgplicht voor de buitendijkse regionale waterkeringen berust bij Waterschap

Zuiderzeeland. Het waterschap heeft de benodigde verbeteringsmaatregelen, op

basis van een gezamenlijk uit te werken prioritering, uiterlijk in 2015 gereed. Voorals-

nog wordt er vanuit gegaan dat in 2009 10% gereed is en in 2012 75%.

Voor het realiseren van een buitendijks gebied heeft een initiatiefnemer een conces-

sie nodig van het rijk op basis van de Wet van 1904, waarin bepalingen staan over het

ondernemen van droogmakerijen en indijkingen. Volgens wettelijk voorschrift legt

het rijk een concessieaanvraag ter beoordeling voor aan Gedeputeerde Staten. Deze

Grondgebruik Veiligheidsnorm buitendijks gebied (1/jaar)

Stedelijk 1/1.000

Glastuinbouw 1/500

Landbouw 1/30

Tabel 3

Veiligheidsnormen van onder

stedelijk gebied vallende 

buitendijkse gebouwde voor-

zieningen (zoals woningen en

bedrijfsgebouwen)
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beoordeling houdt rekening met de veiligheidsnormen voor nog te realiseren buiten-

dijkse gebieden zoals aangegeven in tabel 3.

De vermelde veiligheidsnormen geven de kans weer op de waterstand die nog veilig

gekeerd moet kunnen worden. Als van een bestaand buitendijks gebied de bestem-

ming wordt gewijzigd (herinrichting), dan wordt daarvoor de veiligheidsnorm voor

nog te realiseren buitendijkse gebieden van toepassing. Van een bestemmings-

wijziging is sprake indien de bestaande bebouwing wordt vervangen of als een onbe-

woond gebied wordt bebouwd. De initiatiefnemer van de bestemmingswijziging is

verantwoordelijk voor de kosten die samenhangen met het verhogen van de veilig-

heid. Naast veiligheid moet tevens worden voldaan aan andere wettelijke vereisten,

zoals die voor natuur.

De Knardijk vervult een functie als secundaire waterkering in het geval dat een van

de primaire waterkeringen rond Oostelijk of Zuidelijk Flevoland is doorgebroken.

Daarom zal de Knardijk in 2009 door de provincie worden aangewezen als regionale

waterkering. In 2007 wordt het bestaande veiligheidsniveau van de Knardijk bepaald,

waarna het vereiste niveau wordt vastgesteld. Op landelijk niveau wordt gewerkt aan

de ontwikkeling van een veiligheidsbenadering voor secundaire waterkeringen.

In ieder geval zal het bestaande veiligheidsniveau gehandhaafd moeten blijven.

Door Waterschap Zuiderzeeland zal in kaart worden gebracht wat het belang voor

het functioneren van de waterkeringszorg is van een aantal kades, zoals die rond

Tollebeek en bij de Oostvaardersplassen. Op basis van dit onderzoek zal door de 

provincie worden bepaald of het beheer van deze kades bij reglement aan het water-

schap moet worden opgedragen en of deze kades moeten worden aangewezen als

regionale waterkering. Als dat het geval is dan zal de provincie, in overleg met het

waterschap, voor deze kades een veiligheidsnorm vaststellen, uiterlijk in 2008.

Wateroverlast

Het watersysteem heeft een gemiddelde inundatiekans van eens in de 100 jaar

(1/100). Bij het ontwerp van de polders is er vanuit gegaan dat door toekomstige

bodemdaling de inundatiekans toeneemt tot gemiddeld eens in de 80 jaar (1/80).

De provincie vindt dat deze bescherming tegen inundatie in het agrarisch gebied in

de toekomst behouden moet worden. Bij deze gemiddelde norm wordt een minimum-

norm gesteld van eens in de 50 jaar (1/50).

Door de bescherming tegen wateroverlast op dit niveau te handhaven wil de provin-

cie in de toekomst het agrarisch gebied van Flevoland zoveel mogelijk geschikt hou-

3

Stedelijk gebied Maximaal 1 keer per 100 jaar.
4

Natuurgebied Geen norm.
5

Bij ontwikkeling van een gebied naar een andere functie, is de norm voor regionale wateroverlast van de nieuwe functie
bepalend bij de planontwikkeling.

Alle gebieden, niet zijnde stedelijk gebied of natuurgebied.
De gebieden die op de kaart 3.4.2 zijn aangewezen als stedelijk water.
Gebieden die behoren tot de functies ‘water voor bos en natuur’ en ‘water voor bos en natuur EHS met milieutekort verdroging’ volgens kaart 3.4.2

3

4

5

Functie Normen regionale wateroverlast

Agrarisch gebied Maximaal 1 keer per 50 jaar, gemiddeld per afzonderlijk deelgebied 1 keer per 80 jaar.

Tabel 4

Flevolandse normen voor

regionale wateroverlast



den voor alle agrarische functies. Dit is ambitieuzer dan de landelijke werknormen

voor het agrarisch gebied, zoals vastgelegd in het Nationaal Bestuursakkoord Water

en wordt gemotiveerd door de relatief goede uitgangsituatie waarin het Flevolandse

watersysteem zich bevindt. Het zonder meer overnemen van de landelijke normen

zou een snelle verslechtering van de bescherming tegen wateroverlast betekenen.

Wél conform de landelijke werknormen geldt voor stedelijk gebied een norm van

eens in de 100 jaar (1/100), met een maximale afvoer van 1,5 liter per seconde per 

hectare. Vooralsnog worden geen normen voor natuurgebieden vastgesteld.

Waterkwaliteit

Het waterbeheer voor de waterkwaliteit is gericht op een goede ecologische toestand

voor alle wateren ongeacht de bestemming. Voor oppervlaktewater, grondwater en

waterbodem worden de normen van de Vierde Nota Waterhuishouding aangehouden,

tenzij deze niet kunnen worden gerealiseerd als gevolg van natuurlijke omstandig-

heden.

Voor het waterkwaliteitsbeheer zijn gebieden aangegeven waar in de toekomst de

goede waterkwaliteit gehandhaafd en verder verbeterd zal moeten worden. Dit zijn

gebieden die in figuur 10 zijn aangegeven als ‘te ontwikkelen bijzondere waterkwali-

teit’ en ‘rekening houden met kwetsbaar ondiep grondwater’. Voor de chemische

waterkwaliteit geldt het stand still beginsel, waarbij verslechtering van de waterkwa-

liteit in beginsel niet is toegestaan. De ecologische kwaliteitsdoelstelling wordt gedif-

ferentieerd uitgewerkt, rekening houdend met functiespecifieke en gebiedsspecifieke
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eisen. Natuurlijk functionerende watersystemen voorkomen of reduceren problemen

als verdroging en verontreiniging. Deze systemen hebben een zodanig zelfregulerend

vermogen dat fluctuaties in waterkwaliteit en waterkwantiteit door het systeem zelf

kunnen worden gebufferd. Ze hebben een goede waterkwaliteit en herbergen speci-

fieke flora en fauna, die varieert per watertype (meren, plassen, vaarten, tochten,

sloten). Gestreefd wordt naar een optimale ontwikkeling van aan oppervlaktewater

gebonden levensgemeenschappen. Natuurvriendelijke oevers zijn belangrijk voor een

goede waterkwaliteit en functioneren vaak als ecologische verbindingen. Ze kunnen

ook een bijdrage leveren aan het vasthouden en bergen van water. De provincie wil

bij het realiseren hiervan prioriteit geven aan gebieden waar de goede waterkwaliteit

behouden of verder ontwikkeld moet worden.

3.4.3 Milieu: ontkoppeling

Voor inwoners en bedrijven is een schone, veilige en aantrekkelijke leefomgeving

belangrijk. De opgave is om de schone en innovatieve voorsprong die Flevoland heeft

te behouden en spaarzaam met de milieuruimte om te gaan. Hierbij speelt het begrip

‘ontkoppeling’ een rol. Van ontkoppeling is sprake wanneer de economie harder groeit

dan de milieudruk toeneemt. Absolute ontkoppeling wordt bereikt als de milieudruk

bij economische groei zelfs in absolute zin afneemt. In tabel 5 is gedifferentieerd naar

milieuthema de autonome en bij huidig beleid optredende ontkoppelingsontwikke-

ling weergegeven. De provincie legt deze autonoom optredende ontkoppelingsont-

wikkeling vast als ambitieniveau.

Tabel 5

Ontkoppelingsontwikkeling

naar milieuthema 

Milieuthema Prognose ontkoppeling 2000-2030 bij autonome ontwikkeling en zonder aanvullend beleid

Vermesting I. Absolute ontkoppeling

Ruimtegebruik - landbouw

Verspreiding - water

5.4

§

5.2

4.1.4, 5.6.5

I. Absolute ontkoppeling

I. Absolute ontkoppeling

Verspreiding - bestrijdingsmiddelen 4.1.4, 5.6.5I. Absolute ontkoppeling

Brongebruik 5.6.8, 5.7.4II. Sterke relatieve ontkoppeling

Verspreiding - lucht 4.1.5II. Sterke relatieve ontkoppeling

Verzuring 5.4II. Sterke relatieve ontkoppeling

Verwijdering 5.7.1, 5.7.3III. Enige relatieve ontkoppeling

Klimaat

4.1.1

III. Enige relatieve ontkoppeling

Ruimtegebruik - wonen

4.1.2

IV. Enige koppeling

5.7.1

Ruimtegebruik - bedrijven IV. Enige koppeling

4.1.5Verstoring door geluid (niet voldoende gegevens)

5.4

5.2

4.1.4, 5.6.5

4.1.4, 5.6.5

5.6.8, 5.7.4

4.1.5

5.4

5.7.1, 5.7.3

4.1.1

4.1.2

5.7.1

4.1.5
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4.1 Stedelijke ontwikkeling

Het doel van het verstedelijkingsbeleid is de ontwikkeling van vitale steden en dor-

pen. Het beleid is gericht op behoud en versterking van de kwaliteit van de fysieke

omgeving via efficiënt ruimtegebruik, kwaliteitsverbetering en herstructurering van

het stedelijk gebied en versterking van het draagvlak voor voorzieningen. Deze doe-

len worden gediend door de stedelijke ontwikkeling van de kernen te bundelen waar-

mee nieuwe bebouwing wordt geconcentreerd in of aansluitend aan het bestaande

bebouwde gebied. Dit ondersteunt tevens de optimale benutting van infrastructuur

en centrumvorming rondom belangrijke vervoerknooppunten.

Op figuur 11 is de begrenzing van het stedelijk gebied tot 2015 aangegeven. Deze

figuur wordt gebruikt bij de toetsing van ruimtelijke plannen. Het stedelijk gebied

omvat zowel (bestaand en toekomstig) bebouwd als onbebouwd gebied en biedt

ruimte aan woongebieden, werklocaties, infrastructuur, (recreatieve) voorzieningen,

water, groengebieden en ecologische verbindingen. Tevens worden voor de periode

na 2015 de zoekrichtingen voor stedelijke ontwikkelingen aangegeven.

De gemeenten nemen bij de ontwikkeling van het stedelijke gebied het initiatief.

Plannen voor uitbreiding worden in samenhang met herstructurering van het

bestaande bebouwd gebied opgepakt. De stedelijke gebieden zijn zodanig begrensd

dat deze voldoende ruimte bieden voor gemeenten om risico’s in de uitvoering op te

kunnen vangen en een evenwichtige ontwikkeling van het stedelijk gebied mogelijk

te maken. De provincie draagt zorg voor een evenwichtige ontwikkeling op regionaal

niveau. Zij richt zich daarbij vooral op de onderlinge verbanden tussen de hoofdkernen,

rekening houdend met de positie van die kernen in hun stedelijke en groen-blauwe

hoofdstructuur. De provincie bevordert afstemming over woon- en werkmilieus en

voorzieningen, uitgaande van een integrale benadering van het stedelijke gebied en

het provinciale bundelingbeleid.

Het provinciale bundelingsbeleid is gebaseerd op een aantal algemene

principes:

De specifieke ruimtelijke kenmerken van steden en dorpen worden benut door

behoud en versterking van de kwaliteit van die kenmerken.

Bij stedelijke uitbreiding moet worden aangesloten bij bestaande ruimtelijke structu-

ren, zodat de vitaliteit van de kernen wordt ondersteund.

Nieuwe solitaire clusters van bebouwing buiten de in figuur 11 aangegeven stedelijke

gebieden worden in principe uitgesloten. Op deze regel kan in het kader van verwe-

ving op experimentele basis een uitzondering worden gemaakt als in een, tussen

BELEIDSKADER 
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•
•
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gebiedspartners overeengekomen integraal ruimtelijk ontwerp wordt aangetoond

dat het nieuwe cluster een wezenlijk onderdeel uitmaakt van een beoogde integrale

kwaliteitsimpuls voor het betreffende gebied (zie verder in paragraaf 5.1).

Infrastructuur wordt zo gebundeld dat versnippering van ruimtelijke eenheden wordt

voorkomen en geen omvangrijke barrières in stedelijke en ecologisch waardevolle

gebieden ontstaan.

De omvang van nieuwe ruimte voor wonen, werken en voorzieningen moet in ver-

houding staan tot de grootte van de kern en de positie ervan in de stedelijke en

groen-blauwe hoofdstructuur.

Permanente bewoning van recreatiewoningen in het buitengebied wordt uitgesloten.

De vitaliteit van steden en dorpen wordt mede bepaald door het voorzieningen- en

werkgelegenheidsaanbod binnen de stedelijke hoofdstructuur waarin de steden en

dorpen functioneren. Van belang is dat de Flevolandse steden en dorpen hierin een

eigenstandige positie hebben. Dit betekent een compleet basisaanbod van voorzie-

ningen in de hoofdkernen. Voor de overige kernen geldt dat het voorzieningenniveau

en het aanbod van werkgelegenheid compleet moet zijn in samenhang met kernen

in de nabijheid. Om voldoende draagvlak voor het ontwikkelen van het gewenste

voorzieningenniveau in de hoofdkernen te bereiken wordt voldoende ruimte gebo-

den voor daarmee samenhangende groei van het stedelijk gebied. De ruimtebehoefte

van wonen en werken vanuit het ‘oude land’ wordt primair opgevangen in de steden

Almere en Lelystad. Daarbij gaat het om stedelijke ontwikkeling met een (boven)

regionale betekenis, bijvoorbeeld ten aanzien van regionale bedrijventerreinen en

bovenlokale voorzieningen.

De kern Dronten heeft een verzorgingsfunctie voor het omliggende gebied. De aanleg

van de Hanzelijn en N23 en de ontwikkelingen in de zuidelijke IJsseldelta bij Kampen

leiden tot versterking van de positie van de kern in relatie tot de netwerkstad Zwolle-

Kampen binnen het bredere verband van de West-Oost as. Dit biedt goede mogelijk-

heden voor een voortgaande groei van de kern Dronten. Emmeloord heeft een verzor-

gingsfunctie voor Noordelijk Flevoland. De beoogde aanleg van de Zuiderzeelijn en

het op termijn opwaarderen van de N50 naar een A50 zal de positie van Emmeloord

in haar omgeving versterken. Een mogelijke opvang in Emmeloord van mensen van

buiten het gebied is gerelateerd aan deze versterking en aan het draagvlak voor voor-

zieningen. Zeewolde heeft een beperkte groei in verband met de ontwikkelingsfase

van de gemeente en de functie in de regio. Urk voorziet in de opvang van de eigen

inwoners en van lokale en op de visserij georiënteerde bedrijvigheid.

De vertaling van deze uitgangspunten in stedelijke profielen staat in paragraaf 4.1.6.

Van de gemeenten wordt verwacht dat zij het provinciale bundelingsbeleid vertalen

in lokaal beleid en in concrete (ruimtelijke) plannen. De gemeenten dienen bij de uit-

werking van het bundelingsbeleid een evenwichtige ontwikkeling van het stedelijk

gebied mogelijk te maken, waarbij tijdig voldoende ruimte voor wonen, bedrijven,

voorzieningen en overige stedelijke functies wordt geboden. Daarbij dient optimaal

gebruik te worden gemaakt van het bestaande bebouwd gebied.

•

•

•
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4.1.1 Wonen

De afspraken met het rijk over de omvang van de woningbouw in de periode tot 2010

zullen leiden tot een inwoneraantal van 400.000 in 2010. Daarna zal de autonome ont-

wikkeling, met een jaarlijkse groei van ruim 2.000 woningen, leiden tot maximaal

500.000 inwoners in 2030. Gezien de ontwikkelingsruimte van de gemeenten is een

inwonertal van circa 650.000 mensen evenwel inpasbaar. Dan is een bouwproductie

nodig van circa 5.600 woningen per jaar in de periode 2010-2030. De bevolkingsontwik-

keling bij dit hoge groeiscenario is maatgevend voor de ruimte die in dit plan wordt

gereserveerd voor woningbouw, infrastructuur, regionale economie en voorzieningen.

Het in balans houden van uitbreiding en herstructurering is de basis voor een kwali-

teitsslag voor het gehele bebouwde gebied. Een goede woonkwaliteit voor iedereen

is het uitgangspunt. Naast de woning zelf is daarbij ook de woonomgeving belang-

rijk. Het gaat om kwaliteiten als voorzieningen, groenstructuren, recreatiemogelijk-

heden, veiligheid en een schone omgeving. De herstructurering wordt zo mogelijk

gestimuleerd door inzet van rijksmiddelen voor stedelijke vernieuwing.

De partijen die op de woningmarkt opereren, stemmen uitbreiding en aanpassing

van de woningvoorraad af op de regionale woningmarktsituatie. De kwaliteit van het

wonen is een belangrijke concurrentiefactor tussen regio’s. In de afgelopen decennia

is er in Flevoland te weinig gedifferentieerd gebouwd. De nadruk heeft altijd gelegen

op ruime eengezinswoningen. Hoewel Flevoland ook in de komende periode nog een

opvangtaak voor andere delen van Nederland zal behouden, komt de woningbehoefte

van de huidige inwoners steeds nadrukkelijker op de voorgrond te staan.

De kwantitatieve eigen woningbehoefte vraagt om een jaarlijkse toevoeging van

ruim 2000 woningen. Bij deze toevoeging moet rekening gehouden worden met de

specifieke behoeften van ouderen, alleenstaanden en starters, omdat de bestaande

woningvoorraad daar onvoldoende aan tegemoet komt. Daarnaast is er behoefte aan

landelijk wonen nabij de stad. Daar kan in beperkte mate in worden voorzien in de

vorm van verweving van functies in het landelijk gebied.

Grafiek 3

Omvang woningvoorraad

Flevoland naar deelgebied
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Naast de bouw van nieuwe woningen wordt het behoud van kwaliteit van de

bestaande woningvoorraad steeds belangrijker. Een deel van het bestaande bebouw-

de gebied is aan herstructurering toe. Vooral in de wat oudere wijken moet de

bestaande woningvoorraad en de zorginfrastructuur worden aangepast. De combina-

tie van de uitbreidingsopgave met de herstructureringsopgave biedt de mogelijkheid

in te spelen op de veranderende en meer gedifferentieerde behoefte aan woningen

en andere functies. Via verdergaande verweving op wijk- en buurtniveau ontstaan

goede mogelijkheden voor combinaties van wonen en werken. Invulling hiervan is

primair een gemeentelijke aangelegenheid. Bij Almere en Lelystad is behoefte aan

specifieke woonmilieus. De ontwikkeling van waterfronten kan hieraan bijdragen.

Voor geheel Flevoland is dit uitgewerkt in de Woonvisie Flevoland. Kernpunten uit de

Woonvisie zijn:

huisvesting voor kleinere huishoudens;

het voldoen aan de behoefte aan goedkopere betaalbare (huur)woningen voor 

starters, statushouders en andere groepen met een krappe beurs;

het inlopen van de tekorten aan woonzorgvormen voor mensen met een beperking,

ouderen en andere zorgbehoevenden. Voor deze woonzorgvormen is de nabijheid 

van verschillende voorzieningen gewenst;

differentiatie van woonmilieus;

het mengen van wonen, voorzieningen en werken.

De provincie houdt op grond van de Huisvestingswet toezicht op de mate waarin

gemeenten voldoen aan hun taakstelling voor de huisvesting van statushouders. Voor

het overige vervult de provincie een ondersteunende en gebiedsvertegenwoordigen-

de rol gericht op:

afstemming tussen de gemeenten;

de huisvesting van kwetsbare groepen in de samenleving;

het actief monitoren van veranderingen in de woningvoorraad;

gemeenten, corporaties en marktpartijen stimuleren en ondersteunen bij de duur-

zame uitvoering van woon- en bouwplannen.

4.1.2 Bedrijventerreinen en overige werklocaties

De ontwikkeling en realisatie van werklocaties is een verantwoordelijkheid van

gemeenten en private partijen en is sterk afhankelijk van marktontwikkelingen. De

ervaring leert dat er een ruime voorbereidingstijd aan voorafgaat. Het is daarom van

belang de planning af te stemmen op een meerjarig toekomstperspectief (weergege-

ven in de Strategische Visie Werklocaties), niet alleen binnen de provincie, maar ook

bijvoorbeeld binnen de Noordvleugel. De provincie vervult hiervoor vooral een facili-

terende, ondersteunende en gebiedsvertegenwoordigende rol. Met haar locatiebeleid

nodigt de provincie de gemeenten uit om de variëteit en spreiding van werklocaties

te concretiseren, afgestemd op de behoeften van de verschillende soorten bedrijven

en instellingen. De gemeenten moeten rekening houden met elkaars plannen. Voor

Oostelijk en Zuidelijk Flevoland zijn de komende jaren omvangrijke bedrijventerreinen

gepland. De provincie wil dat er tussen de vier betrokken gemeenten afspraken

komen over segmentering en fasering. Ook dient afstemming plaats te vinden met

de Noordvleugel. De provincie wil zich hierin nadrukkelijker manifesteren als gebieds-

regisseur en neemt het voortouw om met de vier betrokken gemeenten een stuur-
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groep op te zetten. Afspraken over prijsbeleid en eventueel ruimtelijke vestigings-

plaatseisen kunnen een vervolgstap zijn.

De ruimtelijke reservering van werklocaties moet zodanig zijn dat de door de provincie

beoogde werkgelegenheid geaccommodeerd kan worden. Binnen de begrenzing stede-

lijk gebied 2015 in figuur 11 is daarmee rekening gehouden. Voor de periode tot 2030 zijn

in deze figuur zoekrichtingen voor ontwikkeling aangegeven om te kunnen voorzien in

500 hectare aan nieuw bedrijventerrein. De ontwikkeling van de werklocaties A6/A27 en

de luchthaven Lelystad/Larserpoort is van (boven-)regionaal belang. Deze maken onder-

deel uit van resp. de speerpuntgebieden Almere en luchthaven Lelystad. De provincie wil

via de speerpuntgebieden actief betrokken zijn bij de ontwikkeling van deze bedrijven-

terreinen. Tijdig herstructureren van bestaande bedrijventerreinen draagt bij aan zorg-

vuldig ruimtegebruik en voorkomt onnodige extra uitleglocaties.

Het vervoer en overslag van goederen over water en op het land kan een belangrijke

bijdrage leveren aan het in stand houden van een goed vestigingsmilieu in Flevoland.

De provincie wil zich inspannen om nieuwe weg-water overslaglocaties binnen de in

figuur 6 aangegeven zoekgebieden mogelijk te maken. Voor alle locaties geldt dat

nog beoordeeld moet worden hoe ze binnen de natuurregelgeving gerealiseerd kun-

nen worden. Op het land ontstaat op langere termijn in Almere een weg-spoor over-

slagmogelijkheid op het bedrijventerrein A6/A27. Het goederenvervoer over water

kan vanwege toegenomen efficiëntie van de binnenvaart op de korte termijn van

belang worden. Door het sterk toegenomen gemiddelde tonnage van een binnen-

schip, komen voor goederenvervoer over water vrijwel uitsluitend buitendijks gelegen

overslagmogelijkheden in aanmerking. Hierbij zijn in beginsel twee locaties in Almere

en één in Lelystad in beeld. Laatstgenoemde locatie is op termijn ook geschikt als

overslagpunt weg-water-spoor. De provincie stimuleert de gemeenten, betrokken

havenautoriteiten en het bedrijfsleven op korte termijn tot tijdelijke en voor 2012 tot

tenminste twee definitieve overslagmogelijkheden in Flevoland te komen.

De voorraad aan kantoorruimte en de plannen voor kantoorontwikkeling voorzien

voor Almere en Lelystad ruimschoots in de behoefte op lange termijn. In Dronten,

Noordoostpolder, Urk en Zeewolde wordt capaciteitsuitbreiding voorzien met het oog

op de te verwachten verschuiving in de economische structuur naar de dienstensec-

tor. Overschotten doen zich in deze gemeenten veel minder voor, omdat voornamelijk

in opdracht van eindgebruikers wordt gebouwd. Werklocaties vormen onderdeel van

het stedelijk gebied als aangegeven in figuur 11.

Provinciaal locatiebeleid en gemeentelijke vestigingsvisies

Het locatiebeleid voor het stedelijk gebied is gericht op een voldoende gedifferenti-

eerd aanbod van werklocaties in Flevoland, zodat er voor ieder bedrijf en instelling

een geschikte locatie gevonden kan worden. Met het locatiebeleid streeft de provin-

cie naar een zodanige vestiging van bedrijven, kantoren en voorzieningen, dat een

optimale bijdrage wordt geleverd aan de vitaliteit van steden en dorpen.
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Het locatiebeleid draagt bij aan meerdere doelstellingen:

versterking van de economische ontwikkeling van Flevoland;

beheersing van de mobiliteit door een goede bereikbaarheid per openbaar vervoer 

en fiets;

efficiënt gebruik van infrastructuur en vervoermiddelen;

verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid, waarbij het parkeerbeleid

een belangrijk ondersteunend instrument is.

Het locatiebeleid geldt voor het in figuur 11 aangegeven gebied. Er is een indeling in

zeven provinciale locatietypen, onderverdeeld in drie categorieën te weten centrum-

milieus, gemengde woonwerkmilieus en specifieke werkmilieus. In centrummilieus

vindt concentratie plaats van arbeids- en bezoekersintensieve functies in combinatie

met wonen, goede bereikbaarheid per auto en in de directe nabijheid van openbaar-

vervoersknooppunten. Bij gemengde woonwerkmilieus is het beleid gericht op func-

tiemenging van wonen en werken, waarbij de woonfunctie overheersend is.

Ter beperking van milieuhinder en mobiliteit mogen alleen kleinschalige werkfunc-

ties met een lokale betekenis zich hier vestigen. Specifieke werkmilieus zijn bedoeld

voor bedrijven die vanwege de schaal en het functioneren niet gecombineerd kunnen

worden met andere woon- en werkfuncties. Een goede verbinding met het hoofd-

wegennet is belangrijk. Dit geldt zeker voor bedrijven en voorzieningen met omvang-

rijke goederenstromen en/of met een verkeersaantrekkende werking.

Het locatiebeleid is nader uitgewerkt in de beleidsregel Locatiebeleid Stedelijk Gebied.

Daarin wordt ingegaan op de vestigingsvoorwaarden voor bedrijven, kantoren en

voorzieningen met betrekking tot kantorenomvang, bereikbaarheid, ruimtelijke kwa-

liteit en leefbaarheid.

Vestiging van detailhandel dient uitsluitend te worden geaccommodeerd in of aan-

sluitend aan bestaande bebouwde gebieden. De vestiging van zogenaamde weide-

winkels wordt uitgesloten. In het landelijk gebied is detailhandel wel beperkt toege-

staan voor de verkoop van eigen gekweekte of vervaardigde producten of verkoop

van producten met een directe binding aan bepaalde toeristisch-recreatieve voorzie-

ningen. De detailhandelsstructuur is complementair opgebouwd naar functionele en

aan locatiegebonden winkelcentra. De functie van een winkelcentrum is afhankelijk

van de positie van de kernen in de (provinciale) stedelijke hoofdstructuur en de loca-

tie binnen de kernen. Binnen de detailhandel zijn sterke veranderingen in vraag en

aanbod gaande. De provincie wil daaraan ruimte bieden en bepalen waar de bovenlo-

kale belangen liggen. Het gaat daarbij om onderzoek naar ontwikkelingen in de

detailhandel zoals de opkomst van branchevervaging, megasupermarkten, grootscha-

lige thematische ontwikkelingen (sport en vrije tijd), aan de rand van steden te vesti-

gen winkelcentra en detailhandel vanuit groothandelsbedrijven. Dit kan leiden tot

aanpassing van de beleidsregel Locatiebeleid Stedelijk gebied. Uitgangspunt daarbij

is dat de detailhandelstructuur niet duurzaam wordt aangetast. Er dient zoveel

mogelijk te worden aangesloten op bestaande detailhandelconcentraties. Als dat niet

mogelijk is, zal op plekken in of aansluitend aan bestaande bebouwde gebieden

ruimte worden geboden.
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De provincie wil bij de ontwikkeling van bedrijvigheid rekening houden met de karak-

teristieken van de individuele gemeenten en tot maatwerk komen. Daarom is met de

gemeenten afgesproken dat ze een Gemeentelijke visie op het Vestigingsbeleid (GVV)

opstellen. Een GVV is een strategische visie op werklocaties, waarin voor bestaande

en toekomstige werklocaties het beoogde locatietype is opgenomen. Per werklocatie

wordt een profiel geschetst van de typen bedrijvigheid die er gevestigd kunnen wor-

den en hoe de toetsingscriteria per locatietype zijn uitgewerkt. Een GVV, waarvan

Gedeputeerde Staten hebben geconstateerd dat deze voldoet aan het provinciale

beleid, is in beginsel bepalend voor het onderdeel locatiebeleid bij de beoordeling van

gemeentelijke ruimtelijke plannen. De gemeente zorgt voor de actualiteit van de

GVV. Als richtlijn geldt dat de GVV minimaal eens in de 4 jaar wordt opgesteld met

de mogelijkheid van eenmalige verlenging met nog eens vier jaar, indien bijstelling

niet eerder nodig is.

Digitaal netwerk

De provincie hecht groot belang aan de completering van het digitale netwerk bin-

nen Flevoland en naar de omliggende gebieden. Aan gemeenten wordt gevraagd

zowel bij nieuw aan te leggen bedrijventerreinen als nieuwe woongebieden ruimte

te reserveren voor de aanleg van infrastructurele telecommunicatievoorzieningen

(ten minste mantelbuizen voor glasvezelinfrastructuur). In 2010 moeten (semi-)

publieke instellingen via glasvezelringen in de centra (stadsringen) zijn ontsloten.

Op deze ringen worden nieuw te bouwen woongebieden en bedrijventerreinen aan-

gesloten. Het streven is erop gericht dat in 2015 alle woningen in de kernen en alle

instellingen aangesloten zijn.

4.1.3 Mobiliteit in steden en dorpen

Van gemeenten wordt gevraagd nieuwe woongebieden en nieuwe bedrijventerreinen

vanaf de oplevering te voorzien van goede fietsverbindingen met het centrum van de

betreffende kern en het buitengebied. Gemeenten worden gevraagd in bestemmings-

plannen, bouwvergunningen en milieuvergunningen aandacht te besteden aan toe-

passing van mobiliteitsmanagement. Volgens het rijksbeleid is dit verplicht voor

Almere, gelegen binnen het nationaal stedelijk netwerk Randstad Holland. Het par-

keerbeleid is eveneens een gemeentelijke taak. Gemeenten die parkeerheffingen 

kennen of introduceren, stemmen onderling de parkeernormen en -tarieven af.

4.1.4 Water in steden en dorpen

Onder stedelijk water wordt verstaan het onderdeel van het watersysteem binnen de

grenzen van de bebouwde gebieden, aangegeven in figuur 11. De provincie Flevoland

streeft naar aantrekkelijk, toegankelijk, veilig en schoon water in woongebieden, met

een diversiteit aan waterplanten en -dieren en betrouwbare gebruiksmogelijkheden.

In gemeentelijke waterplannen worden de diverse subfuncties van stedelijk water

vastgelegd, van doelstellingen voorzien en in maatregelen uitgewerkt.

Bij de planning, inrichting en vernieuwing van stedelijk gebied moet rekening wor-

den gehouden met de kenmerken van de watersystemen. Water van goede kwaliteit

moet in de wijk worden vastgehouden, waarbij een zelfvoorzienend en gesloten

watersysteem mogelijk is. Wateroverlast mag niet worden afgewenteld op andere
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gebieden. Het aandeel open water hangt mede af van de lokale situatie: hoe laag ligt

het betreffende stedelijk gebied, is er veel overlast te verwachten? Schone en vuile

waterstromen worden gescheiden gehouden en mogelijkheden voor natuurlijke

(deel-)zuivering worden benut. Door de Europese Kaderrichtlijn Water is het terug-

dringen van diffuse verontreinigingsbronnen noodzakelijk: hemelwaterlozingen ver-

vuild door verkeeremissies en bestrijdingsmiddelen, uitlogende bouwmaterialen,

chemisch bestrijdingsmiddelengebruik in stedelijk groen en op straatverhardingen en

riooloverstorten. Het streven van de KRW is om in het jaar 2015 een goede toestand

van het grond- en oppervlaktewater te bereiken tegen de laagst mogelijke maat-

schappelijke kosten. In Flevoland levert dit een spanning op tussen de gewenste eco-

nomische en ruimtelijke ontwikkeling en het stand-still principe, de randvoorwaarde

dat de waterkwaliteit in geen geval mag verslechteren ten opzichte van het jaar 2000.

In 2009 moet het Stroomgebiedbeheersplan zijn vastgesteld en in 2012 moet een

maatregelenprogramma operationeel zijn. De provincie bevordert door middel van de

uitwerking van het Manifest Nieuw Flevolands Peil de toepassing van natuurlijke zui-

vering, infiltratie, waterbesparing, hergebruik, gebruik van niet uitloogbare materia-

len, kruipruimtevrij bouwen, gedeeltelijk ophogen en milieuvriendelijk oeveronder-

houd. In dit manifest hebben de Flevolandse overheden hun gezamenlijke ambities

ten aanzien van duurzaam bouwen vastgelegd.

De beschikbaarheid van goed water (neerslag en kwel) in een woongebied biedt kansen

om aantrekkelijke woonmilieus te creëren, met kansen voor de ontwikkeling van ste-

delijke ecologie. In enkele stedelijke gebieden in Flevoland zijn er goede kansen voor

een waterrijke inrichting. Dit geldt vooral voor delen van Zeewolde, Urk en Lelystad.

In de overige stedelijke gebieden ligt het voorkómen van contact tussen oppervlakte-

water en grondwater in verband met de slechte grondwaterkwaliteit meer voor de

hand. In stedelijke gebieden met ijzerrijke kwel ontstaat bruinrood, troebel en ecolo-

gisch arm stadswater dat voor de inwoners een lage belevingswaarde heeft. In deze

gebieden is open water ongewenst, uitgezonderd hetgeen strikt noodzakelijk is voor

ont- en afwatering. Slechts met dure maatregelen zoals aanvoeren van water of door-

spoelen van de waterlopen zou in deze gebieden goed stadswater verkregen kunnen

worden. Deze gebieden zijn in figuur 10 weergegeven als ‘stedelijk water: risico slech-

te waterkwaliteit’. Ontwikkeling van nieuwe stedelijke gebieden op laaggelegen loca-

ties (bijvoorbeeld bij Almere) vraagt om extra wateroverlastmaatregelen en dus extra

ontwikkelkosten. Daar tegenover staat de benutting van (financiële) voordelen van

waterrijke kernen. Gelet op de complexe samenhang tussen de ruimtelijke, economi-

sche, ecologische en hydrologische aspecten van het stedelijke waterbeheer is samen-

werking tussen gemeenten, waterbeheerders en drinkwaterbedrijven noodzakelijk.

Voor wateroverlast geldt in bebouwd gebied een norm van 1 keer in de 100 jaar. Bij

het bepalen van de wateropgave om wateroverlast tegen te gaan, is uitgegaan van

de huidige ruimtelijke inrichting. Bij de toekomstige inrichting en ontwikkeling van

het bebouwde gebied moet rekening gehouden worden met de normering voor

wateroverlast, zodat ook dan het watersysteem op orde blijft. Wanneer voor een

bepaald gebied een ruimtelijk plan wordt ontwikkeld, geldt naast de genoemde

hoofdlijnen en inrichtingsprincipes een aantal randvoorwaarden met betrekking tot

het watersysteem. Afwenteling van wateroverlast moet worden voorkomen op een
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dusdanige manier dat ook gebieden met de meest kritische norm, de bebouwde

gebieden, op orde blijven. Dit betekent dat bij neerslagomstandigheden die gemid-

deld 1 keer per 100 jaar voorkomen in 2050 (uitgaande van 10% extra neerslagintensi-

teit) de piekafvoer niet mag toenemen ten opzichte van de huidige ruimtelijke inrich-

ting, wanneer eenzelfde bui zou vallen. Hierbij geldt aanvullend het volgende:

Wanneer de afvoer in de huidige situatie groter is dan 1,5 l/sec/ha moet deze in de

nieuwe situatie terug gebracht zijn naar maximaal 1,5 l/sec/ha omdat dit de totale

afvoercapaciteit van de Flevolandse gemalen is.

Het niet afwentelen houdt ook in dat de aanwezige bergingsruimte voor water

behouden moet blijven. Dit geldt voor zowel bergingsruimte boven als onder het

niveau van het oorspronkelijke maaiveld. De waterbalans (in - uit = berging) moet

hetzelfde blijven bij de genoemde 1/100 situatie. Hiervoor geldt een uitzondering

wanneer de waterberging niet binnen het plangebied kan plaatsvinden en als door

mitigerende maatregelen niet kan worden voorkomen dat afwenteling van water-

overlast plaatsvindt. In dit geval kan in overleg met de waterbeheerder compensatie

plaatsvinden. De oplossing wordt dan, onder verantwoordelijkheid van de initiatief-

nemer, buiten het plangebied, maar binnen hetzelfde peilgebied gezocht. De kosten

komen voor rekening van de initiatiefnemer.

Het grondwaterpeil wordt afgestemd op drooglegging en stabiliteit van gebouwen,

vochtvoorziening van stedelijk groen, kwelreductie in geval van slechte grondwater-

kwaliteit en infiltratie en berging van hemelwater. De stedelijke groengebieden dienen

vooral als recreatief uitloopgebied. Het waterbeheer van die gebieden moet afge-
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stemd zijn op een voldoende vochtvoorziening van de groenstructuur en de recreatie-

doelen.

De rol van gemeenten in het waterbeheer

De gemeenten krijgen ‘waterzorgplichten’ op het gebied van verwerking van over-

tollig grondwater en afvloeiend hemelwater in bebouwd gebied. Daarnaast is de

gemeente verantwoordelijk voor de doelmatige inzameling en transport van afvalwa-

ter. Deze drie zorgplichten worden uitgewerkt in het gemeentelijke rioleringsplan. Van

de laatste zorgplicht kan de provincie ontheffing verlenen. Dit is vastgelegd in een pro-

vinciale beleidsregel. Voorts kiest de provincie ervoor, indien een samenhangend en

doelmatig regionaal watersysteembeheer dat noodzakelijk maakt, aan gemeenten een

aanwijzing te geven over de inhoud van het gemeentelijk rioleringsplan.

Het rioleringsplan geeft invulling aan de zorgplichten grondwater, hemelwater en

afvalwater. Voor wateroverlast geldt de volgorde vasthouden-bergen-afvoeren, voor

watertekort de volgorde vasthouden-bergen-aanvoeren en voor waterkwaliteit geldt

schoonhouden-scheiden-schoonmaken. Grondwater en hemelwater mogen niet op

de centrale afvalwaterzuiveringsinstallaties terecht komen. Afvloeiend hemelwater

mag niet zonder enige vorm van zuivering en retentie in het oppervlaktewatersys-

teem terecht komen. Schone en vuile waterstromen moeten gescheiden worden, ook

in extreme situaties. Overstorten in het systeem zijn niet toegestaan en waar deze

nog bestaan dient een sanering plaats te vinden. Bij de inzameling en het transport

van afvalwater moet worden gekozen voor robuuste systemen. De uitwerking hier-

van vindt plaats in gemeentelijke rioleringsplannen.

Overeenkomstig het Nationaal Bestuursakkoord Water stellen de gemeenten een

waterplan op. Hierin moeten zij minimaal opnemen de gemeentelijke bijdrage aan

het uitvoeren van de Europese Kaderrichtlijn Water en ‘Waterbeheer in de 21e eeuw’.

Belangrijk hierbij is de afstemming met het waterbeheerplan van Waterschap

Zuiderzeeland en de samenhang tussen het waterbeheer in het stedelijk en landelijk

gebied. Vanwege de sterke relatie tussen de onderwerpen in het gemeentelijke

waterplan en rioleringsplan is de provincie voorstander van afstemming tussen dan

wel integratie van beide plannen.

4.1.5 Milieu in steden en dorpen

Leefbaarheid en duurzaamheid

Duurzame ontwikkeling is een concept waar verschillende dimensies in te onderken-

nen zijn. ‘Duurzaam’ staat voor een zekere bestendigheid, terwijl ‘ontwikkeling’ juist

verandering impliceert. Het doel is een samenleving die, hoewel veranderlijk, liefst

van continu hoge kwaliteit is. Het gaat om de afweging tussen ecologische, economi-

sche en sociaal-culturele aspecten van het leven, met aandacht voor lange termijnef-

fecten en effecten elders in de wereld. Bij duurzame ontwikkeling gaat het dus om

een continue belangenafweging, waarbij beslissingen zijn gestoeld op een evenwich-

tige en integrale afweging. In het Omgevingsplan worden integrale afwegingen

gemaakt met het oog op duurzaam provinciaal beleid. Het rijk heeft vier belangrijke

onderwerpen benoemd waar nog verandering nodig is om in de komende decennia

naar een duurzame samenleving te kunnen groeien: de op fossiele brandstoffen inge-
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richte energievoorziening, de vervulling van de mobiliteitsbehoefte, de agrarische

productie en de biodiversiteit.

De provincie voert waar mogelijk en waar dat past bij de beschikbare bevoegdheden

en instrumenten de regie om de relatie tussen milieu en economie te versterken.

Flevoland kent ook in de toekomst door haar grootschalige woongebieden en bedrij-

venterreinen goede kansen voor een hoge duurzaamheidambitie voor de leefbaar-

heidaspecten geluid en externe veiligheid, maar ook de milieu-aspecten energie/kli-

maat en duurzaam bouwen. Deze kansen zullen primair door de ontwikkelende par-

tijen ontwikkeld en gefinancierd moeten worden. Naast een technologische kant zit

er aan het benutten van duurzaamheidskansen ook een procesmatige kant. Die

begint met de bereidheid om in een vroegtijdig stadium kansen voor duurzaamheid

en samenwerking in de planvorming te betrekken. Daarbij is het essentieel oog te

hebben voor de rollen en belangen van partners om duurzame ambities te bereiken.

De rol van de provincie daarin is vooral signalerend (kansen in het veld kunnen

benoemen), faciliterend (financieel en/of beleidsmatig) en organiserend (partijen bij

elkaar brengen). Daarnaast kan de provincie op een aantal prioritaire beleidsterreinen

de bovengemeentelijke regie voeren op regionaal relevante kennisontwikkeling. Zo

zal de provincie vierjaarlijks een monitoringsrapportage over ontkoppeling uitbren-

gen. De provincie kan een brug slaan tussen gemeenten en waterschap enerzijds en

de kennis in andere provincies, bij de rijksoverheid en de Europese Unie anderzijds.

De provincies steken steeds meer energie in het beoordelen van de mogelijke conse-

quenties van Europese richtlijnen voor de regio’s.

Met de gemeenten is besproken op welke wijze duurzaamheidskansen kunnen wor-

den gerealiseerd in Flevoland. Daarbij zijn afspraken gemaakt over de rol van

gemeenten en provincie. Klimaat en energie, duurzaam bouwen en geluid zijn voor

Flevoland prioritaire milieuthema’s. Bij de totstandkoming en uitvoering van duurza-

me ontwikkeling zijn ook andere partners dan de gemeenten essentieel. Zij zijn nood-

zakelijk om op passende wijze een bijdrage te leveren aan duurzame resultaten.

Energie- en klimaatbeleid

Klimaatverandering is een wereldwijd probleem en heeft onder andere gevolgen voor

het waterbeheer, de landbouw en de ecologie. De provincie Flevoland heeft niet

alleen een verantwoordelijkheid om deze effecten te beperken, maar ook om erop te

anticiperen. De provincie wil de emissies die samenhangen met het fossiele energie-

gebruik (CO2) verminderen door stimulering van beperking van het energiegebruik,

de opwekking van duurzame energie en het schoon en efficiënt produceren van ener-

gie. Voor de korte termijn is extra energiebesparing het meest efficiënt.

Energiebesparingsmaatregelen zijn snel door te voeren, verminderen de uitstoot van

CO2 en andere stoffen, beperken de afhankelijkheid van buitenlandse (fossiele) ener-

giebronnen en verdienen zichzelf terug. De provincie Flevoland loopt in Nederland

voorop met het opwekken van duurzame energie en wil deze positie behouden.

De provincie wil dat de hoeveelheid in Flevoland opgewekte duurzame energie in

2015 voorziet in minimaal 50% van de totale Flevolandse energiebehoefte (exclusief

het energiegebruik voor transport) en dat ook in 2030 deze 50% nog gehaald wordt.

Dit wordt bemoeilijkt door een stijgende energievraag (door groei) en de beperkt stij-
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gende hoeveelheid opgewekte duurzame energie (niet alleen uit wind, maar ook uit

andere duurzame bronnen, zoals biomassa).

De regie van het energiebeleid ligt bij het rijk, terwijl het zwaartepunt van de uitvoe-

ring bij de energieproductie en -distributiebedrijven en gemeenten ligt. De provincie

stimuleert en coördineert samenwerking tussen energiebedrijven, overig bedrijfsle-

ven, gemeenten, woningcorporaties en burgers bij de realisatie van energiebesparing

en duurzame energieopwekking. De provincie stimuleert en ondersteunt proefprojec-

ten en experimenten. Het Uitvoeringsprogramma Klimaat 2004-2007 wordt uitge-

voerd met gebruikmaking van de subsidie regeling BANS(Bestuursakkoord Nieuwe

Stijl)-Klimaatconvenant. De provincie stelt in 2007 een vervolg op dit programma op

voor de periode 2008-2012.

De provincie zal geen medewerking verlenen aan de vestiging van kerncentrales in

Flevoland, omdat met betrekking tot veiligheid en afval geen afdoende oplossingen

worden geboden. Het energie-eiland bij Lelystad behoudt de functie voor de opwek-

king van energie. Onderzoek naar en eventuele winning van olie- en gasvoorraden

behoort op het land buiten kwetsbare natuur- en milieubeschermingsgebieden in

beginsel tot de mogelijkheden. Met het zoeken naar en het winnen van olie en gas

vanuit de buitendijkse watergebieden wordt slechts ingestemd wanneer op basis van

een milieueffectrapport is aangetoond dat er geen onevenredige schade wordt toe-

gebracht aan de belangen van waterkwaliteit, waterkwantiteit, veiligheid van water-

keringen, natuur, scheepvaart, visserij en recreatie.

Duurzame stedenbouw

Duurzame stedenbouw richt zich op het realiseren van een hoogwaardige woonkwa-

liteit die gepaard gaat met het voorkomen of beperken van belasting van water en

milieu. De provincie zal duurzame (steden-)bouw bevorderen, in het bijzonder gericht

op een efficiënte en duurzame energievoorziening, het integreren van wateropgaven

in de verstedelijkingsopgave en het beperken van het gebruik en het stimuleren van

hergebruik van grondstoffen. In alle drie fasen van stedenbouwkundige ontwikkeling

moet voldoende aandacht worden besteed aan de kwaliteits- en milieuaspecten: in

de planfase, de bouw- en inrichtingsfase en de woonfase. De gedragscode is door

betrokken partners vastgelegd in het manifest ‘Nieuw Flevolands Peil: goed bouwen

en prettig wonen in Flevoland’. Dit manifest, opgezet met oog voor de belangen en

rollen van de ondertekenaars, gaat behalve over bouwen ook nadrukkelijk over wonen.

De provincie zal jaarlijks een rapportage uitbrengen over proces- en projectresultaten.

De ambitie is om in Flevoland het niveau van het Bouwbesluit ruimschoots te over-

treffen. Flevoland, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland hebben in hun Bouwgrondstoffen-

plannen afgesproken in eigen werken secundaire grondstoffen toe te passen. De pro-

vincies stimuleren dat het gebruik van primaire grondstoffen beperkt blijft tot hoog-

waardige toepassingen en dat secundaire grondstoffen of vernieuwbare grondstoffen,

zoals kurk, stro en hout, uit productiebossen worden ingezet. Uit een voorbeeldpro-

ject is inmiddels gebleken dat bij woningbouwprojecten een besparing van primaire

bouwmaterialen van meer dan 20% mogelijk is. In Flevoland worden locaties gezocht

waar bij de bouw van in totaal ca. 200 woningen een besparing van ca. 13.000 ton

grondstoffen (35%) wordt gerealiseerd. Bij aanleg, beheer en onderhoud van provinci-
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ale wegen zal 40-50% secundaire grondstoffen ingezet worden in de fundatie en de

verharding.

Duurzaam bouwen heeft niet alleen betrekking op de nieuwbouw, maar evenzeer op

de bestaande woningvoorraad. Vooral bij oudere huurwoningen is veel energiewinst

te behalen. De provincie wil hierover met corporaties afspraken maken. Hierbij wordt

gezocht naar synergie met ontwikkelingen bij de nieuwbouw, bijvoorbeeld op het

gebied van de inzet van zonneboilers. Een aanzienlijk deel van de bestaande woning-

voorraad is al aangesloten op een stadsverwarmingnet en dit kan binnen de steden

en dorpen worden uitgebreid. Bij woningen die niet op stadsverwarming aangesloten

kunnen worden, kan worden ingezet op elektrische warmtepompen en lokale produc-

tie van duurzame warmte via zonneboilers. De provincie acht een toename van het

vermogen van warmte/koude opslaginstallaties in Flevoland in de periode tot 2015

mogelijk tot 4% voor woningbouw en 10% voor utiliteitsbouw. Dit geeft een jaarlijkse

CO2-reductie van 3.000 tot 5.000 ton.

Natuur

Een kwaliteit van de Flevolandse steden en dorpen is de ruime en relatief groene

opzet van het stedelijk gebied. De omvang van de groengebieden is in veel gevallen

aanzienlijk, de toegankelijkheid en diversiteit kan nog verbeterd worden. De verant-

woordelijkheid hiervoor ligt in hoofdzaak bij de gemeente, maar de provincie wil daar

waar sprake is van bovengemeentelijke belangen of een behoefte aan specifieke des-

kundigheid een bijdrage leveren in de vorm van meedenken, creativiteit, overtuigings-

kracht en een intermediaire rol tussen gemeenten en de rijksoverheid. Zo is binnen

het recreatie- en toerismebeleid de behoefte aan voldoende recreatief uitloopgebied

bij de kernen één van de aspecten waarop de provincie haar inspanningen wil con-

centreren. Binnen het natuurbeleid wil de provincie in samenspraak met het rijk en

de gebiedspartners verder werken aan kennisvergroting over de aanwezigheid van

strikt beschermde soorten en een werkwijze ontwikkelen waarmee gebiedsontwikke-

ling en natuurontwikkeling elkaar niet in de weg zitten. Ook bij uitvoeringsvraagstuk-

ken op grond van de Flora- en Faunawet of de Boswet kan het zijn dat oplossingsrich-

tingen beter op bovengemeentelijk niveau uitgewerkt kunnen worden. Ook daarin

wil de provincie een faciliterende rol spelen.

Geluid

Het Flevolandse geluidsbeleid is erop gericht de huidige relatief gunstige situatie te

behouden. De provincie gaat er van uit dat gemeenten terughoudend zijn bij het toe-

staan van hogere geluidbelasting op de gevel van woningen. Hiervoor moeten bij het

maken van stedenbouwkundige ontwerpen van nieuwbouwlocaties, de kansen worden

benut om overschrijdingen van de wettelijke voorkeursgrenswaarde te voorkomen.

Van saneringssituaties is slechts incidenteel sprake. In verhouding tot de nationale

situatie ondervindt in Flevoland slechts een gering percentage woningen een hogere

geluidsbelasting dan de wettelijke voorkeurswaarde. Dit percentage zal de komende

10 jaar verdubbelen. De geluidsbelasting stijgt vooral bij de woningen die voor de

inwerkingtreding van de Wet geluidhinder (1982) zijn gebouwd. De toename van de

automobiliteit is hiervan de oorzaak. Samen met de gemeenten zal de provincie (als
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uitvoering van de Europese richtlijn Omgevingslawaai) de ontwikkeling in geluidhin-

der door wegverkeer monitoren. Vanaf 2007 zullen geluidbelastingkaarten geprodu-

ceerd worden. In 2008 wordt een actieplan vastgesteld. De geluidsoverlast van het

wegverkeer kan worden verminderd door bij (groot) onderhoud stillere soorten asfalt

toe te passen of geluidswallen/-schermen aan te leggen of te verhogen. Als beheer-

der van provinciale wegen heeft de provincie een voorbeeldfunctie. In de planperiode

gaat de provincie op een aantal wegvakken stiller asfalt toepassen. Deze maatregelen

moeten leiden tot een reductie van minimaal 3 dB bij ca 2.000 woningen.

De provincie behoudt voor het bedrijventerrein ‘luchthaven Lelystad en omgeving’ de

bevoegdheid om eventueel hogere grenswaarden vast te stellen en neemt de zone-

beheerstaken op zich. Aan de pilot van het RIVM naar permanente geluidsmetingen

bij Luchthaven Lelystad wordt een vervolg gegeven. In het kader van de milieuver-

gunningen zal bij relevante bedrijven de plicht worden opgelegd de eigen geluid-

emissie te monitoren. De gezamenlijke informatie moet leiden tot een dynamische

geluidskaart op internet.

Op bedrijventerreinen die zijn bestemd voor bedrijven die genoemd staan in de cate-

gorieën 3 of hoger van de VNG-bedrijvenstaat, worden slechts bij uitzondering

bedrijfswoningen toegestaan. De provincie stemt alleen in met ruimtelijke plannen

die de mogelijkheid van bedrijfswoningen bieden, indien daarbij is voorzien in een

vrijstellingsregeling (conform artikel 15 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening)

met een verplichte verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten. Daarbij

wordt extra geluidsisolatie van de buitengevel gevraagd. Woonwagenstandplaatsen

vallen onder het regime van de Wet geluidhinder. De provincie hanteert dit regime

ook voor recreatiewoningen en nieuwe ligplaatsen voor woonschepen.

Veiligheid

Het provinciale beleid ten aanzien van integrale veiligheid beperkt zich niet alleen tot

het terugdringen van de objectieve onveiligheid (criminaliteit, ongevallen), maar richt

zich ook op de mogelijke onveiligheid (kwetsbaarheid bij rampen, risico’s van onge-

vallen) en het in beeld brengen en verminderen van de subjectieve (gevoelens van)

onveiligheid. De provincie wil het accent verschuiven van toetsing en sanering van

risico’s achteraf naar beschouwing op voorhand. Bij de ontwikkeling van de provincie

moet integrale veiligheid onderdeel vormen van de afwegingsprocessen. De provincie

werkt daartoe met een vrijwillige veiligheidstoets (VER), die zij zelf toepast en waar-

van zij de toepassing door andere overheden stimuleert.

Het externe veiligheidsbeleid richt zich op risicovolle inrichtingen, transportroutes

voor gevaarlijke stoffen en buisleidingen en heeft tot doel individuen en groepen te

beschermen tegen ongelukken met gevaarlijke stoffen en tegen ontwrichtende effec-

ten van een ramp. In de normering wordt een onderscheid gemaakt tussen plaatsge-

bonden risico’s van individuen en groepsrisico’s. De provincie toetst gemeentelijke

bestemmingsplannen op deze aspecten en is bevoegd gezag inzake de Wet milieube-

heer voor een aantal inrichtingen. Binnen de zogeheten 10-6 contour mogen volgens

rijksregelgeving geen nieuwe (beperkt) kwetsbare objecten worden gerealiseerd.

Kwetsbare objecten zijn onder andere woningen, ziekenhuizen en scholen welke van-

uit extern veiligheidsoogpunt bescherming genieten. Beperkt kwetsbare objecten
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zijn bijvoorbeeld kleinschalige bedrijfsgebouwen. Eind 2007 mogen er volgens dezelf-

de regelgeving geen kwetsbare objecten meer liggen binnen een 10-5 contour van

een risicovol bedrijf. Voor de 10-6 contour geldt deze verplichting op 1 januari 2010.

Dit kan betekenen dat installaties moeten worden aangepast of dat sprake is van

saneringsituaties. In Flevoland betreft dit enkele LPG-installaties. Voor bestaande

beperkt kwetsbare objecten geldt geen saneringsplicht.

Bij alle nieuwe en bestaande bestemmingsplannen en milieuvergunningen moet

rekening worden gehouden met externe veiligheidsnormen. Door nieuwe aanvullen-

de regelgeving van het rijk kunnen nieuwe saneringssituaties ontstaan. De provincie

ziet geen aanleiding tot eigen aanvullend extern veiligheidsbeleid. Mede om de

samenwerking en kennisopbouw te bevorderen, stelt de provincie samen met Flevo-

landse gemeenten en de regionale brandweer een uitvoeringsprogramma externe

veiligheid op voor de jaren 2006-2010.

Geur

De provincie wil geurhinder voorkomen door hieraan bij planontwikkeling expliciet

aandacht te besteden, omdat geurhinder de kwaliteit van het woon- en leefmilieu

aantast. Tussen een geurbron en woningen moet voldoende afstand worden aange-

houden. Indien de noodzakelijke afstand niet gerealiseerd kan worden, moeten

effectbeperkende maatregelen genomen worden. De mate waarin geurhinder accep-

tabel is, is afhankelijk van de gevoeligheid van de omgeving. Dit wordt beoordeeld bij

de vergunningverlening en bij de toetsing van ruimtelijke plannen. De provincie heeft

de praktische toepassing van het geurbeleid uitgewerkt in de beleidsregels voor de

beoordeling van geur in de milieuvergunning en de ruimtelijke ordening. Nieuwe

woongebieden en andere bestemmingen waar langere tijd grotere aantallen mensen

aanwezig zijn (kampeerterreinen, ziekenhuizen, winkelcentra) worden als geurgevoe-

lig beschouwd. Het uitgangspunt is dat de geurbijdrage van een specifieke geurbron

zodanig laag moet zijn dat geen nieuwe geurhinder ontstaat. In bestaande geurhinder-

situaties wordt binnen de wettelijke mogelijkheden gesaneerd via aanpak bij de bron.

Licht

Flevoland is een relatief donkere provincie. Toch is er ook in Flevoland hinder van

reclame- en kasverlichting. Het aantal potentieel hinderlijke lichtbronnen neemt toe.

Het aantal inwoners van Flevoland dat zich vaak stoort aan licht in de directe woon-

omgeving (in 2004 11%) mag niet toenemen. De toename van kunstlicht in Flevoland

is specifiek in de kassengebieden Almere-De Vaart en Luttelgeest aan de orde. Hinder

door verlichting uit kassen wordt vooral via landelijke regelgeving aangepakt. De pro-

vincie zal innovaties op dit gebied, mede in relatie tot energiebesparing, ondersteu-

nen en stimuleren. Bij de uitvoering van eigen werken en bij de vergunningverlening

op grond van de Wet milieubeheer is het uitgangspunt dat terughoudend gebruik

wordt gemaakt van verlichting.

Luchtkwaliteit

In Nederland wordt plaatselijk niet aan de luchtkwaliteitseisen uit de Europese richt-

lijn Luchtkwaliteit voldaan. Uit verschillende studies blijkt fijnstof een serieus risico

voor de volksgezondheid te zijn. De provincie kan hieraan niet voorbij gaan. In Flevo-
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land kan ondanks de sterk toenemende mobiliteit de komende jaren een (veel) betere

luchtkwaliteit dan de verplichte grenswaarden behouden worden. Door schonere pro-

ductietechnieken en vervoermiddelen daalt de achtergrondconcentratie sterker dan

de toename van emissies door mobiliteitsgroei in Flevoland. Situaties waarin wettelij-

ke grenswaarden en plandrempels overschreden dreigen te worden, dienen door de

gemeenten voorkomen te worden. De provincie ondersteunt hen hierbij door middel

van advies, handreikingen en informatie.

Omdat ook bij lagere concentraties fijnstof gezondheidseffecten optreden, is het wen-

selijk om de blootstelling van inwoners aan luchtverontreiniging zo laag mogelijk te

houden. Dit kan door voldoende afstand tussen bronnen en omwonenden aan te

houden. Gevoelige bestemmingen zoals ziekenhuizen, scholen, woningen en sport-

velden worden bij voorkeur gesitueerd op locaties met lage concentraties luchtver-

ontreinigende stoffen.

De provincie voert voor het gebied indicatieve luchtkwaliteitberekeningen uit en stelt

deze ter beschikking aan de gemeenten. Hiermee wordt voorkomen dat gemeenten

voor ieder afzonderlijk plan detailberekeningen moeten laten uitvoeren. Jaarlijks rap-

porteert de provincie over de luchtkwaliteit in het voorgaande jaar met een ‘Rappor-

tage luchtkwaliteit provincie Flevoland’.

Bij vergunningverlening schrijft de provincie de best aanvaardbare techniek voor om

de emissies van luchtverontreinigende stoffen tot een minimum te beperken. De pro-

vincie en gemeenten vervullen een voorbeeldfunctie.

4.1.6 Stedelijke profielen

Almere

Met de rijksoverheid en de Noordvleugelpartners is afgesproken dat in Almere in de

periode 2010-2030 60.000 woningen worden gebouwd. Ruim 20.000 daarvan zijn

nodig voor de eigen woningbehoefte. Verwacht mag worden dat, gelet op ruimtelijke

vraagstukken in de Noordvleugel, de daadwerkelijke woningbouwproductie veel

hoger zal kunnen liggen. De provincie wil voor de lange termijn voldoende ruimte

reserveren voor een integraal stedelijk concept van Almere dat een groei met 70.000

woningen mogelijk maakt. Het tempo waarin gebouwd wordt zal in belangrijke mate

afhangen van ontwikkelingen op de woningmarkt. Voor de provincie zal het gewens-

te bouwtempo tevens afhangen van de daadwerkelijke ontwikkeling van de infra-

structuur, het voorzieningenniveau en de werkgelegenheid.

Almere moet zich kunnen ontwikkelen tot een aantrekkelijke en vitale stad in de

Noordvleugel van de Randstad, met een breed aanbod aan woonmilieus. De steden-

bouwkundige ontwikkeling binnen Almere is in hoofdzaak een gemeentelijke aange-

legenheid. De provincie rekent het tot haar taak te zorgen voor een goede regionale

inbedding van de groei van Almere in al haar facetten, zowel in Flevoland zelf als op

bovenregionaal niveau. Meerzijdige ontwikkeling blijft het uitgangspunt en is ook

noodzakelijk voor de voorziene opvangtaak van Almere. Eerst wordt prioriteit gege-

ven aan de verbetering van de verbindingen aan de westzijde van Almere. Het zo snel

mogelijk oplossen van de knelpunten op het traject Schiphol-Amsterdam-Almere

A6-A1-A9 heeft daarbij prioriteit. De provincie Flevoland heeft een voorkeur voor een

duurzame en robuuste oplossing, te weten een korte tunnel tussen de A6 en de A9.
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In Flevoland betekent dit een uitbreiding van het tracé over de Hollandse Brug (Tweede

Hollandse Brug) en een uitbreiding van de A6 tot aan aansluiting Almere Buiten-Oost.

De voorkeur van de provincie gaat uit naar ontvlechting van het bovenlokale/ regiona-

le doorgaande verkeer op een hoofdrijbaan en het lokale verkeer in Almere tussen de

verschillende stadsdelen op parallelbanen. Deze uitbreiding is vereist, onafhankelijk

van een eventuele woningbouwtaakstelling voor Almere tussen 2010-2030.

Om een hoogstedelijk woon- en werkmilieu met aangenaam verblijfsklimaat te reali-

seren worden tussen gemeente en provincie afspraken gemaakt over gedifferentieer-

de milieueisen. De provincie wil meer ruimte bieden voor de recreatieve functie van

de groengebieden. In het integrale stedelijke concept op langere termijn past een

hoogwaardige openbaar vervoerverbinding (Stichtselijn) tussen Flevoland en Het

Gooi/Utrecht. Dat geldt ook voor een treinverbinding naar Amersfoort (Amersfoort-

selijn). Realisatie van het integrale stedelijke concept voor Almere en van genoemde

infrastructuur wordt echter niet voorzien voor het jaar 2030.

Nu het rijk de reservering voor de Markerwaard heeft geschrapt, moet Almere zich

oriënteren op een ligging aan het IJmeer en Markermeer. De provincie onderschrijft

de ambitie om het IJmeer in te richten en te ontwikkelen tot het ‘waterpark’ van de

Noordvleugel, als centraal recreatiegebied tussen de steden Almere en Amsterdam.

Almere kan aan de westzijde een waterfront ontwikkelen in de vorm van een veelzij-

dige en hoogstedelijke centrumontwikkeling aan de oevers van het IJmeer.

Buitendijks kan het waterpark gestalte krijgen met een hoogwaardig maritiem en

recreatief centrummilieu. Een IJmeerverbinding (zowel weg als spoor) is hiervoor een

noodzakelijke voorwaarde. Om dit mogelijk te maken, moet tegelijkertijd een verbe-

tering van de water- en natuurkwaliteit tot stand worden gebracht. De provincie

benadrukt daarbij de samenhang tussen IJmeer en Markermeer en wil in de uitwer-

king daarvan de regie voeren.

De provincie is voorstander van de stedelijke ontwikkeling op de lange termijn aan de

oostzijde van Almere, ten oosten van de A27 op het huidige grondgebied van

Zeewolde. Deze ontwikkeling betreft een suburbaan en groen woon- en werkmilieu

dat in het landelijk gebied geleidelijk overgaat in de robuuste ecologische verbinding

tussen Oostvaardersplassen en Veluwe. Voor de periode tot en met 2015 kan Almere

zich ontwikkelen binnen het stedelijke gebied zoals in figuur 11 is aangegeven. In de

periode daarna komen eerst Almere Pampus (westelijk) en vervolgens Spiegelhout

(oostelijk) in beeld. Ontwikkeling van grootschalige nieuwe werklocaties liggen voor-

namelijk op het huidige grondgebied van Zeewolde. De ontwikkeling van de werklo-

catie A6/A27 overstijgt het lokale belang ruimschoots. De provincie wil betrokken zijn

bij de ontwikkeling van deze locatie.

In verband met groei van Almere zal de provincie onderzoek doen naar de stadsauto-

wegen. Capaciteitsuitbreiding is vanaf 2015 nodig op de Hogering en Waterlandse-

weg maar ook voor de zuidoostelijke wegontsluiting van Almere. De te verwachten

groei van het aantal reizigers per spoor betekent dat er bij het nieuwe station Almere

Poort inhaalvoorzieningen moeten worden gerealiseerd. Op termijn moet rekening

worden gehouden met een gedeeltelijke viersporigheid van de Flevolijn tussen
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Almere-Oostvaarders en Weesp. Hiervoor wordt voldoende ruimte gereserveerd.

De provincie wil actief bijdragen aan de ontwikkeling van hoger onderwijs. De activi-

teiten zijn gericht op de uitbreiding van het aantal studierichtingen en opleidingen

hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs met ten minste acht naast

de huidige vier. Naast vernieuwende opleidingen moet er ook een lokaal verzorgend

aanbod ontstaan.

De ontwikkeling van de culturele infrastructuur is belangrijk voor de bevordering van

een stedelijk klimaat in Almere, met een bovenregionale uitstraling. Gemeente en

provincie trekken samen op richting het rijk om ook landelijke ondersteuning hier-

voor te krijgen. De provincie streeft ernaar om aan het eind van de planperiode vier

culturele instellingen binnen de provincie te hebben die recht hebben op rijksonder-

steuning. Momenteel zijn dat er twee.

Zeewolde

Gezien de goede omgevingskwaliteiten, de grote woningbehoefte in de aangrenzende

delen van Gelderland en Utrecht en de gunstige ligging van Zeewolde kan verwacht

worden dat de druk op vestiging in Zeewolde vanuit het ‘oude land’ zal aanhouden.

Zeewolde heeft met de Polderwijk voor de komende planperiode voldoende ontwikkel-

ruimte. Voor de verdere ontwikkeling tot circa 35.000 inwoners in 2030 zijn echter nog

één of meerdere locaties nodig. Locaties in de rand van het Horsterwold kunnen in

beeld komen gelet op de mogelijke toepassing van de saldobenadering voor natuur.

Woningbouwontwikkeling in de Zuidlob is tot 2030 niet aan de orde gezien de zoek-

richting voor stedelijke ontwikkeling in Spiegelhout. De ontwikkeling van een nieuwe

kern is op langere termijn (na 2030) wel denkbaar. Daarbij kan zowel worden gedacht

aan een oriëntatie op de Harderwijker regio als aan een oriëntatie op de Amersfoortse

regio. Bij de bepaling van de locatie en omvang van een nieuwe kern moet rekening

worden gehouden met de positie van Zeewolde in de omliggende regio’s.

Echter, voor die tijd zal de infrastructuur in de Zuidlob aanpassing behoeven als

gevolg van de groei van Almere. De provincie neemt op korte termijn het initiatief om

samen met rijk en gemeenten een studie te starten naar het onderliggend wegennet

van Zuidelijk Flevoland. Daar moeten oplossingen gevonden worden voor de verwach-

te capaciteitsproblemen op de Nijkerkerbrug, Nijkerkerweg, Gooiseweg en Rijksweg

A27. Daarbij zal de vraag beantwoord moeten worden hoe de eventuele aanleg van

een A30 tussen Almere en Nijkerk een oplossing biedt voor deze verkeersproblema-

tiek. De provincie gaat uit van een aansluiting van de A30 op de A27 (zie figuur 2).

Uitvoering wordt niet voorzien vóór 2015.

Lelystad

Vanuit regionaal oogpunt is van belang dat de centrale positie van Lelystad op het

kruispunt van de Noordelijke Ontwikkelingsas en de West-Oost as Alkmaar-Zwolle

versterkt wordt. Lelystad kan zich op termijn ontwikkelen tot een stad met meer dan

120.000 inwoners. De beschikbare ruimte voor stedelijke ontwikkeling moet dan

zorgvuldig worden benut. Een sprong over de A6 op de langere termijn ligt niet meer

voor de hand, gelet op de te verwachten ontwikkeling van de luchthaven. Lelystad zal
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zich daarom, naast de ontwikkeling van Lelystad-Zuid (‘De Warande’) en herstructure-

ring binnen het bebouwde gebied, onder meer moeten richten op de ontwikkeling

van een aantrekkelijk waterfront. Door boulevardontwikkeling en wonen aan en in

het water kan Lelystad meer uitstraling krijgen als stad aan het water. De provincie

zal zich inspannen om in de komende planperiode een waterfrontontwikkeling ten

minste tot aan de huidige strekdammen ten zuiden van de Houtribsluizen planolo-

gisch mogelijk te maken. De gemeente zal de buitendijkse ambitie de komende tijd

verder concretiseren. De zoekrichting voor stedelijke ontwikkeling buitendijks na 2015

staat in figuur 11. Buitendijkse ontwikkelingen moeten zorgvuldig worden ingepast in

de ecologische bescherming die op het gebied van toepassing is. Naast de buitendijk-

se oriëntatie ligt op termijn een noordelijke zoekrichting voor stedelijke ontwikkeling

voor de hand. De provincie sluit niet uit dat al voor 2030 in dit gebied een stedelijke

ontwikkeling noodzakelijk zal zijn en is bereid dan ondersteuning te bieden bij het

vinden van een nieuwe locatie voor het centrumgebied voor biologische landbouw.

De ontwikkeling van de werklocatie Luchthaven/Larserpoort heeft een regionaal

belang. De provincie is via het speerpuntgebied luchthaven Lelystad betrokken bij de

ontwikkeling van deze locatie.

De Hanzelijn zal in 2012 in gebruik worden genomen. De provincie wil dat gelijktijdig

met de ingebruikname van de Hanzelijn ook de realisatie van station Lelystad-Zuid

gereed is. In Oostelijk Flevoland speelt binnen de planperiode de aanleg van de N23

tussen Lelystad en Kampen: dit is een belangrijk infrastructuurproject, waar de provin-

cie zelf initiatiefnemer is. De N23 maakt deel uit van de verbinding ‘van A (Alkmaar) tot

Z (Zwolle)’ en is onderdeel van het speerpuntgebied West-Oost as. Onderdeel van

deze verbinding is de brugverbinding tussen de N23 en de Houtribdijk. De provincie

reserveert hiervoor ruimte in samenhang met buitendijkse ontwikkelingen van

Lelystad. Realisatie wordt niet voor 2020 voorzien.

De provincie wil het aanbod hoger onderwijs in Lelystad en Dronten versterken. Dit

betreft in de eerste plaats het ‘groen-blauwe’ kenniscluster. In de onderwijskolom

ontbreken nog de schakels hbo-masterniveau en universitair bachelor en masterni-

veau. Daarnaast beoogt de provincie de vestiging van ten minste zes, lokaal verzor-

gende, duale opleidingen op hbo-niveau. De ontwikkeling van wetenschappelijk

onderwijs wordt mogelijk geacht op commerciële basis in samenwerking met een

regionaal consortium van gebiedspartners.

Dronten

Met de realisatie van de Hanzelijn en de N23 ligt Dronten in het midden van de West-

Oost as, die tot een sterkere relatie met de netwerkstad Zwolle-Kampen zal leiden.

Voorlopig heeft Dronten met de uitbreidingslocatie De Gilden en het centrum- en

stationsgebied voldoende ruimte om door te groeien naar ruim 55.000 inwoners in

2030. Ook voor de langere termijn is met Dronten-Oost voldoende uitbreidingruimte

beschikbaar. Ten zuiden van de Dronterweg is een gebied beschikbaar waar extensieve

bebouwing met recreatief uitloopgebied gecombineerd kan worden, maar ook hoge-

re dichtheden zijn mogelijk in combinatie met een aanvullend recreatief uitloopge-

bied elders. De verdeling van woningen over Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen

beschouwt de provincie als een gemeentelijke aangelegenheid. Ketelhaven wordt
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gekenmerkt door een grote mate van permanente bewoning en wordt daardoor aan-

gemerkt als (kleine) woonkern. De verdere ontwikkeling van Ketelhaven dient vooral

binnendijks en ook in recreatief opzicht plaats te vinden. Buitendijks ligt vooral een

opgave voor uitbreiding en kwalitatieve verbetering van watersportgebonden activi-

teiten. Het deel Lelystad-Dronten van de N23 wordt voor 2015 aangelegd. In een later

stadium zal het tracé in Dronten worden bepaald. Voor het deel tussen Dronten en

Roggebotsluis zullen parallelwegen worden aangelegd ten behoeve van het langza-

me verkeer. Na 2015 wordt uitbouw van de huidige Hanzeweg voorzien als onderdeel

van de N23. Voor de oeververbinding bij Roggebot wordt uitgegaan van een aquaduct,

waarvoor een rijksbijdrage nodig is. Voor het traject Roggebot-Kampen is opwaarde-

ring van de Flevoweg door de provincie Overijssel nodig. De ingebruikname van de

Hanzelijn in 2012 betekent tegelijk de opening van een treinstation in Dronten. De

provincie zal een groter aanbod hoger onderwijs stimuleren, hetgeen voor Dronten

inhoudt de verbreding van het groene onderwijs naar een ‘groenblauw’ kenniscluster

in samenhang met hbo-ontwikkeling in Lelystad.

Urk

De gemeente Urk bouwt voor de eigen woningbehoefte en zal doorgroeien naar

ongeveer 27.000 inwoners in 2030. Aan de oostzijde van het bestaande bebouwde

gebied is daarvoor voldoende ruimte beschikbaar. Zonodig kan uitbreiding van Urk in

zuidelijke richting plaatsvinden. De provincie gaat er voorshands vanuit dat de ruimte

die nodig is voor bedrijvigheid gevonden kan worden binnen de begrenzing stedelijk

gebied tot 2015, maar is zich ervan bewust dat Urk de mogelijkheden voor bedrijvig-

heid ten zuiden van de Domineesweg wil bezien.

Noordoostpolder

De eigen woningbehoefte van Noordoostpolder leidt tot een groei naar ongeveer

55.000 inwoners in 2030. De ambitie van de gemeente ligt evenwel hoger. Indien de

Zuiderzeelijn wordt gerealiseerd is een groei richting 70.000 inwoners denkbaar. Het

recente vertrekoverschot stemt echter zorgelijk. De groeiambitie vereist een verbete-

ring van de omgevingskwaliteit. Naast investeringen in de bestaande woningvoor-

raad en het voorzieningenniveau zijn ook investeringen in recreatief uitloopgebied

nodig. De verdeling van het aantal te bouwen woningen tussen Emmeloord en de

tien dorpen is een verantwoordelijkheid van de gemeente. De locaties Emmelhage en

tussen de Urkerweg en Hannie Schaftweg bieden in de planperiode voldoende ver-

stedelijkingsruimte. Voor de periode tot 2030 zijn zowel noordelijke als westelijke

zoekrichtingen denkbaar. Als de Zuiderzeelijn gerealiseerd wordt, kan echter ook een

uitbreiding ten oosten van de A6 in beeld komen. Op langere termijn kan de ontwik-

keling van een bedrijventerrein ten zuiden van de A6 aan de orde komen, die de

potentie van de strategische ligging op de kruising van de A6 en N50 benut. Op korte

termijn wordt gewerkt aan de opwaardering van de N50. In 2009 zal het nieuwe deel

tussen Ens en Ramspolbrug in gebruik zijn genomen. De brughoogte bij Ramspol moet

voldoende zijn om de doorstroming op de N50 te garanderen. Met de gemeente zal

worden bepaald hoe in aansluiting hierop de bereikbaarheid en leefbaarheid in Ens

verbeterd kan worden. De provincie blijft zich inzetten om de gewenste opwaarde-

ring van de N50 tot autosnelweg (A50) gerealiseerd te krijgen.
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4.2 Sociale ontwikkeling

4.2.1 Sociale samenhang

De provincie wil dat alle inwoners kunnen participeren in de samenleving en dat ze

meer betrokken zijn bij elkaar én bij de Flevolandse en Nederlandse samenleving.

De sociale samenhang wordt gevormd door het functioneren van professionele voor-

zieningen en de mate waarin en de wijze waarop inwoners deelnemen aan maat-

schappelijke activiteiten en zich betrokken voelen bij en verantwoordelijk zijn voor 

de woon- en leefomgeving. Juist in een snelgroeiende provincie als Flevoland met

veel nieuwkomers wordt het nog niet volgroeid zijn van een sociaal netwerk als een

belangrijk gemis gevoeld.

De directe verantwoordelijkheid voor sociale samenhang ligt bij de gemeentelijke

overheden en sociale partners. De provincie heeft op het gebied van de sociale 

kwaliteit van Flevoland een beperkt aantal wettelijke taken. Daarnaast verstrekt de

provincie subsidies, stimuleert samenwerking en afstemming en initieert nieuwe

projecten. Subsidiëring vindt plaats op grond van beleidsregels waarin jaarlijks de

subsidieplafonds worden vastgesteld. Deze beleidsregels worden onder meer op

internet gepubliceerd. In de Sociale Agenda geeft de provincie eens in de vier jaar aan

hoe zij aan deze taken en verantwoordelijkheden invulling wil geven. Hierdoor kan er

efficiënt en doelgericht gewerkt worden door alle partijen. De provinciale steunfunc-

tie voor welzijn (Axion) speelt een grote rol bij de uitvoering van de sociale agenda.

De rode draad door de sociale agenda is het versterken van de sociale cohesie in de

provincie Flevoland. Thema’s zijn: betrokkenheid van de burger, zorg om de jeugd, ver-
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maatschappelijking van de zorg en leefbaarheid. De concrete uitwerking van afzon-

derlijke beleidsterreinen vindt plaats in sectorale nota’s zoals het sportbeleid of het

beleidskader jeugdzorg. Veiligheid is nauw verbonden met het onderwerp leefbaar-

heid. Men kan hierbij denken aan veiligheid in en rond de woning maar ook aan een

veilige woonomgeving. Naast fysieke maatregelen ter bevordering van de veiligheid

en de leefbaarheid, verdient sociale veiligheid minstens zoveel aandacht. De provincie

zal in het kader van haar activiteiten op het terrein van integrale veiligheid nagaan

op welke wijze geïnvesteerd kan worden in sociale veiligheid.

Het welzijnsbeleid richt zich op het meedoen van alle burgers aan alle facetten van

de samenleving, al dan niet geholpen door vrienden, familie of kennissen.

Achterstanden van bepaalde groepen moeten worden verminderd en de maatschap-

pelijke samenhang moet worden vergroot. In het welzijnsbeleid hebben vele instan-

ties én overheden een rol. De provincie stimuleert initiatieven die eraan bijdragen dat

sociale netwerken verder uitgroeien en bereikbaar zijn voor iedereen die daaraan wil

deelnemen. De provincie Flevoland legt daarbij nadruk op het verbeteren van de

infrastructuur van mantelzorg en vrijwilligerswerk.

De gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor het welzijnsbeleid. Met de Wet

Maatschappelijke Ondersteuning zal die rol verder worden versterkt. De provincie

vervult een complementaire rol, bijvoorbeeld in de signalering van problemen die te

weinig aandacht krijgen. De provincie stimuleert dan relevante actoren om daarmee

aan de slag te gaan. Gemeenten of andere instellingen hebben soms behoefte aan

een onafhankelijke partij die ontwikkelingen in beweging kan brengen.

Waar de provincie een wettelijke taak heeft (zoals bij jeugdzorg), heeft zij een directe

verantwoordelijkheid. Op andere beleidsvelden vervult de provincie een stimuleren-

de, regisserende, coördinerende en subsidiërende rol. Speciale aandachtspunten voor

de provincie zijn jeugdzorg, versterking van het hoger onderwijs, versterking van de

culturele infrastructuur, sport en recreatie en toerisme.

Grafiek 4
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4.2.2 Voorzieningen

De provincie wil dat een voorzieningenpatroon wordt gecreëerd en in stand wordt

gehouden dat naar omvang, samenstelling en ruimtelijke spreiding aansluit bij de

behoeften van de bevolking. Voorzieningen op het gebied van cultuur, onderwijs en

sport verhogen niet alleen de kwaliteit van het bestaan, maar leveren ook een bijdra-

ge aan de versterking van de sociale samenhang. Bovendien is de aanwezigheid van

dergelijke voorzieningen belangrijk voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven.

Het voorzieningenniveau in de provincie Flevoland is de afgelopen jaren gestegen,

maar de bevolkingsomvang groeide nog sneller. In grafiek 5 is te zien hoe groot de

achterstand op Nederland is. Verdere snelle groei van de bevolking is niet langer ver-

antwoord wanneer er geen duidelijk uitzicht is op de realisering van die sociale en

culturele voorzieningen, die nodig zijn voor het laten ontstaan van complete en even-

wichtige stedelijke samenlevingen met een aanvaardbaar niveau van dienstverle-

ning. Onderwijs, arbeid, inkomen en voorzieningen op het terrein van zorg, cultuur,

sport en vrije tijd dienen voor iedereen beschikbaar en bereikbaar te zijn.

Flevolanders zijn nog te veel aangewezen op voorzieningen buiten de provincie. Een

oorzaak is dat regelgeving de vestiging van nieuwe instellingen soms niet toelaat en

dat gevestigde instellingen niet altijd belang hebben bij het creëren van nevenvesti-

gingen in Flevoland. De financieringssystematiek van het rijk gaat vaak uit van bevol-

kingsaantallen van enkele jaren terug, wat voor een snel groeiende provincie als

Flevoland altijd nadelig uitpakt (de t-2 problematiek). De provincie Flevoland heeft als

concrete doelstelling: het terugbrengen van de achterstand in voorzieningen ten

opzichte van overig Nederland met eenderde in de periode tot 2015. In directe zin

stuurt de provincie nadrukkelijk op de uitbreiding van jeugdzorg, hoger (beroeps)-

onderwijs, culturele voorzieningen en sportvoorzieningen.

Voorzieningen dienen bij voorkeur op korte afstand van inwoners beschikbaar te zijn.

Als dit niet mogelijk is, moeten ze goed bereikbaar zijn, ook voor minder mobiele

bevolkingsgroepen.

Grafiek 5
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Gespecialiseerde voorzieningen zullen in de hoofdkernen worden geconcentreerd.

De eenmalig in Flevoland voorkomende (boven-)regionale voorzieningen horen, uit

een oogpunt van bereikbaarheid en ter ondersteuning van de centrale functie van de

steden, in beginsel thuis in Lelystad of in Almere. Voor Emmeloord geldt het behoud

van een verzorgingspositie voor de Noordoostpolder en directe omgeving.

Versterking van het voorzieningenniveau kan leiden tot een omvangrijke werkgelegen-

heidsimpuls. Het realiseren van de doelstelling, zijnde het wegwerken van de achter-

stand, leidt tot een vergroting van de werkgelegenheid met ca. 13.000 arbeidsplaat-

sen. Het wegwerken van de totale achterstand betekent een impuls van ca. 24.000

arbeidsplaatsen.

4.2.3 Jeugdzorg

Vraaggerichte zorg

De provincie heeft de financiële, juridische en maatschappelijke plicht om te zorgen

dat kinderen hun recht op jeugdzorg kunnen verzilveren. Er moet dus voldoende zorg-

aanbod zijn en de kwaliteit van het zorgaanbod moet gewaarborgd zijn.

Flevoland heeft nog steeds geen volledig aanbod in voorzieningen voor jeugdzorg en is 

daardoor deels afhankelijk van instellingen in andere provincies. De wachtlijst moet in 

2010 structureel weggewerkt zijn. De vraag naar jeugdzorg zal in Flevoland sterker 

stijgen dan in andere provincies. De provincie Flevoland streeft naar een efficiënte,

effectieve en vraaggerichte jeugdzorg waarin jongeren met opgroei- of opvoedings-

problemen tijdig de zorg of bescherming krijgen die ze nodig hebben. Bureau Jeugd-

zorg vormt de toegang tot de jeugdzorg. Het bureau moet zich ontwikkelen tot een

kwalitatief sterke en financieel gezonde organisatie die een duidelijke onafhankelijke

rol in de sector inneemt en een goede adviseur van de provincie is. Naast een vol-

doende volume en verscheidenheid van zorgaanbod moet de jeugdzorg klantgericht

zijn en goed bereikbaar zijn zowel in de stad als op het platteland.

Grafiek 6

Groei aanmeldingen Bureau
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De provincie is verantwoordelijk voor het aansluiten van de afzonderlijke schakels in

de keten van zorg. In 2010 moet de samenwerking tussen de diverse instanties dusda-

nig vorm gekregen hebben dat scheidingen in aansturing, financiën en beleidsvoering

in de uitvoer van de hulp niet meer als storend worden ervaren. In 2012 moet de hulp

in de keten van jeugdzorg zo op elkaar afgestemd zijn dat kinderen goed gevolgd kun-

nen worden en dat er een individueel hulpverleningsplan is voor elk kind in zorg.

In samenspraak met de jeugdzorgsector is een visie op jeugdzorg ontwikkeld met als

uitgangspunt dat het aanbieden van vraaggerichte hulp aan kind en gezin in de

eigen leefomgeving effectiever is. Het gebruik van relatief dure verblijfszorg wordt

teruggebracht tot hetgeen noodzakelijk is. De verwachting is dat daardoor meer kin-

deren kunnen worden geholpen met dezelfde middelen.

In de jeugdzorg worden voorbereidingen getroffen om marktwerking te introduceren.

De provincie koopt zorg in bij zorgaanbieders en toetst hierbij op kwaliteit, toeganke-

lijkheid en betaalbaarheid. Alle zorgvarianten voor alle leeftijdsklassen moeten in vol-

doende mate beschikbaar en bereikbaar zijn en (zoveel mogelijk) door minstens twee

zorgaanbieders geleverd kunnen worden. De instellingen moeten een solide bedrijfs-

voering hebben.

De provincie hecht veel waarde aan preventief beleid ter beperking van de toestroom

naar de jeugdzorg. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor preventieve jeugdzorg.

Om de aansluiting zo goed mogelijk te garanderen werkt de provincie op dat punt

nauw samen met de gemeenten. De provincie legt zich ook breder toe op het organi-

seren van samenhang tussen de verschillende beleidsterreinen. De provinciale jeugd-

zorg heeft samenhang met sportbeleid, welzijn, jeugdbeleid, onderwijs en cultuur, en

kan als integratiekader dienen.

Elke vier jaar maakt de provincie een beleidskader jeugdzorg en jaarlijks een uitvoe-

ringsprogramma. Hierin wordt opgenomen hoe de jeugdzorg in Flevoland vorm krijgt

en wordt de inzet van de middelen verantwoord. Ook de gemeenten, de AWBZ-zorg,

de justitiële zorg en de zorg in het Flevolandse onderwijs worden erbij betrokken om

een zo goed mogelijke samenhang van zorg te realiseren.

4.2.4 Zorg en Welzijn

Vermaatschappelijking van de zorg

Een zorgvrager heeft niet alleen behoefte aan zorg, maar ook aan een geschikte

woning, binding met een buurt waar hij of zij zich niet eenzaam of onveilig voelt en

volwaardige deelname aan de samenleving. Mensen met beperkingen zijn voor deel-

name aan de maatschappij veelal afhankelijk van begeleiding, ondersteuning en/of

zorg. De vermaatschappelijking van de zorg is daarom gericht op:

afstemming van het aanbod van zorgvoorzieningen op de vraag;

ontwikkeling van een integraal ketenaanbod van voorzieningen voor risicogroepen die, als

zij niet gericht ondersteund worden, de regie over hun eigen leven dreigen te verliezen;

waarborging van randvoorwaarden gelegen buiten het directe bereik van de zorgsector.
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De provincie monitort de vraag en het aanbod van voorzieningen en signaleert hia-

ten. Het beschikbaar stellen van subsidies voor vernieuwende projecten blijft tot

2008 tot de mogelijkheden behoren. De provincie onderzoekt de mogelijkheden om

het beleid na die datum te continueren. Gemeenten zullen worden uitgedaagd zich

te committeren aan uitvoeringsprogramma’s over wonen, welzijn en zorg, inclusief

woningbouwplannen gericht op het terugdringen van het tekort aan woonzorgvor-

men. De provincie zal voorts een goede informatievoorziening aan zorgvragers bevor-

deren (één loket, websites).

Curatieve zorg

Curatieve zorg wordt geleverd door de huisarts, het algemene ziekenhuis en de

ambulances. De beschikbaarheid en kwaliteit van deze zorg is van belang voor elke

bewoner van Flevoland. Samenwerking tussen verschillende aanbieders van curatieve

zorg bepaalt in grote mate de kwaliteit en sterkte van de zorgketen. De provincie sti-

muleert een goede samenwerking tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorg-

vragers en zal analyses van problemen en oplossingen maken. De noodzaak om

samenwerking te bevorderen neemt toe, met name tussen verpleeghuizen en geeste-

lijke gezondheidszorg. De vorming van zorgketens wordt gestimuleerd. In Almere ligt

de nadruk op ontwikkeling van het Flevoziekenhuis tot een centrumziekenhuis met

diverse topklinische functies die van betekenis zijn voor heel Flevoland. Voor de

IJsselmeerziekenhuizen zal, uitgaande van de huidige situatie, de handhaving en,

waar realistisch en haalbaar, uitbreiding van het totale zorgpakket gewenst zijn.

Samenwerking tussen de verschillende ziekenhuizen in Flevoland en mogelijk daar-

buiten is noodzakelijk om het kwaliteitsniveau te handhaven of verbeteren.

Wanneer ook de Eerste Kamer instemt met de nieuwe Wet Ambulance Zorg, zijn pro-

vincies met ingang van 2008 niet langer verantwoordelijk voor de vergunningverle-

ning. Dit wordt gecentraliseerd. Met de invoering van de nieuwe wet zal de maximale

aanrijtijd van 15 minuten voor spoedeisende ambulanceritten worden gehandhaafd,

maar onder verantwoordelijkheid vallen van het ministerie van VWS.

4.2.5 Onderwijs

Aan de bevolking moeten optimale ontplooiings- en ontwikkelingsmogelijkheden

worden geboden, ook voor mensen in een achterstandsituatie. Iedere Flevolander

moet ten minste over een startkwalificatie beschikken. De provincie wil zich vanuit

haar streven naar een breed en volwaardig voorzieningenniveau in Flevoland inzetten

voor de onderwijsstructuur.

Op het gebied van basisonderwijs en voortgezet onderwijs is de uitdaging om de zorg-

functie van het onderwijs te laten aansluiten op jeugdzorg en preventief jeugdbeleid.

Daartoe heeft de provincie het actieprogramma ‘Naar een versterkte aansluiting’

geïnitieerd, waarin gemeenten, scholen en provincie gemeenschappelijk werken aan

een samenhangende zorg voor kinderen. Daarnaast wil de provincie op bescheiden

schaal projecten blijven steunen in het kader van onderwijsvernieuwing en onder-

wijsprojecten met een regionaal karakter.

Ook speciaal onderwijs heeft de aandacht van de provincie. Nog steeds moeten veel
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kwetsbare leerlingen buiten de eigen gemeente en buiten de provincie naar school.

De provincie heeft een monitorfunctie. Het systematisch verzamelen van cijfers over

vraag, capaciteit en leerlingenvervoer dient ter ondersteuning van de betrokken par-

tijen en hun beleid om knelpunten op dit terrein op te lossen. Daarnaast is het moge-

lijk om op incidentele basis impulssubsidies beschikbaar te stellen voor arrangemen-

ten die tot doel hebben om kinderen zo dicht mogelijk bij hun woonplaats het onder-

wijs te bieden dat zij nodig hebben.

In het beroepsonderwijs zijn twee aspecten van belang: een solide beroepskolom

(vmbo-mbo-hbo) en de goede aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeids-

markt. Het eerste aspect vereist een breed aanbod van beroepsopleidingen en kwali-

ficaties op alle niveaus, die goed op elkaar aansluiten. Het onderste deel van de

beroepskolom (vmbo en mbo) is in Flevoland nog niet volgroeid en de top van de

kolom, het hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs, ontbreekt zelfs groten-

deels. Daarom verlaten de meeste jongeren die een studie willen volgen de provincie.

Na afronding van de studie keren ze vaak niet meer terug, wat een negatief effect

heeft op het gemiddelde opleidingsniveau van de Flevolandse beroepsbevolking. De

aanwezigheid van hoger onderwijs is daarom noodzakelijk voor een evenwichtige en

volwaardige sociaal-economische groei van de provincie. Als de provincie de status

van innovatieve en ondernemende regio wil behouden, dan is versterking van de

bovenlaag van de kennisinfrastructuur noodzakelijk. De provincie wil daarom initia-

tieven op het gebied van hoger onderwijs stimuleren, ondersteunen en faciliteren.

De provincie onderzoekt samen met partijen uit het onderwijs- en onderzoeksveld en

het bedrijfsleven de mogelijkheid om universitair onderwijs in de provincie te vestigen.

Het tweede punt, de goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, betekent

onder meer dat de afstand tussen leren en werken zo klein mogelijk moet zijn. De pro-

vincie stimuleert kennisuitwisseling, de afstemming van curricula en competentiepro-

fielen op de eisen van beroepsgroepen of branches en de beschikbaarstelling van vol-

doende stage- en praktijkplaatsen. Voor risicoleerlingen moeten onderwijsinstellingen

en bedrijfsleven samen trajecten ontwikkelen. Het bieden van een breed pakket aan

bij- en omscholingsmogelijkheden voor werkenden en het opzetten van gezamenlijke

projecten om kennis te ontwikkelen, te benutten en te verspreiden zijn belangrijke

instrumenten. De provincie initieert en faciliteert overleg tussen belanghebbende par-

tijen en ondersteunt projecten en organisaties die op dit terrein actief zijn.

De provincie vervult een (bescheiden) regisseursrol in het afstemmen van onderwijs-

initiatieven in verschillende hoofdkernen. De provincie lobbyt actief naar potentiële

aanbieders en het Ministerie van OC&W.

4.2.6 Cultuur

Cultuur versterkt onderlinge banden en draagt bij aan de identiteit van een gebied.

Flevoland wil zich met haar op cultureel gebied unieke waarden onderscheiden van

andere regio’s en zich (inter-)nationaal krachtig profileren. Centraal staan het cultu-

reel erfgoed en de landschapskunst. Flevoland heeft vergeleken met andere provin-

cies een behoorlijke achterstand in het culturele voorzieningenniveau opgelopen.

Ondanks de verhoging van de rijksbijdrage ontvangt Flevoland ten opzichte van de

overige provincies nog steeds het minste aan rijksmiddelen per inwoner.
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Figuur 12 Studentenstromen hoger onderwijs
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Buiten Flevoland

Binnen Flevoland

Waar volgen Flevolandse jongeren

hoger onderwijs (HBO en WO)

Hogeschool, Universiteit van Amsterdam en
Vrije Universiteit

Hogeschool InHolland

Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht

Christelijke Hogeschool Windesheim

Almere: Institute for Information Engineering,
Pabo
Dronten: Christelijke Agrarische Hogeschool

Binnen Flevoland:

Buiten Flevoland:

Totaal:

1.168 (17%)

5.677 (83%)

6.845 (100%)

Belangrijkste onderwijsinstellingen

Toelichting

De grafiek is gebaseerd op in Flevoland wonende jongeren.

Het betreft voltijds studenten. De dependance van de UvA

in Almere (i.c. de bachelor Gedrag en Samenleving) is gere-

kend tot de hoofdvestiging. Over Flevolandse studenten die

vanwege hun studie buiten de provincie op kamers wonen,

zijn geen cijfers beschikbaar. Volgens zeer voorzichtige

schattingen op basis van gegevens over leeftijdscohorten

en uitschrij- vingen bij de gemeenten in Flevoland gaat het

om 1000 à 2000 personen.

provincie flevoland | rov | kgo | 2006 0 25km





99

Inwoners en bezoekers van Flevoland worden gestimuleerd kennis te nemen van de

geschiedenis van Flevoland. Dit gebeurt door het zichtbaar maken van de cultuurhis-

torie en het verhogen van de belevingswaarde ervan, in combinatie met recreatie,

toerisme en educatie. De provincie verstrekt structurele subsidies voor o.a. cultuurhis-

torie. Flevoland telt op dit moment vijf grote landschapskunstwerken.

Landschapskunst blijft ook in de toekomst van belang. Het streven is om in de plan-

periode een zesde en zevende kunstwerk te realiseren.

Door verhoging van het voorzieningenniveau kan de culturele infrastructuur van

Flevoland verder worden versterkt. De voorzieningen en activiteiten in Almere en

Lelystad hebben hun weerslag op de rest van de regio. Podiumkunst is een aan-

dachtspunt bij de versterking van het culturele klimaat in Flevoland. Er is een meer-

jarig convenant met de landelijke fondsen voor podiumkunst afgesloten. Doel hier-

van is het podiumkunstklimaat in Flevoland verder te versterken en de kans te ver-

groten dat meer initiatieven uit Flevoland in de toekomst landelijk op structurele

basis worden ondersteund.

Cultuureducatie is een manier om de inwoners van Flevoland al op jonge leeftijd

bewust kennis te laten nemen van cultureel erfgoed en kunst. Het heeft als doel het

historisch bewustzijn van de eigen omgeving te vergroten evenals de belevingswaar-

de van verschillende kunstvormen. De deelname van leerlingen van het primair en

voortgezet onderwijs wordt gestimuleerd. Daarom subsidieert de provincie culturele

activiteiten van ondersteunende instellingen.

Naast de bovengenoemde aandachtspunten wordt groei en vernieuwing van de cul-

turele sector in Flevoland gestimuleerd door het subsidiëren van projecten op het

gebied van cultuur en beeldende kunst & vormgeving. Hierbij gaat het om de profes-

sionele kunst. Voor de amateurkunst is aandacht via het Centrum Amateurkunst

Flevoland dat de actieve deelname aan kunstactiviteiten in Flevoland stimuleert.

Waar mogelijk zal ook aandacht zijn voor het stimuleren van het culturele onderne-

merschap bij de gesubsidieerde instellingen en projecten.

Grafiek 7 

Gemiddelde rijksbijdrage aan

cultuur per inwoner per 
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Bibliotheken

De provincie Flevoland voert de regie over het Flevolandse proces van bibliotheekver-

nieuwing dat in 2008 moet worden afgerond. Eind 2007 moet Flevoland beschikken

over twee goed georganiseerde basisbibliotheken die voldoen aan de brancheformu-

les, nauw aansluiten bij het landelijke bibliotheekstelsel, professioneel worden

bestuurd en zich in samenspraak met de gemeenten profileren tot goede partners

voor inwoners en instellingen van Flevoland op het terrein van ontspanning, informa-

tie en cultuur. Na 2007 zal de provincie nog een aantal jaren een actieve stimulerende

rol vervullen om de in gang gezette ontwikkeling verder te brengen. In 2010 is de pro-

fessionalisering van bibliotheken verankerd in permanente scholingsprogramma’s,

goed ontwikkelde marketingstrategieën en procedures voor kwaliteitsverbetering en

innovatie. De netwerktaken ter ondersteuning van beide basisbibliotheken dienen

professioneel te worden uitgevoerd. De provincie blijft verantwoordelijk als opdracht-

gever van de netwerktaken en van de specialistische informatiefunctie en als toetser

van vitaliteit van het netwerk van bibliotheken, de aansluiting op het landelijke net-

werk en de innovatiekracht. Daar hoort ook bij dat structureel wordt gemonitord hoe

de bibliotheken functioneren en of zij van de gemeenten voldoende middelen krijgen

om een vitaal onderdeel van het netwerk te zijn.

Regionale omroep

Op grond van de Mediawet is de provincie gehouden een regionale omroepinstelling

te subsidiëren. In Flevoland is dit Omroep Flevoland, die de bevolking van Flevoland

op de hoogte houdt van gebeurtenissen met een regionale betekenis. Er gaat een

samenbindende werking uit van de radio- en televisie-uitzendingen. Tevens is dit

massamedium van belang voor een snelle alarmering van de bevolking bij rampen.

De provincie streeft ernaar dat Omroep Flevoland - op basis van een evenwichtige

programmering - voor de verschillende groepen van de bevolking aantrekkelijke pro-

gramma’s maakt. Deze aantrekkelijkheid moet blijken uit de kijk- en luisterdichtheid

en uit de waardering van de programma’s. Uit de cijfers met betrekking tot kijk- en

luistergedrag blijkt in hoeverre men de doelgroepen bereikt. Periodiek worden meer-

jarige afspraken gemaakt met Omroep Flevoland over de te leveren prestaties. De

onafhankelijke programmaraad adviseert over het programmabeleid.

4.2.7 Sport

De kwantiteit en kwaliteit van sportvoorzieningen is een voorwaarde voor deelname

aan sport. Het huidige tekort aan sportvoorzieningen zal bij ongewijzigd beleid ver-

der oplopen. De provincie spant zich in om met haar partners een versnelling in de

groei van het voorzieningenniveau te bewerkstelligen. De aandacht zal de komende

jaren vooral uitgaan naar de realisatie van bovenregionale sportvoorzieningen in

Flevoland. De rol van de provincie hierin is stimuleren en partners samen brengen.

De provincie stimuleert daarnaast, samen met haar regionale en lokale partners, een

gezondere (attitude van de) bevolking. Vooral jongeren, senioren en allochtonen kun-

nen een extra stimulans gebruiken. De provincie streeft naar een toename van 1%

mensen per jaar die voldoen aan de norm voor bewegen.

De provincie ondersteunt de sportverenigingen vooral via Sport Service Flevoland bij
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het creëren van een aantrekkelijk aanbod. De grootste problemen voor verenigingen

zijn het aantrekken en vasthouden van vrijwilligers en het creëren van een aanbod

voor alle doelgroepen dat aansluit bij de behoeften van de maatschappij.

Sportevenementen in Flevoland dragen bij aan een positief imago van de provincie.

De provincie beschouwt grote en topsportevenementen als momenten om het sport-

klimaat van Flevoland te laten zien en voorts uit te dragen wat Flevoland in het alge-

meen te bieden heeft. Deze gebiedspromotie draagt bij aan de aantrekkelijkheid van

het vestigingsklimaat. Topsportevenementen zijn ook van belang als middel voor

sportpromotie, van jong tot oud.

4.3 Economische ontwikkeling

4.3.1 Algemeen

Ondanks de snelle economische groei heeft Flevoland nog steeds een achterstand in

werkgelegenheid ten opzichte van het Nederlands gemiddelde. Dit speelt vooral in

het zuidelijk deel van Flevoland, waar de grootste groei van de beroepsbevolking

plaatsvindt. Maar ook in overig Flevoland ligt een opgave. In Noordelijk Flevoland

blijft de groei van de werkgelegenheid achter, door de eenzijdig georiënteerde pro-

ductiestructuur welke is gericht op landbouw, agribusiness, visserij en visverwerken-

de industrie. Bovendien profiteert Noordelijk Flevoland onvoldoende van de uitstra-

ling van het stedelijk netwerk Randstad Holland.

Het tekort aan werk binnen Flevoland wordt door de provincie als één van de belang-

rijkste weg te werken onevenwichtigheden beschouwd. Werk en inkomen spelen een

belangrijke rol in de sociaal-economische ontwikkeling van Flevoland. De mogelijk-

heid zelf een inkomen te verdienen bepaalt in sterke mate de ruimte van individuen

om in hun behoeften te voorzien. Een baan maakt ook deelname aan het maatschap-

pelijke verkeer gemakkelijker.

De provincie wil, conform de doelstelling van de Europese Commissie, een kennisin-

tensieve en innovatieve economie gericht op werkgelegenheid en concurrentiekracht

(Lissabon akkoord). De provincie richt zich daarbij tevens op het vergroten van de

duurzaamheid van de Flevolandse economie.

In haar economisch beleid, dat van een programmatische uitwerking wordt voorzien

in de Nota Economie 2007-2013, heeft Flevoland verschillende aandachtspunten,

waarbij internationalisering en innovatiebevordering steeds belangrijker worden voor

de regionale economische ontwikkeling. De (internationale) concurrentie tussen

regio’s en bedrijven wordt in toenemende mate bepaald door het lokale productiemi-

lieu. De belangrijkste eisen die bedrijven stellen aan een specifieke locatie zijn nog

steeds de beschikbare ruimte en een goede bereikbaarheid, in het bijzonder over de

weg. Het belang dat wordt gehecht aan de representativiteit van de (gebouwde)

omgeving en de (landschappelijke) kwaliteit van de bedrijventerreinen neemt waar-

neembaar toe. Dit geldt vooral voor (internationaal georiënteerde) kennisintensieve

en innovatieve bedrijvigheid. De beschikbaarheid van goed opgeleid personeel en de

aanwezigheid van telecommunicatievoorzieningen winnen snel aan belang, net als

aanwezigheid van toeleveranciers, kennisinstituten en onderwijsinstellingen.
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De provincie moet economische doelen bereiken met inbreng van overtuigingskracht,

financiële middelen, creativiteit en organisatievermogen. De provincie wil meer ver-

antwoordelijkheid nemen voor zaken die zij belangrijk vindt en meer ruimte bieden

voor maatwerk door gebiedspartners. Samenwerking is vaak van doorslaggevend

belang. Waar het gaat om het stimuleren van bedrijvigheid kiest de provincie voor

een vraaggerichte werkwijze.

4.3.2 Innovatiebevordering

Verbetering van het technologie- en innovatiepotentieel van het Flevolandse bedrijfs-

leven draagt bij aan de groei van inkomen en werkgelegenheid en versterking van

het concurrentievermogen in Flevoland. Innovatie is naast een vergroting van het

arbeidspotentieel (meer werken) de belangrijkste bron voor de toekomstige economi-

sche groei van Flevoland. De provinciale inspanning richt zich op het verbreden van

de kennisbasis in Flevoland, het bevorderen van samenwerking en kennisuitwisseling

tussen bedrijven en kennisinstellingen door onder andere clustervorming, het door

bedrijven nog beter gebruik laten maken van bestaande subsidies van het rijk en de

Europese Unie, stimulering van het gebruik van ICT-toepassingen en de ontwikkeling

van duurzame innovatieve energiedragers.

De Nederlandse economie legt zich mede onder invloed van de mondialisering van de

wereldeconomie steeds meer toe op kennisintensieve activiteiten. Dit leidt tot een

toenemend belang van samenwerkingsrelaties tussen bedrijven onderling en tussen

bedrijven en kennisinstellingen op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Deze relaties dragen bij aan innovaties die via productiviteitsverbetering leiden tot

economische groei. Regio’s die al in het bezit zijn van een hecht economisch netwerk,

zoals dat vaak geconcentreerd is rond bepaalde specialisaties (clusters), hebben een

sterke uitgangspositie, zowel voor het behouden van bestaande bedrijven als het

ontwikkelen en aantrekken van nieuwe bedrijven. Voor een relatief jonge provincie

als Flevoland is netwerkvorming daarom extra belangrijk. Het Regionaal Innovatie- en

Technologieplan (RITP) Flevoland geeft een aanzet voor netwerkvorming. Overheden,

kennisinstellingen en bedrijfsleven werken intensief samen en recent is de Innovatie-

kring, die zich vooral richt op innovatiestimulering in het MKB, ingesteld.

De medisch-technologische branche en de life sciences sector zijn door technologische

en demografische ontwikkelingen kansrijke groeisectoren en verdienen daarom aan-

dacht. Dit geldt eveneens voor de sectoren ICT, multimedia, creatieve industrie, compo-

sieten, watertechnologie en geomatica. Deze sectoren zijn ook vanuit milieuoogpunt

interessant. De provincie zal onder andere samen met de partners in de Noordvleugel

nagaan wat nodig is voor de verdere ontwikkeling van deze sectoren in Flevoland.

De provincie wil economisch interessante initiatieven vanuit het bedrijfsleven op het

gebied van duurzame energie faciliteren. Daartoe worden marktinitiatieven onder-

steund en netwerken benut. Door succesvolle toepassingen van duurzame energie te

etaleren via een toepassingencentrum wordt Flevoland op de kaart gezet als een pro-

vincie waar innovaties en toepassingen van duurzame energie mogelijk zijn en wor-

den ondersteund. Naast fysieke opstellingen van duurzame energietoepassingen wil

de provincie Flevoland de hier opgedane ‘toepassingskennis’ uitwisselen.
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De provincie wil een rol vervullen bij het bewustwordingsproces van maatschappelijk

verantwoord ondernemen (MVO) bij in het bijzonder het midden- en kleinbedrijf in

Flevoland. Daartoe worden bijeenkomsten georganiseerd met het bedrijfsleven en

andere partners in het veld waarbij voorbeelden worden aangedragen en netwerken

worden gesmeed. Bedrijven worden gestimuleerd door jaarlijks een prijs toe te ken-

nen aan het meest duurzame bedrijf van Flevoland (Flevopenningen). De provincie is

zelf partner van “MVO-Nederland”. De partners van dit platform wisselen kennis uit

door projecten, ideeën en initiatieven op het gebied van MVO uit de eigen organisatie.

4.3.3 Internationalisering

Internationalisering van de Flevolandse economie en versterking van de internatio-

nale oriëntatie van het Flevolandse bedrijfsleven is meer dan ooit een vereiste in het

licht van de voortgaande globalisering en openstelling van internationale markten.

Internationalisering is zowel gericht op vergroting van de export als op het aantrekken

van buitenlandse bedrijven. Op dit terrein zijn meerdere spelers actief: in Flevoland de

gemeenten, de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland, de Kamer van Koophandel en

het WTC Almere en op nationaal niveau het Commissariaat voor Buitenlandse

Investeringen in Nederland, de Nederlandse Export Combinatie, de Economische

Voorlichtingsdienst en het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering. Bovendien

dienen zich mogelijke samenwerkingsverbanden aan met andere provincies in Rand-

stadverband en met de provincie Utrecht in het bijzonder. Samenwerking is onont-

beerlijk, om te beginnen binnen de Randstad (bv. Europaloket). Naast bevordering van

de bewustwording ten aanzien van internationalisering zijn vier concrete actielijnen

te onderscheiden:

Het bevorderen van de internationale oriëntatie van het Midden en Klein Bedrijf (MKB),

in het bijzonder stimulering van de export door het Flevolandse MKB. De exportposi-

tie van het Flevolandse MKB is de afgelopen jaren verslechterd. De structuur van het

MKB (voornamelijk jonge, kleine bedrijven in de dienstensector), lijkt hieraan debet te

zijn. De provincie wil de internationale concurrentiepositie versterken. De inzet is

zowel gericht op een toename van het aantal exporterende MKB bedrijven als op een

verdere toename van de export van bedrijven die al exporteren.

Het sterker op de kaart zetten van Flevoland als interessant vestigingsgebied bij

potentiële buitenlandse investeerders, bedrijven en instellingen. De laatste jaren is net

als in de rest van het land het aantal nieuwe buitenlandse vestigingen in Flevoland

sterk terug gelopen. De provincie Flevoland zal zich sterker als regisseur opstellen.

Het stimuleren van internationale technologische samenwerking tussen bedrijven

onderling en tussen bedrijven en kennisinstituten. De provincie wil buitenlandse

bedrijven en instellingen in contact brengen met Flevolandse instituten en bedrijven

die over hoogwaardige kennis beschikken of daarvoor een impuls vanuit het buiten-

land nodig hebben.

Versterken internationale oriëntatie van overheden en semi-overheden. Door te leren

van ervaringen elders (inspiratie opdoen; benchmarking), kennis uit te wisselen en

gezamenlijke methoden te ontwikkelen kan de effectiviteit van het regionaal-econo-

misch beleid worden vergroot.

1

2

3

4
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4.3.4 Arbeidsmarktbeleid

De provincie wil een toekomstbestendige werkgelegenheidsgraad (aantal banen ten

opzichte van de beroepsbevoking uitgedrukt in aandeel van de beroepsbevolking)

bereiken van 90% in 2030 (75% in 2015) en verlaging van de werkloosheid naar 6% in

2010. Jaarlijks zal de werkgelegenheid met 6400 banen moeten groeien. Dit is een

ambitieuze taakstelling gelet op het hoogste groeiscenario van het Centraal Plan-

bureau, dat in de periode tot 2030 een aanzienlijk lagere groei kent. De invloed van

het provinciale handelen op de arbeidsmarkt is beperkt. De arbeidsmarkt speelt zich

af op regionaal niveau en vraagt derhalve om een regionale bundeling van krachten

en een verbetering van het regionaal organiserend vermogen. Op korte termijn is de

provinciale inspanning gericht op een vergroting van de vraag naar arbeid. Op lange-

re termijn ligt het accent op de versterking van het arbeidsaanbod. De rol van de pro-

vincie ligt vooral op het vlak van de coördinatie en initiëring van bovenlokale projec-

ten. Het te voeren provinciale arbeidsmarktbeleid kent drie beleidssporen:

Actiepunten aan de vraagzijde: groei van de werkgelegenheid 

Het bedrijfsleven wordt gevraagd alle vacatures te melden bij het Centrum voor Werk

en Inkomen. De groei van werkgelegenheid wordt bevorderd door het stimuleren van

ondernemerschap en starters. In het provinciale startersbeleid is een drietal beleids-

thema’s geformuleerd, namelijk:

het algemeen stimuleren van het aantal starters;

bewustwording, kennis en vaardigheden;

infrastructuur en voorzieningen voor starters en doorstarters.

Per thema zijn vele projecten bedacht en gestart. Daarnaast subsidieert de provincie

projecten die binnen het startersbeleid passen.

De Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland is actief op het terrein van acquisitie van

bedrijvigheid en voorzieningen. Binnen de kaders van het RITP (Regionaal Innovatie

en Technologie Plan) wordt onder meer gewerkt aan het verhogen van de arbeidspro-

ductiviteit en innovatie, waardoor de concurrentiepositie wordt versterkt en de vraag

naar werkgelegenheid toeneemt. Tenslotte worden bedrijven en medewerkers gesti-

muleerd zich blijvend te scholen ter verbetering van de arbeidsproductiviteit en daar-

mee de concurrentiepositie.

Actiepunten aan de aanbodzijde: de beroepsbevolking 

De provincie steunt de gemeenten bij het reïntegreren van uitkeringsgerechtigden

zonder daarbij in de wettelijke taken van de gemeenten te treden. Jongeren worden

gestimuleerd een startkwalificatie te behalen die goede kansen biedt op de arbeids-

markt. Innovatie in aanbodgerichte instrumenten om de kloof tussen het aanbod 

van werkzoekenden en vraag naar werkenden te verkleinen, krijgt provinciale onder-

steuning.

Actiepunten voor het bemiddelingssysteem tussen vraag en aanbod

Het Provinciaal Platform Arbeidsmarkt is gericht op het versterken van het organise-

rend vermogen in de regio in bestuurlijke zin en ondersteunt daarmee de uitvoering

1

2

3
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van arbeidsmarktprojecten. De aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt

moet worden verbeterd. In dat kader biedt de aanpak per cluster en sector mogelijk-

heden tot het maken van concrete afspraken tussen beroepsonderwijs, werkgevers

en werknemers. Er ligt een nauwe relatie met het onderwijsbeleid. Nieuwe beroeps-

opleidingen en doorlopende leerlijnen zijn nodig. De provincie verzamelt en publiceert

data over werkgelegenheid, beroepsbevolking en pendel, om vroegtijdig ontwikkelin-

gen op de arbeidsmarkt te signaleren.

De provincie stimuleert ontwikkelingen die een verdere flexibilisering van de arbeids-

inzet, zoals bijvoorbeeld telewerken, mogelijk maken, omdat daarmee vraag naar en

aanbod van arbeid makkelijker op elkaar zijn af te stemmen.
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5.1 Vitaliteit van het landelijk gebied

Het landelijk gebied moet vitaal blijven. Ook in Flevoland is sprake van verdergaande

schaalvergroting en herstructurering van de landbouw. De provincie wil agrarische

bedrijvigheid die zich primair richt op duurzame productie (en verwerking) van land-

bouwproducten optimale ontwikkelingskansen geven. Bovendien wil de provincie

ruimte bieden aan nieuwe functies in het landelijk gebied ter verbreding van het eco-

nomisch draagvlak en deze verweven met de bestaande landbouwfunctie. Door de

schaalvergroting in de landbouw komen veel agrarische bouwpercelen vrij.

De beleidsregel ‘kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied’ biedt het kader

voor verschillende ontwikkelingen in het landelijk gebied. Indien het beleidskader van

het Omgevingsplan en deze beleidsregel te beperkend blijken voor ontwikkelingen

die bijdragen aan de vitaliteit van het landelijk gebied, dan is de provincie bereid dat

kader op experimentele basis te verruimen.

Vooral in de oostrand van Flevoland bestaan goede mogelijkheden voor een verweving

van landbouw, recreatie, natuur, waterberging, kleinschalige bedrijvigheid en lande-

lijk wonen. Door verweving kan in het landelijk gebied een lappendeken van functies

ontstaan. Dit vraagt een zorgvuldige regie, zodat de kwaliteit van natuur, landschap,

water en milieu behouden blijft.

De rijksoverheid delegeert de regie over activiteiten op het platteland naar de provin-

cie. De rollen veranderen. Een integraal gebiedsplan kan op initiatief de overheid of

van marktpartijen worden opgesteld. De betrokkenheid van de provincie is afhanke-

lijk van de regionale belangen die er spelen, de dynamiek binnen het gebied, de com-

plexiteit van de opgaven en het draagvlak voor een specifieke provinciale rol. De rol

van de provincie kan in de loop van het proces wijzigen. De provincie kan stimuleren

(onder andere met behulp van financiering uit de Investeringsregeling Landelijk

Gebied (ILG) en het Plattelands Ontwikkelingsplan (POP), en kan daarnaast initiëren

(zelf partijen uit nodigen deel te nemen aan visie en planvorming), regisseren (partij-

en bij elkaar brengen die vanuit een gemeenschappelijk belang projecten ontwikke-

len) of ontwikkelen (zelf waar nodig de organisatie van een ontwikkeltraject ter hand

nemen). Zo nodig kunnen kaders worden gesteld in een verordening of beleidsregel.

Indien vrijkomende agrarische bouwpercelen of gedeelten daarvan een ander gebruik

krijgen, dan mogen deze nieuwe (niet-agrarische of agrarisch aanverwante) functies

de landschappelijke en cultuurhistorische kernkwaliteiten (figuur 17) van het gebied

niet aantasten. Ook moet rekening gehouden worden met de landschappelijke en

cultuurhistorische basiskwaliteiten (figuur 18). Vestiging van activiteiten die bij uitstek

thuishoren op een bedrijventerrein of in of aansluitend aan het bebouwde gebied
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wordt in principe niet toegestaan. De activiteiten moeten in principe kleinschalig van

karakter zijn. De bebouwingsmogelijkheden dienen hierop te zijn afgestemd.

Milieuhygiënisch, landschappelijk en verkeerskundig (veiligheid en verkeersaantrek-

kende werking) ongewenste effecten moeten worden voorkomen.

De vrijgekomen boerderijwoningen kunnen worden gebruikt voor algemene bewo-

ning, waarbij wordt uitgegaan van 1 woning per (voormalig) agrarisch bouwperceel.

Nieuwe (agrarische) bouwpercelen worden in principe niet toegestaan.

Het is denkbaar dat het beleidskader in dit plan en in de beleidsregel ‘kleinschalige

ontwikkelingen in het landelijk gebied’ te beperkend blijkt te zijn om gewenste inte-

grale ontwikkelingen met wonen, recreatie, natuur, water en bedrijvigheid, zoals aan-

gegeven in de ontwikkelingsvisie 2030 (figuur 2), mogelijk te maken. In dat geval kan

op experimentele basis het planologisch regime voor dat gebied worden verruimd.

Voorwaarde is dan wel dat hieraan een tussen gebiedspartners overeengekomen

integraal plan voor dat gebied ten grondslag ligt, waarin een kwaliteitsimpuls voor

het gebied wordt aangetoond. De provincie kan aan de verruiming van het regime de

voorwaarde stellen dat verevening plaatsvindt van kosten en opbrengsten van onder-

delen van het plan of programma.

Het plan moet inzicht bieden in:

de ambities voor het versterken van de vitaliteit van het landelijk gebied;

het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van het landelijk gebied (natuur, land-

schap, cultuurhistorie, aardkundige waarden, extensieve vormen van recreatie), bij-

voorbeeld door eisen van verevening en randvoorwaarden voor nieuwe functies te

stellen;

de wijze waarop met de bestaande situatie en functies in het gebied wordt omgegaan;

de wijze waarop hierbij omgegaan wordt met natuurwaarden (saldobenadering);

de wijze waarop het experiment past binnen de ontwikkelingsvisie 2030 en bijdraagt

aan de provinciale opgaven voor de speerpunten.

Op basis van de ervaringen met experimenten kan het ruimtelijk beleid zonodig wor-

den aangepast zodat wenselijke verweving via vigerend beleid mogelijk kan worden

gemaakt.

Alvorens GS besluiten tot medewerking aan planontwikkeling op experimentele

basis, worden Provinciale Staten geraadpleegd.

Om de relatieve stilte in het merendeel van het landelijk gebied te behouden, wordt

bij nieuwe geluidsbronnen bundeling met bestaande geluidsbronnen nagestreefd.

Bij de beoordeling van de hinder voor de omgeving wordt rekening gehouden met

cumulatieve effecten. De provincie heeft in de Verordening voor de Fysieke Leefom-

geving vijf stiltegebieden aangewezen, waar de geluidbelasting minder dan 35 dB(A)

bedraagt. Die waardevolle stilte wordt beschermd.

Lawaaiproducerende buitensporten zijn aan regels gebonden. Nieuwe vormen daar-

van mogen plaatsvinden binnen de huidige daarvoor aangewezen inrichtingen.

Uitbreiding van lawaaiproducerende buitensporten is mogelijk in het gebied nabij

luchthaven Lelystad en het Aviodrome.
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Figuur 13 Milieubeschermingsgebieden voor stilte
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In de Noordoostpolder, en in mindere mate in Oostelijk Flevoland is de leefbaarheid

van kleine kernen een aandachtspunt. Versterking van de woonfunctie kan het draag-

vlak voor basisvoorzieningen op peil houden. Daarbij zijn er wellicht mogelijkheden

voor het creëren van bijzondere woonvormen. Combinatie van functies is een moge-

lijkheid om het voorzieningenniveau op een basisniveau in stand te houden. De bibli-

otheken en dorpshuizen kunnen een centrale rol vervullen in de totstandkoming van

innovatieve arrangementen. Eigen initiatieven van de bewoners van de kleine kernen

spelen ook een belangrijke rol. Het beleid van de gemeente Noordoostpolder is erop

gericht de voorzieningen in ieder geval overeind te houden in de vier zorgclusterdor-

pen Marknesse, Ens, Creil en Emmeloord. De provincie is volgend op dit gemeentelijk

beleid. Met de afbouw van Europese programma’s nemen de financiële mogelijkhe-

den voor ondersteuning van initiatieven af.

De woonfunctie is in Flevoland sterk gebonden aan het stedelijk gebied. Er is vraag

naar bijzondere woonmilieus en combinaties van wonen en werken. Voor een deel

heeft deze vraag betrekking op wonen in het landelijk gebied. Vrijkomende agrari-

sche bebouwing kan gedeeltelijk in deze behoefte voorzien. Landelijk wonen kan ook

gerealiseerd worden met de aanleg van nieuwe landgoederen en buitenplaatsen.

Een landgoed is minimaal 5 hectare groot, bestaat voor tenminste 30% uit bos of

natuurterrein en vormt een esthetische eenheid. Het gebruik van de gronden mag de

samenhang van het landgoed niet verstoren en mag het natuurschoon niet schaden.

Het landgoed wordt ontsloten en opengesteld voor publiek. Er wordt één (woon)-

gebouw van allure toegestaan per 5 hectare, met een beperkt aantal woningen per

(woon)gebouw. De provincie ziet vooral kansen voor landgoederen aansluitend aan

bestaande bos- en natuurgebieden. Een goede landschappelijke inpassing is hierbij

belangrijk. Voor gebieden met een karakteristieke openheid is aanleg van nieuwe

landgoederen mogelijk, bijvoorbeeld in combinatie met waterberging  en een in het

landschap passende inrichting. Deze criteria kunnen worden uitgewerkt in een

beleidsregel. Aan gemeenten wordt gevraagd in hun plannen vast te leggen of nieu-

we landgoederen in bepaalde gebieden worden uitgesloten. Het ontstaan van woon-

resorts buiten de kernen moet worden voorkomen.

Naast landgoederen hebben gemeenten de mogelijkheid om hoogwaardige woonmi-

lieus te realiseren in de vorm van nieuwe buitenplaatsen. Hierbij kan gedacht worden

aan woningen van allure in een parkachtige setting. Uitgangspunt is een woning-

dichtheid van maximaal één woning per hectare en een oppervlakte die voor onge-

veer 30% uit bos, natuur of groenvoorziening bestaat die opengesteld is voor publiek.

Voor deze vorm van wonen ziet de provincie mogelijkheden in de overgangszone van

het stedelijk naar het landelijk gebied aansluitend aan de kern.

De provincie acht de ontwikkeling van landgoederen en buitenplaatsen ook mogelijk

op (voormalige) agrarische bouwpercelen, mits dit niet ten koste gaat van de estheti-

sche eenheid en het natuurschoon van het te ontwikkelen landgoed of de buiten-

plaats. Permanente bewoning van recreatiecomplexen en -accommodaties is niet toe-

gestaan.
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5.2 Landbouw en visserij

De landbouw verandert in een hoog tempo van een beschermde en ondersteunde

sector naar een sector die moet concurreren op de wereldmarkt. Bedrijven reageren

hierop met schaalvergroting, specialisatie, intensivering en een verschuiving van

akkerbouw naar veehouderij. Ook zijn er bedrijven die oplossingen zoeken in verbre-

ding van de bedrijfsvoering, zoals verwerking van agrarische producten, het telen van

energie- of andere gewassen, mestvergisting, recreatie en toerisme. De provincie wil

de agrarische sector in haar verdere ontwikkeling faciliteren en ondersteunen, zoda-

nig dat er een duurzame, vitale landbouwsector ontstaat en er meer mogelijkheden

ontstaan voor de ontwikkeling van andere economische functies in het landelijk

gebied. Op vergroting van agrarische bouwpercelen is de beleidsregel kleinschalige

ontwikkelingen in het landelijk gebied van toepassing. Richtinggevend is dat eerst de

ruimtelijke mogelijkheden voor verhoging van het bebouwingspercentage zijn ver-

kend en te beperkt zijn bevonden, voordat een vergroting van een agrarisch bouwper-

ceel aan de orde kan komen. De vergroting dient verband te houden met de agrari-

sche bedrijfsvoering of met een aangetoonde noodzaak voor aanwezige niet-agrari-

sche activiteit. Voorts wordt de voorwaarde gesteld dat de erfsingel hersteld wordt

en dat de verkeersafwikkeling op het perceel en op de openbare weg veilig is.

Grotere afstanden tussen bouwperceel en productiegronden brengen kosten en ver-

voersbewegingen met zich mee en kunnen leiden tot extra verkeersrisico’s. De Wet

Inrichting Landelijk Gebied (WILG) kent het instrument kavelruil. Dit is gericht op een

betere verdeling van agrarische gronden en biedt de mogelijkheid om via vrijwillige

ruilconstructies met rijkssteun structuurverbeteringen in de land- en tuinbouw te

realiseren. De provincie laat de keuze om hier gebruik van te maken aan het agrarisch

bedrijfsleven zelf, maar is bereid tot procesmatige ondersteuning en streeft daarbij

kavelruil naar koppeling met maatschappelijke doelen, zoals het creëren van meer

ruimte voor het watersysteem.

Stedelijke uitbreiding, aanleg van infrastructuur en ontwikkeling van natuur en

recreatie zullen het agrarisch productieareaal verder doen krimpen. Dit beïnvloedt in

voorkomende gevallen ondernemersbeslissingen over investeringen en bedrijfsont-

wikkeling en vereist een vroegtijdige en zorgvuldige communicatie tussen overheid

en ondernemers. Op verzoek van de provincie zal het rijksgrondbedrijf zoeken naar

passende oplossingen voor de betreffende pachters en erfpachters.

Op veel Flevolandse bedrijven wordt de bollenteelt als wisselteelt in het bouwplan

ingepast. De provincie wijst bezanden van gronden af, gelet op de ongewenste groot-

schalige landschappelijke ingrepen die daaraan verbonden zijn. Clustering van fruit-

en boomteelt en andere hoogopgaande houtige gewassen heeft vanuit het oogpunt

van landschappelijke kwaliteit de voorkeur. In gebieden met karakteristieke openheid

(figuur 18) zijn hoogopgaande houtige teelten ongewenst. Voorkeurlocaties voor pot-

en containerteelt zijn glastuinbouwgebieden. De gemeenten zijn verantwoordelijk

voor de nadere uitwerking van het ruimtelijk beleid terzake.

De provincie handhaaft de concentratie van glastuinbouw in de gebieden bij Almere,

Luttelgeest en Ens (figuur 14). Binnen deze glastuinbouwgebieden kunnen ook bijbe-
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Figuur 14 Glastuinbouw
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horende activiteiten als verwerking, verpakking en logistiek gevestigd worden.

Uitbreidingsmogelijkheden liggen alleen bij Luttelgeest en Ens. Hier is tevens herstruc-

turering en revitalisering nodig om de concurrentiepositie voor de toekomst veilig te

stellen. De bestaande infrastructuur, wateropvang, energiebehoefte, energiebespa-

ringmethoden en afvalwaterverwerking moeten daarbij duurzaam en toekomstge-

richt worden ingericht. Ook de landschappelijke inpassing is een aandachtspunt, met

bijzondere aandacht voor lichthinder. De provincie zal het revitaliseringsproces onder-

steunen. Buiten de glastuinbouwgebieden is alleen teeltondersteunend glas toege-

staan. De maatvoering is opgenomen in de beleidsregel Kleinschalige ontwikkelingen

in het landelijk gebied.

De intensieve veehouderij in Flevoland is van beperkte betekenis. Op nationaal niveau

is de omvang van de intensieve veehouderij in de afgelopen jaren beduidend afgeno-

men. Schaalvergroting, specialisatie, kostprijsbeheersing en toenemende automatise-

ring zijn voor de intensieve veehouderij de belangrijkste bedrijfsstrategieën. Dat geldt

ook voor Flevolandse bedrijven. De provincie verstaat onder intensieve veehouderij

het bedrijfsmatig houden van pluimvee (waaronder kippen, kalkoenen, eenden, gan-

zen, struisvogels), varkens, runderen voor de vleesproductie, pelsdieren en konijnen.

De intensieve veehouderij kan zich ontwikkelen binnen de in het bestemmingsplan

aangegeven grenzen van het bestaande bouwperceel. Indien een ondernemer kan

aantonen dat grotere bedrijfsgebouwen en vergroting van het agrarisch bouwperceel

nodig zijn om te kunnen voldoen aan de huisvestingseisen die ingevolge de nationale

wet- en regelgeving worden gesteld en bedrijfs economisch rendabel kunnen blijven

ondernemen, kan van voorgaande bepaling worden afgeweken.

Het belangrijkste productiegebied voor biologische landbouw bevindt zich ten noor-

den van Lelystad. In de nabije omgeving zijn toonaangevende instellingen gevestigd.

Het is van belang de combinatie van bedrijfsleven, onderzoek, voorlichting en onder-

wijs bij de verdere ontwikkeling van de biologische landbouw in Flevoland en daar-

buiten te versterken. Als op de langere termijn de verstedelijking van Lelystad verhui-

zing noodzakelijk maakt, lijken er in de overige delen van Flevoland nog goede kan-

sen te liggen.

In de komende 15 jaar worden naar verwachting op diverse locaties in Nederland agri-

businessparken ontwikkeld. In een agribusinesspark worden verschillende agrarische

activiteiten gecombineerd met niet-agrarische activiteiten. Zo is een combinatie van

primaire productie met be- en verwerking van producten mogelijk. Agribusiness kan

worden opgedeeld in vestigingen ten behoeve van intensieve veehouderij, glastuin-

bouwgebieden, kleinschalige be- en verwerking van agrarische producten op het

(voormalige) agrarische bouwperceel (conform de beleidsregel Kleinschalige ontwik-

kelingen in het landelijk gebied) en grootschalige be- en verwerking van agrarische

producten op reguliere bedrijventerreinen of industrieterreinen (conform de beleids-

regel Locatiebeleid stedelijk gebied). De provincie wil initiatieven voor agribusiness-

parken de ruimte bieden en stimuleren, omdat ze in beginsel goed passen in de

Flevolandse structuur.
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Water en landbouw

De landbouw stelt specifieke eisen aan de waterhuishouding. Voor een optimale pro-

ductie van gewassen worden eisen gesteld aan de grondwaterstand, het peilbeheer,

de beschikbaarheid en de kwaliteit van water voor beregening. De eisen verschillen

per gewas. In gebieden met de functie ‘agrarisch water’ (figuur 10) worden de volgen-

de doelen gesteld:

De optimale vochtvoorziening wordt afgestemd op het meest voorkomende grond-

gebruik.

Opbrengstderving als gevolg van wateroverlast en vochttekort wordt geminimaliseerd.

De norm voor wateroverlast is gemiddeld 1/80 met een ondergrens van 1/50.

Plaatselijk is sprake van een beperkte en verslechterende drooglegging ten opzichte

van de eisen van het agrarisch landgebruik. Hier is een overgang wenselijk naar een

gebruik dat ook op langere termijn in overeenstemming is met de drooglegging.

Visserij

Op Urk staat de visserij door vangstbeperkende maatregelen onder druk. Naast sti-

mulering van diversificatie naar andere sectoren blijft het provinciaal beleid gericht

op versterking van het visserijcomplex. Om de positie van de verwerkende industrie

veilig te stellen, is een verdere internationale oriëntatie nodig, vooral gericht op de

aanvoer van te verwerken vis uit het buitenland. Daarnaast dient de aandacht verder

te verschuiven naar kwaliteitsproducten met een hoge toegevoegde waarde. De pro-

vincie kan met voorwaardenscheppend en stimulerend beleid bijdragen aan struc-

tuurversterkende ontwikkelingen, zoals de aanleg van bedrijventerreinen en de even-

tuele ontwikkeling van nieuwe havencapaciteit. Naast de internationaal georiënteer-

de zeevisserij blijft het behoud van de IJsselmeervisserij van belang.

5.3 Recreatie en toerisme 

De provincie ziet goede mogelijkheden om de sector recreatie en toerisme in Flevo-

land verder te ontwikkelen. Flevoland kan hierin een opvangfunctie voor de Veluwe en

de Noordvleugel gaan vervullen. De werkgelegenheid kan met 5% per jaar groeien.

De concurrentiekracht van Flevoland als vakantiebestemming kan worden versterkt

door de ontwikkeling van de luchthaven, vergroting van de hotelcapaciteit, goede en

veilige fietspaden, wandelroutes en vaarroutes, aantrekkelijk en veilig vaarwater,

attractieve stranden en bossen, toegankelijke natuurgebieden, versterking van de

belevingswaarde van Flevoland voor de recreant en ontwikkeling van nichemarkten

op het gebied van cultuurtoerisme.

De provincie heeft op dit beleidsterrein geen wettelijke taken, maar wil een stimule-

rende rol vervullen en wil vooral de belangen op bovengemeentelijk niveau bundelen.

Gezamenlijke ambities moeten worden bereikt met inbreng van financiële middelen,

creativiteit, organisatievermogen en overtuigingskracht. Voor alle ontwikkelingen

geldt dat deze goed worden ingepast in het landschap en dat de bestaande land-

schappelijke kwaliteit behouden blijft dan wel wordt hersteld.

Vanuit de Noordvleugel is er een sterke druk op Flevoland. Ook op het oude land in

het (noord-)oosten is de ontwikkelingsruimte voor recreatie en toerisme beperkt.
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Figuur 15 Streefbeeld en ontwikkeling recreatie
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Recreatieve uitloop binnen stedelijk gebied tot 2015
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Door deze druk af te leiden naar Flevoland ontstaan volop kansen om in Flevoland

recreatievoorzieningen van allure te realiseren met behoud van landschappelijke

kwaliteit en ontwikkeling van natuur. De wens om te groeien is ook bij veel recreatie-

ondernemers nadrukkelijk aanwezig. In sommige gevallen is de groei te accommode-

ren aansluitend op bestaande bedrijven. In andere gevallen zal er ruimte voor nieuwe

recreatiebedrijven moeten worden gevonden.

De provincie wil nadrukkelijk aansluiten op de unieke ligging. De provinciale inspan-

ning concentreert zich op de volgende vier aspecten:

Recreatief uitloopgebied bij de kernen

Iedere kern hoort voldoende recreatief uitloopgebied te hebben, zowel in kwalitatief

als kwantitatief opzicht. Een recreatief uitloopgebied bestaat uit een groene of blau-

we rand langs de kern. Het biedt ruimte aan uiteenlopende intensieve en extensieve

recreatiefuncties, maar ook voor andere functies, zoals gebruiksnatuur, stadsland-

bouw of kleinschalig wonen. Het uitloopgebied moet voor fietsers en wandelaars

goed bereikbaar zijn en aantrekkelijk en afwisselend zijn ingericht. Het uitloopgebied

heeft vooral een functie voor de eigen inwoners, maar er kunnen ook (boven-)regio-

nale functies in geplaatst worden. Als algemeen principe geldt dat nieuwe intensieve

dagrecreatie nabij de kernen ligt. Een uitzondering kan gemaakt worden voor ruimte-

vragende en hinder veroorzakende intensieve recreatie. Vanuit het beginsel van nabij-

heid denkt de provincie aan een zone van ongeveer 1 kilometer rondom de gebieden

die staan aangeduid als stedelijk gebied tot 2015. Bij enkele kernen gaat het om een

groter recreatief uitloopgebied. Bij Almere vormt het recreatief uitloopgebied een

verbinding met het speerpuntgebied OostvaardersWold. Bij Dronten, Biddinghuizen

en Emmeloord vormt het recreatief uitloopgebied een verbinding tussen de kernen

en de recreatiezone aan de oostrand van de provincie.

In Noordelijk Flevoland wordt de corridor Emmeloord-Kuinderbos een nieuw uitloop-

gebied. Nabij Emmeloord is ruimte voor intensieve vormen van recreatie en toerisme.

Bij het Kuinderbos en het Voorsterbos ligt de nadruk op extensievere functies, zoals

natuur, verblijfsrecreatie, landbouw en landgoederen. Aan de westzijde en noordzijde

van Emmeloord markeert een groenzone de overgang naar het open gebied. Deze

groenzone dient tevens als uitloopgebied. Ten zuiden van Emmeloord zijn er kansen

om de relatie met Schokland te versterken. Ook de relatie met het Ketelmeer kan

worden versterkt. Het Urkerbos heeft een belangrijke recreatieve waarde voor Urk

mede door de hoge natuurwaarden. Nieuwe recreatieve voorzieningen worden bij

voorkeur ontwikkeld aansluitend aan het bosgebied. Dergelijke ontwikkelingen in het

gebied zijn ook mogelijk, mits dit tegelijkertijd leidt tot een versterking van de

natuurkwaliteit en/of de omvang (saldobenadering).

Lelystad is omringd door veel recreatiegebieden, zowel op het land als in het water.

De toegankelijkheid en attractiewaarde kunnen echter worden verbeterd. Aan de ran-

den van het Hollandse Hout zijn recreatieve ontwikkelingen mogelijk, mits zonerin-

gen worden aangebracht. Het gebied nabij luchthaven Lelystad en het Aviodrome

kan zich verder ontwikkelen als een zone voor bovenregionale recreatie met ruimte

voor lawaaiproducerende buitensporten en intensieve vormen van recreatie en toe-
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risme. De relatie van Lelystad met het grote water kan de komende jaren in recreatie-

ve zin versterkt worden met ontwikkelingen die aansluiten bij de haven voor histori-

sche schepen, het oude werkeiland Lelystad-Haven, het Nieuw Land Erfgoedcentrum,

de Bataviawerf en de Bataviahaven, met inachtneming van natuurkwaliteiten.

Almere is een geschikte vestigingsplaats voor bovenregionale en intensieve vormen

van recreatie. Dit biedt Almere de mogelijkheid zich sterker te profileren als recreatie-

gemeente in de Noordvleugel. De provincie wil meer ruimte bieden voor recreatief

gebruik van de groengebieden in het stedelijk gebied van Almere. Door de verwachte

sterke bevolkingsgroei ontstaat in Almere een grote behoefte aan nieuw recreatief

uitloopgebied. De inrichting van het OostvaardersWold kan hierin voorzien. Aan de

kust van IJmeer en Gooimeer zijn recreatieve ontwikkelingsmogelijkheden voor stran-

den en jachthavens, mits inpasbaar binnen de wettelijke randvoorwaarden.

De uitloopgebieden van Zeewolde bevinden zich in de randen van het Horsterwold

en langs de randmeren. Concentratie en zonering van recreatievoorzieningen in deze

uitloopgebieden is gewenst, om de natuurwaarden te ontzien.

Recreatiezone

De oostrand van de provincie is een multifunctioneel gebied dat zich uitstrekt van

Lemmer tot aan de zuidlob in Zeewolde. Hier bevindt zich een uitgestrekte recreatie-

zone met enkele concentraties van vooral verblijfsrecreatieve voorzieningen, maar er

zijn ook enkele grotere dagrecreatieve voorzieningen, zoals Walibi World, Dorhout

Mees en de Orchideeënhoeve. Het is een bos- en waterrijke zone nabij aantrekkelijke

en (inter-)nationaal bekende recreatie- en natuurgebieden, zoals de Weerribben en de

Veluwe. De nabijheid van dit ‘oude land’ is aantrekkelijk voor toeristen (bezoekjes

vanuit het ‘oude land’ naar de polder en omgekeerd), maar ook voor ondernemers, die

door ruimtegebrek op het oude land niet verder kunnen groeien. De randmeren 

vormen een belangrijk recreatief gebied voor zowel Flevoland als de aangrenzende

regio’s op het ‘oude’ land. Veel recreatievoorzieningen zijn geclusterd rond de meren

( jachthavens, stranden en vaargebieden). De provincie ziet in de oostelijke randzone

belangrijke kansen voor verdere ontwikkeling van dagrecreatie, verblijfsrecreatie en

waterrecreatie.

Tegelijkertijd zijn de gebieden die het meest aantrekkelijk zijn voor recreatie ook de

gebieden met de hoogste natuurkwaliteit, veelal met een beschermde natuurstatus.

Het beoogde multifunctionele gebruik is daardoor aan een aantal randvoorwaarden

gebonden. De provincie wil langs de randen van de bossen, in de brede delen van de

randmeren en in de minder kwetsbare bosgebieden meer ontwikkelkansen bieden

voor recreatie en toerisme.

Deze groei is alleen mogelijk als ook de natuur een robuuster karakter krijgt, zodat de

extra recreatiedruk goed opgevangen wordt. Door toepassing van de saldobenadering

ontstaan mogelijkheden om de recreatieve groei te combineren met een kwaliteitsver-

betering van de natuur. Vooral in het speerpuntgebied Oostrand van Flevoland kunnen

nieuwe zones ontstaan waar recreatie, gebruiksgroen, extensieve landbouw en

natuur meer verweven worden.
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Routes en verbindingen

Routestructuren bepalen de bereikbaarheid van de recreatieve en toeristische voorzie-

ningen, maar accommoderen op zichzelf ook activiteiten als varen, wandelen, fietsen,

paardrijden, skaten en andere niet-gemotoriseerde vormen van recreatie. Aan routes

worden eisen gesteld van fysieke kwaliteit, bewegwijzering, aantrekkelijkheid en land-

schappelijke inpassing. De aantrekkelijkheid van de routes wordt vergroot door in de

netwerken voorzieningen voor dag- en verblijfsrecreatie op te nemen. Verder zijn er kan-

sen voor het ontwikkelen van nieuwe voorzieningen op knooppunten van routes -zoals

bij de entrees van de polder- en het vergroten van de belevingswaarde door het toegan-

kelijk maken van cultuurhistorische objecten, archeologische monumenten en/of land-

schapskunst.

De kwaliteit van bestaande routes kan worden verbeterd. Dit geldt vooral voor routes

vanuit de stad naar het landelijk gebied. De provincie geeft voorrang aan het verster-

ken van bestaande routes boven de realisatie van nieuwe routes. Knelpunten moeten

worden opgelost, de kwaliteit en belevingswaarde worden verbeterd en het aanbod

van aanvullende voorzieningen worden vergroot. Vaarroutes in de polders kunnen

aantrekkelijker worden gemaakt bij gelegenheid van onderhoud van vaarwegen.

Zowel het natuurbelang, de waterkwaliteit, de waterberging als het recreatiebelang

zijn gediend bij meer afwisseling en differentiatie, bijvoorbeeld in de vorm van natuur-

vriendelijke oevers en aanlegplaatsen op aantrekkelijke plaatsen. Een ontbrekende

schakel is de vaarverbinding Zwolse Vaart-Kuinre. Deze heeft de potentie om op termijn

een onderdeel te worden van het Basis Recreatie Toervaart Net (BRTN). De provincie zal

zich samen met gemeenten en betrokken organisaties inzetten om de knelpunten in
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het BRTN aan te pakken. Dit geldt ook voor knelpunten in het lange afstandsnetwerk

van landelijke fietsroutes, zoals de route Lelystad-Harderwijk door de Larserstrook (LF21)

en de route vanaf de Nijkerkersluis tot de Stichtse Brug (figuur 7).

Waarborging van de landelijke routestructuren is belangrijk. Daarom wordt het Basis

Recreatie Toervaart Net (BRTN) planologisch vastgelegd (figuur 15). De provincie

vraagt de gemeenten in de planvorming aandacht te besteden aan behoud en ont-

wikkeling van wandel- (LAW) en fiets- (LF) routestructuren. De LF-routestructuren

staan weergegeven in figuur 7.

De as Lelystad-Harderwijk is een belangrijke drager van diverse recreatief-toeristische

ontwikkelingen. Het noordelijk deel is vooral van belang als uitloopgebied van Lelystad

en biedt ook ruimte aan nationale attracties. Het middendeel is van belang in het

netwerk van recreatieve vaar-, fiets- en wandelroutes met (op de knooppunten) bijbe-

horende voorzieningen. Het zuidelijk deel wordt gekenmerkt door de verweving van

landbouw, natuur en recreatie en maakt daardoor beleidsmatig onderdeel uit van de

recreatiezone.

Grootschalige attractieparken en Nationaal evenemententerrein (NET)

De provincie wil ruimte bieden aan de ontwikkeling van een grootschalig (nationaal)

evenemententerrein, waarbij de voorkeur bestaat deze te situeren op het grondge-

bied van de gemeente Dronten (Biddinghuizen). Middels een op te stellen uitwerking

van het Omgevingsplan en een daaraan gekoppelde strategische milieubeoordeling

zullen de mogelijkheden hiertoe nader worden onderzocht en vormgegeven. De

financiering van de investeringen in het NET zelf is een verantwoordelijkheid van de

marktpartijen. Voor het NET is bereikbaarheid, zowel per auto als per openbaar ver-

voer, een zeer essentieel criterium. De komst van de Hanzelijn verbetert de OV-bereik-

baarheid. Aansluitend daarop moet voor voor- en natransport door de initiatiefne-

mers een plan voor de inzet van besloten (shuttle) bussen worden gemaakt. Het is

voor de provincie niet mogelijk om voor de ontsluiting van dit terrein - exploitabel -

regulier openbaar vervoer aan te bieden. De geluidsoverlast van evenementen is bij

Biddinghuizen relatief beperkt, omdat het in een dunbevolkt gebied ligt.

Voor nieuwvestiging van een grootschalig attractiepark kan worden gedacht aan een

locatie binnen, of aansluitend aan, het stedelijk gebied van Almere. Een grootschalig

park kan daar goed worden ontsloten, via het wegennet, openbaar vervoer en fiets-

paden, en kan een functie vervullen voor Flevoland, maar ook voor de Noordvleugel.

Bundeling met aanwezige voorzieningen is er goed mogelijk. Voor grootschalige dag-

recreatie zijn binnen Flevoland meer locaties geschikt. Door de invloed van de Noord-

vleugel van de Randstad en de goede bereikbaarheid van Almere kan in de uitloopge-

bieden van Almere ruimte gevonden worden voor deze bovenregionale en meer

intensieve vorm van recreatie. Ook locaties nabij Lelystad zijn echter denkbaar. De

vestiging van nieuwe intensieve recreatieve en toeristische voorzieningen in de EHS

dient te worden voorkomen, om het behoud en de ontwikkeling van (nieuwe) waar-

den van deze structuur te kunnen garanderen. Indien een locatie binnen de EHS

noodzakelijk blijkt kan inpassing mogelijk gemaakt worden door toepassing van de

saldobenadering.
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5.4 Natuur 

Ongeveer de helft van Flevoland (de Oostvaardersplassen, de Lepelaarplassen en vrijwel

alle grote wateren) is aangewezen als speciale beschermingszone (SBZ) onder de

Europese Vogelrichtlijn en maakt daarmee onderdeel uit van het internationale natuur-

netwerk Natura 2000. Enkele delen van deze gebieden zijn tevens aangemeld als

beschermingszone onder de Habitatrichtlijn. Nederland is verplicht om specifieke soor-

ten en habitats in deze gebieden in een goede staat van instandhouding te brengen en

te houden. De provincie is bevoegd gezag voor vergunningverlening en handhaving op

grond van de Natuurbeschermingswet en stelt in dit kader beheersplannen vast voor de

niet-rijkseigendommen. De provincie maakt natuurinformatie via internet toegankelijk.

De Natura 2000 gebieden vormen samen met een groot deel van de binnendijkse

natuurgebieden het Flevolandse deel van de nationale Ecologische Hoofdstructuur

(EHS). Doel van de EHS is de realisatie van een robuust landelijk samenhangend net-

werk van natuurgebieden dat voldoende (leef-)ruimte biedt voor soorten en waarden

die karakteristiek zijn voor de Nederlandse natuur. De EHS moet in 2018 gereed zijn.

In het provinciale gebiedsplan voor natuur en landschap is verder uitgewerkt welke

natuurkwaliteit gerealiseerd moet worden en welke gebieden, aanvullend op reeds

bestaande natuurgebieden, begrensd zijn als nieuwe natuur. De robuustheid, samen-

hang en specifieke kwaliteiten zijn nog te gering. De ambitie van de provincie is om

de EHS en het Natura 2000 netwerk een robuustheid te geven die voldoet aan de

opgaven vanuit de Europese Unie en het rijk. In Flevoland zijn er vooral opgaven voor

het instandhouden en verder ontwikkelen van de natuurwaarden voor moerassen,

open water, natte bosgebieden en het open agrarisch gebied. De relatie tussen de

binnendijkse en de buitendijkse natuurgebieden kan versterkt worden door binnen-

dijks meer natte leefgebieden te realiseren.

De provincie Flevoland wil natuur beschermen en ontwikkelen, maar ook ruimte heb-

ben om andere maatschappelijke ontwikkelingen zoals woningbouw en recreatie

optimaal vorm te geven. De natuurwetgeving hanteert een ‘nee, tenzij’-regime: nieu-

we activiteiten zijn niet toegestaan, tenzij kan worden aangetoond dat de bescherm-

de habitats en soorten daarvan geen schade ondervinden. Slechts indien een blijven-

de gunstige staat van instandhouding voor soorten en habitats gegarandeerd is, kan

‘nee, tenzij’ worden omgebogen in een door de provincie gewenst ‘ja, want’. De pro-

vincie wil hiervoor gebruik maken van een systeem van saldobenadering. Het uit-

gangspunt van deze benadering is dat de maatschappelijke en ecologische ontwikke-

lingen zodanig vorm worden gegeven dat zij elkaar niet belemmeren, maar verster-

ken. Als elders binnen het Flevolandse natuursysteem een vergelijkbare of grotere

verbetering wordt gerealiseerd, kan plaatselijk een verslechtering van de natuurkwa-

liteit acceptabel zijn. De uitwerking van de saldobenadering is voor het Natura 2000

netwerk en de EHS verschillend, omdat op grond van de wettelijke kaders voor beide

verschillende afwegingscriteria gelden. De provincie neemt het initiatief om de beide

vormen van saldobenadering voor het eigen gebied uit te werken en met alle relevan-

te partijen te overleggen over de meest doelmatige toepassing. De provincie geeft

hierbij prioriteit aan een integrale visie voor Markermeer en IJmeer en aan een inte-

grale visie voor de Oostrand van Flevoland. Ook in het speerpuntgebied Oostvaarders-
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Wold kan saldering van natuurwaarden die elders in de provincie verloren gaan aan

de orde zijn. In samenwerking met rijkspartijen en de andere provincies wordt een

gezamenlijk beleidskader voor de saldobenadering gemaakt.

Voor het Natura 2000 netwerk zet de provincie Flevoland een koers in, waarbij de

gewenste toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen geen significante negatieve

gevolgen meer zullen hebben. Dit kan bereikt worden door, voorafgaand aan of tegelijk

met bijvoorbeeld woningbouwprojecten, de natuurkwaliteiten van het huidige net-

werk in Flevoland zo te versterken, dat de door het rijk vastgestelde instandhouding-

doelstellingen en herstelopgaven ruimschoots worden gerealiseerd. In dit creatieve 

proces is medewerking en instemming van het rijk en de Europese Commissie vereist.

Voor het deel van de EHS dat niet onder de Natura 2000 bescherming valt, maakt de

provincie conform de Nota Ruimte verweving met saldering op gebiedsniveau moge-

lijk, op basis van integrale gebiedsplannen die samen met gebiedspartners worden

opgesteld en door het rijk worden getoetst. Binnen een gebied is een (gedeeltelijke)

herbegrenzing van de EHS mogelijk. Ook het uitplaatsen van verstorende bedrijven

behoort tot de mogelijkheden. Uitgangspunt is in alle gevallen dat de omvang van de

EHS minimaal gelijk blijft en dat er een kwalitatieve verbetering van de natuurwaar-

den optreedt (bijvoorbeeld door verbetering van de milieukwaliteit). Ten behoeve van

de gewenste robuustheid wordt voor kwantitatieve opgaven vooral gezocht naar

locaties die grenzen aan de bestaande EHS en die versnippering van de EHS kunnen

voorkomen of oplossen. Investeringen in de natuur worden bij voorkeur ingezet in

gebieden waar sprake is van voor de natuur gunstige (abiotische) omstandigheden,

waardoor de saldering ook bijdraagt aan een verbetering en verduurzaming van het

gehele ecosysteem.

Bij de uitwerking van de saldobenadering is van belang dat niet alle gebieden binnen

de EHS dezelfde waarde hebben. Op figuur 16 is voor de binnendijkse EHS een onder-

scheid in drie groepen gebieden aangegeven:

Prioritaire gebieden: naast de gebieden die in het verleden al door het rijk zijn aange-

wezen (als Vogelrichtlijngebied, beschermd natuurmonument of bosreservaat), gaat

het om gebieden waar al zeer bijzondere natuurlijke natuurwaarden zijn ontstaan die

vanwege de bijzondere abiotische omstandigheden niet of nauwelijks elders in

Flevoland realiseerbaar zijn (bv. Kuinderplas, Bremerbergbos, Ellerslenk). Toepassing

van de saldobenadering is in deze gebieden niet mogelijk.

Waardevolle gebieden: dit zijn gebieden met een hoge actuele of potentiële natuur-

waarde. De gebieden zijn essentieel voor de gewenste samenhang en kwaliteit van

de EHS. Binnen deze gebieden is de ruimte voor het toepassen van de saldobenade-

ring beperkt, tenzij de natuurkwaliteit en/of -kwantiteit en de gebruikswaarde van

het gebied verbeteren. De prioritaire en de waardevolle gebieden vormen samen de

kerngebieden van de EHS.

Overige EHS: deze gebieden hebben vaak een hoge lokale waarde, deels door de ligging

in of nabij de kernen, maar soms ook door bijzondere abiotische waarden of bijvoor-

beeld als landschappelijk element. De omvang of de gebruiksdruk zijn echter zodanig
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dat het alleen met hoge beheersinspanningen mogelijk is om deze waarden ook duur-

zaam te blijven beheren. Deze gebieden lenen zich voor de saldobenadering, waarbij

nadrukkelijker dan bij de waardevolle gebieden ook verplaatsing aan de orde kan zijn.

De binnendijkse Natura 2000 gebieden behoren tot de prioritaire gebieden. Voor de

buitendijkse gebieden zal aan de hand van de verplicht op te stellen beheerplannen

gekeken worden of een nadere indeling wenselijk en zinvol is.

Voor bos- of natuurgebieden buiten de EHS volstaat de provincie vanuit haar mede-

bewindstaken met een toetsing of aan de juridische vereisten wordt voldaan. Het

primaat voor de afweging ligt bij de gemeenten.

Op grond van artikel 4.9 van de Wet milieubeheer zijn in figuur 16 de Wetlands 

aangegeven. Dit zijn gebieden, die ingevolge artikel 2 van de Overeenkomst inzake

watergebieden van internationale betekenis, in het bijzonder als verblijfplaats voor

watervogels, gesloten op 2 februari 1971 in Ramsar, zijn opgenomen in de lijst van

watergebieden van internationale betekenis. De betekenis van de aanwijzing in de

zin van bescherming van het gebied is nagenoeg geheel vormgegeven met bepalin-

gen uit de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn, in Nederland geïmplementeerd in de

toetsingskaders van de Natuurbeschermingswet 1998.

Milieutekorten natuur

De abiotische kwaliteit van de EHS moet in 2027 toegesneden zijn op de gewenste

natuurwaarden. De milieukwaliteit mag dan niet meer tekortschieten. In Flevoland

betekent dit vooral een aanpak van verdroging (figuur 16), versnippering en versto-

ring door geluid. In 2015 moet in 80% van de als verdroogd aangewezen gebieden de

verdrogingproblematiek opgelost zijn en in 2018 100%. Het is denkbaar dat het

waterschap en de terreinbeheerders bij de uitwerking van het gewenste grond- en

oppervlaktewaterregime (GGOR) de nieuwe milieutekorten aantonen. In gebieden

die zich lenen voor verweving van functies, kan verdroging in natuurgebieden worden

bestreden door maatregelen in landbouwgebieden te treffen. Er wordt dan in de zone

rond het verdroogde gebied met behulp van de methode van grondwatergericht peil-

beheer naar een compromispeil gezocht waarbij de belangen van natuur en land-

bouw verenigd kunnen worden. Grondwateronttrekkingen mogen niet leiden tot ver-

droging van natuur. In samenhang met de verdrogingaanpak zullen ook voorkomen-

de versnippering- en verstoringproblemen integraal worden aangepakt. Voor 2018

moet op grond van de afspraken met het rijk ook de totale versnippering zijn aange-

pakt. Verstoring door geluid moet in 2027 zijn aangepakt.

Ammoniak, afkomstig van de veehouderijbedrijven in Flevoland, draagt bij aan de

verzuring van kwetsbare natuurgebieden. Na wijziging van de Wet ammoniak en vee-

houderij maakt de provincie een afweging welke natuurgebieden tegen verzuring

bescherming behoeven. Hiertoe stelt de provincie een ammoniakkaart op.

Soortenbeleid

Door haar ligging is Flevoland een cruciale schakel tussen waterrijke gebieden in

Utrecht, Noord-Holland, Overijssel en Friesland en daarmee binnen de Natte As.
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De grote wateren, de kustzones en moerassen zijn van internationaal belang voor het

voortbestaan van een groot aantal (vogel-)soorten. De beschermde natuurgebieden

zijn voor deze soorten cruciaal, maar ook niet beschermde gebieden zijn van belang,

bijvoorbeeld als foerageergebied. Het soortenbeleid wordt daarom zo ingezet dat het

een versterking en aanvulling is op de EHS, inclusief Natura 2000-gebieden.

Bestaande populaties moeten duurzaam in stand worden gehouden (bescherming).

Toekomstige populaties moeten zich kunnen ontwikkelen tot duurzame populaties

(uitbreiding). Door een integrale werkwijze moeten conflicten tussen economie en

ecologie zoveel mogelijk voorkomen worden. Weloverwogen locatiekeuzes zorgen er

voor dat kansen benut worden om gebiedsontwikkeling en soortenbescherming te

koppelen.

De provincie wil soorten beschermen via een leefgebiedenbenadering. De provincie

zal daartoe in overleg met de gebiedspartners actuele en potentiële natuurwaarden-

kaarten ontwikkelen. Inzicht in potentiële natuurwaarden is van belang voor natuur-

compensatie en het effectueren van de actieve soortenbescherming. De natuurwaar-

denkaarten worden vertaald in gebiedsgerichte uitwerkingen van de leefgebieden

moeras, grote wateren en kustzone, die in concrete uitvoeringsmaatregelen moeten

uitmonden. De bedreigde en ernstig bedreigde soorten van de Rode Lijst worden

zoveel mogelijk bij de gebiedsuitwerkingen betrokken. Het leefgebied agrarisch

gebied zal eveneens worden uitgewerkt. Hierbij ligt de nadruk op de functie als foe-

rageergebied voor de aan water gebonden soorten. Een uitwerking van het leefge-

bied stedelijk gebied acht de provincie vooral een taak van de gemeenten.

Voor strikt beschermde, maar in Flevoland algemeen voorkomende, soorten wil

Flevoland toe naar een proactieve werkwijze waarbij er voldoende garanties zijn dat

de soort duurzaam in Flevoland kan voortbestaan en mogelijkheden ontstaan voor

ruimtelijke ontwikkelingen. In overleg met het rijk werkt de provincie voor de rug-

streeppad een pilot uit. Wanneer deze succesvol blijkt en bijdraagt aan oplossingen

voor ruimtelijke opgaven, zal de provincie deze werkwijze ook voor andere strikt

beschermde soorten gaan toepassen. De provincie stemt haar eigen beheer af op

bedreigde en beschermde dier- en plantensoorten en verwacht dat ook van natuur-

beheerders en overige gebiedspartners. De gebiedsuitwerkingen kunnen aanleiding

geven voor het herzien van de natuurdoeltypenkaart en de gebiedsplannen natuur

en landschap en agrarisch natuurbeheer.

Agrarisch natuurbeheer

Agrarisch natuurbeheer richt zich op het versterken van de natuurwaarden van het

agrarisch gebied, doordat boeren gerichte beheersmaatregelen treffen. De belang-

stelling voor agrarisch natuurbeheer in Flevoland is groot. Voor Flevoland is jaarlijks

voor netto ruim 500 ha agrarisch natuurbeheer rijkssubsidie beschikbaar (plus 1.270

ha specifiek voor opvang van overwinterende ganzen). Dit is in verhouding tot andere

provincies gering. De provincie streeft naar minimaal een verdubbeling tot 1.000 ha

agrarisch natuurbeheer en zal het rijk verzoeken de quota voor Flevoland te verhogen.

Het instrument agrarisch natuurbeheer wil de provincie meer gaan inzetten ter ver-

sterking van het provinciale soortenbeleid en voor het behoud van bijzondere land-
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schappelijke kwaliteiten. De provincie wil daarvoor vooral beheerpakketten openstel-

len die van belang zijn voor soorten waarvoor Flevoland een speciale verantwoorde-

lijkheid heeft, zoals soorten van de leefgebieden ‘agrarisch gebied’, ‘moeras’ en ‘kust-

zone’. Pakketten voor weidevogelbeheer worden niet uitgebreid, omdat Flevoland

voor het voortbestaan van weidevogels in Nederland van relatief geringe betekenis is.

Voor een aantal beheerpakketten is de effectiviteit mede afhankelijk van de concen-

tratie binnen een gebied. Voor dergelijke pakketten geeft de provincie voorrang aan

samenwerkingsverbanden zoals agrarische natuurverenigingen. Dit beleid werkt de

provincie gebiedsgericht uit.

Ecologische verbindingen

Voor het versterken van de samenhang in de EHS zijn ecologische verbindingen van

belang. Het zijn vaak lintvormige elementen met een zodanige natuurlijke begroeiing

dat verschillende diersoorten er voldoende beschutting vinden om de oversteek van het

ene kerngebied naar het andere te wagen. In Flevoland vervullen de meeste tochten en

vaarten een verbindende functie. Hoe langer de afstand, des te belangrijker is het dat er

ook tussentijds wat grotere stapstenen zijn die als tijdelijk rustgebied kunnen fungeren.

Het rijk heeft in de Nota Ruimte besloten tot een sterke prioritering van ecologische

verbindingen. De rijksinzet beperkt zich tot het beschikbaar stellen van de middelen

voor de realisatie van de robuuste ecologische verbinding Oostvaardersplassen-

Veluwe en het beoordelen van de vraag of het geheel ecologisch gaat functioneren.

De provincie is verantwoordelijk voor de aanwijzing van het gebied en de uiteindelij-

ke realisatie. Voor de overige ecologische verbindingen is de verantwoordelijkheid

doorgeschoven naar provincies en gemeenten. In navolging van het rijk kiest ook de

provincie voor een prioritering in ecologische verbindingen. De robuuste ecologische

verbinding Oostvaardersplassen-Veluwe heeft daarbij de hoogste prioriteit. Deze ver-

binding kan alleen gerealiseerd worden als sprake is van een samenhangend pakket

met de verstedelijking van Almere, de realisatie van uitloopgebied voor Almere en de

opgave voor waterberging. De robuuste ecologische verbinding is daarom onderdeel

van de groen-blauwe zone OostvaardersWold (zie figuur 25). De exacte begrenzing zal

door de provincie worden uitgewerkt in een natuurgebiedsplan. Minimaal 1.000 hec-

tare nieuwe natuur moet door het rijk gefinancierd worden. Deze verbinding moet

uiterlijk 2018 voltooid zijn. De provincie is als regisseur verantwoordelijk voor het

proces en de daarmee gepaard gaande procesgelden. In het speerpuntgebied Oost-

vaardersWold wordt de groen-blauwe zone inclusief de robuuste verbinding verder

uitgewerkt, met inbegrip van de mogelijkheden van multifunctioneel medegebruik.

Daarnaast geeft de provincie prioriteit aan een aantal EHS-verbindingen dat essen-

tieel is voor de gewenste samenhang in de Ecologische Hoofdstructuur en voor een

groot deel al is ingericht. Dit zijn de Hoge en de Lage Vaart, de Knardijk, de Larser-

vaart, de Lemstervaart, de Zwolsevaart, de verbinding door Almere Poort, de verbin-

ding tussen Reve-Abbert en Wisentbos (langs de Hanzelijn) en de verbindingen in de

oostrand van Oostelijk Flevoland waar de bosgordel op dit moment niet aaneensluit

(figuur 16). De verbinding door Almere Poort is onderdeel van de ecologische visie van

Almere en wordt door de gemeente gerealiseerd. Daarnaast vormen ook andere vaar-

ten en tochten verbindingen tussen natuurgebieden. Door een meer natuurvriende-
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lijke inrichting kan de kwaliteit voor natuur en waterberging soms nog verbeterd

worden. De provincie ziet daarin vooral een rol weggelegd voor gemeenten en water-

schap. Voor de vaarten die de provincie zelf in beheer heeft, wil de provincie de

natuurvriendelijke inrichting verbeteren op grond van een nog op te stellen meer-

jarenprogrammering, waarbij zoveel mogelijk wordt aangehaakt bij noodzakelijke

onderhoudswerkzaamheden. Door een meer natuurvriendelijke inrichting zullen deze

verbindingen ook aantrekkelijker worden voor recreatieve functies en kunnen ze een

bijdrage leveren aan opgaven op het gebied van waterberging en waterkwaliteit.

5.5 Landschap, cultuurhistorie, archeologie en aardkunde

Landschap en cultuurhistorie

In de twintigste eeuw is het typisch Flevolandse landschap ontstaan zoals wij het nu

kennen. Als onderdeel van het Zuiderzeeproject werden de IJsselmeerpolders droog-

gelegd. Vele bouwkundige objecten en landschappelijke structuren herinneren aan

deze inpolderings- en ontginningsfase en zijn nog steeds in het landschap zichtbaar.

De voormalige eilanden Urk en Schokland en de voormalige haven Oud-Kraggenburg

herinneren aan de Zuiderzeegeschiedenis en creëren een unieke tegenstelling tussen

oud en nieuw land. In de provincie Flevoland zijn door het rijk twee gebieden aange-

wezen als zeer waardevolle cultuurhistorische gebieden (Belvederegebieden). Dit zijn

geheel Noordelijk Flevoland en het Swifterbantgebied (tussen de IJsselmeerdijk,

Ketelmeerdijk, Beverweg en N307). Belvedere is een zienswijze op landschap en de

vertaling daarvan in het ontwerp en inrichting van de polders, waarbij rekening is

gehouden met de artefacten uit het verleden.

De provincie wil de Flevolandse karakteristieken behouden door deze in te zetten als

ruimtelijke kwaliteit ter versterking van nieuwe ontwikkelingen. Daartoe maakt de

provincie onderscheid tussen landschappelijke en cultuurhistorische kernkwaliteiten

en basiskwaliteiten. Tot de kernkwaliteiten worden die elementen en patronen gere-

kend die bepalend zijn voor het karakter van Flevoland, waarmee de essentie van het

polderconcept wordt gewaarborgd. De cultuurhistorische en landschappelijke kern-

kwaliteiten en de landschapskunstwerken zijn aangegeven in figuur 17. De landschap-

pelijke kernkwaliteiten zijn in deze figuur indicatief aangegeven. In de planperiode wil

de provincie samen met de gebiedspartners een selectie maken van de meest waarde-

volle elementen van het landschap die tot het zogenaamde landschappelijke casco

behoren. Voor zowel de cultuurhistorische als de landschappelijke kernkwaliteiten als

de landschapskunstwerken is het beleid gericht op behoud en versterking. Hierin ver-

vult de provincie een actieve rol.

Naast de kernkwaliteiten valt een aantal cultuurhistorische en landschappelijke ele-

menten en patronen in de categorie basiskwaliteit (figuur 18). Het gaat dan om open-

heid, de verkavelingstructuur, het bijzondere stedenbouwkundige concept van Nagele

en het werkeiland Lelystad-Haven, de gemalen, hoge bruggen en de voormalige

Zuiderzeekustlijn en de erfbeplanting. De provincie draagt voor deze elementen en

patronen geen directe verantwoordelijkheid, maar wil wel met de gebiedspartners in

dialoog blijven over het behoud en ontwikkeling van deze elementen en patronen.

De provincie verwacht van de gemeenten dat zij bij de besluitvorming over nieuwe
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Figuur 17 Landschappelijke en cultuurhistorische kernkwaliteiten
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Figuur 18 Landschappelijke en cultuurhistorische basiskwaliteiten
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ontwikkelingen expliciet rekening houden met de cultuurhistorische en landschappe-

lijke kern- en basiskwaliteiten en dat zij nieuwe ontwikkelingen zo goed mogelijk

inpassen. De cultuurhistorie kan ook als inspiratie dienen voor nieuwe ontwerpen.

De provincie wil samen met de gemeenten uitwerking geven aan landschappelijke en

cultuurhistorische waarden door hieraan in de speerpuntgebieden vroegtijdige en

volwaardige aandacht te besteden in de vorm van een ontwerpvisie of landschaps-

ontwikkelingsplan.

Het Zwarte Meer is onderdeel van het Nationaal Landschap IJsseldelta, zoals aange-

geven in figuur 19. De kwaliteiten van het Zwarte Meer zijn de weidsheid, de rust, de

natuurwaarden en de beleving van het contrast tussen het oude en het nieuwe land.

De opgave voor het Nationaal Landschap is het behouden, duurzaam beheren en

waar mogelijk versterken van de bijzondere kwaliteiten. Speciale aandachtspunten

zijn het vergroten van de recreatieve toegankelijkheid en het versterken van de cul-

tuurhistorische waarden.

Archeologie

Voordat de Zuiderzee ontstond, is het grondgebied van de provincie Flevoland ook al

bewoond geweest. Duizenden jaren geleden hebben deze eerste inwoners van Flevo-

land sporen achtergelaten, die bewaard zijn gebleven in de bodem van Flevoland.

Deze archeologische waarden zijn uniek. De provincie legt in haar beleid meer de

nadruk op het vergroten van het maatschappelijk rendement van de archeologische

monumentenzorg (bv. educatie en recreatie) en wil hiertoe belangrijke archeologische

waarden behouden en ontsluiten. Dit sluit aan bij de verplichting uit het Europees

Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed om archeologische

waarden zoveel mogelijk in de bodem te behouden. Indien dit niet mogelijk is, dienen

belangrijke archeologische waarden door middel van opgravingen en onderzoek vei-

lig te worden gesteld. Deze verplichting geldt voor heel Flevoland, zowel voor de pro-

vincie als voor de gemeenten.

In het archeologiebeleid maakt de provincie een onderscheid in Provinciaal Archeo-

logische en Aardkundige Kerngebieden (PArK’en), archeologische aandachtsgebieden

en de Top-10 archeologische locaties (figuur 20). Deze gebieden en locaties acht de

provincie van provinciaal belang. De provincie zal het beleid voor de PArK’en en de

Top-10 archeologische locaties nader uitwerken. De uitwerking van de archeologische

aandachtsgebieden is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Er zijn vier PArK’en, te

weten: Rivierduingebied Swifterbant, UNESCO-monument Schokland, Urk en omge-

ving en Omgeving Kuinderschans en Kuinderburchten. De provincie richt zich in

PArK’en op de ontsluiting en integrale instandhouding van de archeologische waar-

den in samenhang met aardkundige en landschappelijke waarden. Dit betekent dat

archeologische waarden in PArK’en in principe niet mogen worden geroerd.

Aanvullend hierop en voor zover noodzakelijk en mogelijk, nemen de provincie en

gebiedspartners in PArK’en maatregelen om de achteruitgang in kwaliteit van archeo-

logische waarden, als gevolg van bijvoorbeeld verdroging en verzuring, te stoppen

dan wel te vertragen. In 2015 moet sprake zijn van structurele ontsluiting, bescher-

ming en beheer (monitoring en instandhouding) van alle PArK’en. In figuur 10 zijn

deze gebieden aangewezen met de nevenfunctie ‘water voor behoud archeologisch

erfgoed’. Voor de PArK’en werkt het waterschap het gewenste grond- en oppervlakte-
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Figuur 19 Nationaal Landschap IJsseldelta
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Figuur 20 Archeologische beleidskaart
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waterregime (GGOR) met voorrang uit. Hierbij wordt het grondwaterbeheer afge-

stemd op de aanwezige archeologische waarden, zonder dat dit de landbouwkundige

functie van het gebied onevenredig schaadt.

Voor het voormalige Eemstroomgebied in Zuidelijk Flevoland en de prehistorische

strandwal bij Emmeloord, die beide onder archeologische aandachtsgebieden vallen,

zal op basis van nader onderzoek worden bepaald of hier aanleiding is om PArK’en

aan te wijzen.

Naast de PArK‘en heeft de provincie een Top-10 van archeologische locaties samenge-

steld uit de vele honderden archeologische locaties die Flevoland rijk is. De Top-10 ver-

tegenwoordigt een dwarsdoorsnede van de Flevolandse archeologie. De provincie

vindt het van wezenlijk belang dat de Top-10 locaties behouden blijven. In de bescher-

ming en instandhouding van individuele archeologische locaties geeft de provincie

voorrang aan de Top-10 locaties.

Archeologische aandachtsgebieden zijn gebieden met een relatief hoge dichtheid

aan goed geconserveerde archeologische waarden. Zij omvatten delen van de prehis-

torische stroomgebieden van de Vecht, IJssel en Eem, waarin onder andere nederzet-

tingen van de Swifterbantcultuur liggen. De inzet in archeologische aandachtsgebie-

den beperkt zich tot het opsporen en het planologisch beschermen, dan wel - indien

niet anders mogelijk - opgraven van individuele archeologische waarden. Terreinen

die op de landelijke Archeologische MonumentenKaart (AMK) staan vallen onder 

de aandachtsgebieden, met dien verstande dat ze in principe altijd planologische

bescherming moeten krijgen.

Het grootste deel van het archeologisch erfgoed in de bodem is nog onbekend. Bij

ruimtelijke ontwikkelingen in PArK’en en archelogische aandachtsgebieden moet tij-

dig expertise over de archeologische verwachting en de noodzaak voor inventarise-

rend en waarderend onderzoek, alsook de te nemen behoudsmaatregelen, bij het

planproces worden betrokken. De provincie handelt en oordeelt conform de landelijke

richtlijnen ten aanzien van de archeologie. Gemeenten worden gestimuleerd om

gemeentelijke archeologische beleidskaarten op te stellen, waarmee zij voorafgaand

aan concrete ruimtelijke ontwikkelingen in afstemming met andere ruimtelijke

belangen, de archeologisch ruimtelijke prioriteiten vaststellen.

Aardkundige waarden

Naast oude menselijke sporen bevinden zich in de ondergrond van Flevoland ook spo-

ren van vroegere landschappen. Elementen als oude geulsystemen en rivierduinen,

zeldzame veenresten en zeer oude bodems vormen onderdelen van deze zeer oude,

fossiele landschappen. Uit deze aardkundige elementen is de ontstaansgeschiedenis

van de Flevolandse ondergrond af te lezen. De provincie heeft een eerste inventarisa-

tie en waardering van de aanwezige aardkundige waarden uitgevoerd. Dit heeft gere-

sulteerd in de globale begrenzing van aardkundig waardevolle gebieden (figuur 21).

Hierbinnen zijn sterlocaties aangegeven waar de waarden het hoogst zijn vanwege

o.a. gaafheid, zeldzaamheid en combinatie met archeologische en landschappelijke

waarden. De provincie gaat in samenwerking met andere partijen aan dit geologisch

erfgoed bekendheid geven via voorlichting en educatie, het oprichten van aardkundige
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Figuur 21 Aardkundig waardevolle gebieden
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monumenten en het bevorderen van aandacht voor aardkundige waarden bij ruimte-

lijke ontwikkelingen (via het traject van bodeminformatie). Ook de relatie met toeris-

me wordt uitgewerkt, bijvoorbeeld door aardkundige waarden te verwerken in

recreatieve routes. Naast het communicatieve spoor wordt de bescherming van aard-

kundige waarden als volgt ingevuld. In de provinciale archeologische en aardkundige

kerngebieden (PArK’en) (figuur 20) worden de aardkundige waarden, in combinatie

met archeologische waarden, beschermd via de Verordening voor de fysieke leefom-

geving. In deze gebieden zijn vrijwel alle ontgrondingen vergunningplichtig en wor-

den zij getoetst op de effecten op de aardkundige en archeologische waarden.

Bescherming van de aardkundige waarden in de overige aardkundig waardevolle

gebieden (figuur 21) is geregeld via vergunningverlening in het kader van de Ont-

grondingenwet, conform het toetsingskader in de beleidsregel vergunningverlening

milieuwetgeving. Bij ontgrondingen in deze gebieden die vergunningplichtig zijn

wordt speciale aandacht geschonken aan de effecten op de aardkundige waarden.

5.6 Water in het landelijk gebied

5.6.1 Wateroverlast door extreme neerslag

Voor de gebieden met de functie ‘agrarisch water’ (figuur 10) is de norm voor water-

overlast gemiddeld 1 keer per 80 jaar en maximaal 1 keer per 50 jaar. Voor de functies

‘water voor bos en natuur’ en ‘water voor bos en natuur met milieutekort verdroging’

worden geen normen voor wateroverlast gehanteerd. Het grootste gedeelte van

Flevoland voldoet tot 2050 aan de provinciale normen voor wateroverlast. Uitgaande

van de huidige ruimtelijke inrichting en rekening houdend met bodemdaling en kli-

maatverandering (10% extra neerslagintensiteit in 2050) blijkt dat enkele laag gele-

gen gebieden op termijn niet meer voldoen aan het vereiste minimale beschermings-

niveau van 1/50. Deze gebieden met een te hoge inundatiekans liggen ten noordwes-

ten van Emmeloord, ten noordwesten van Schokland en bij Almere.

Het waterschap heeft geïnventariseerd in hoeverre de afzonderlijke peilgebieden van

de gehele provincie in 2005, in 2015 en in 2050 voldoen aan de normen. Tevens is

inzicht verkregen in de locaties waar op de middellange termijn (2015) en de lange

termijn (2050) niet wordt voldaan aan het minimale beschermingsniveau tegen

wateroverlast. De wateropgave zal gebiedsgericht worden opgelost, waarbij de trits

vasthouden-bergen-afvoeren het uitgangspunt is. De ruimtelijke weergave hiervan

zijn de wateroplossingsgebieden. Dit zijn de waterhuishoudkundige afwateringsge-

bieden waar, in overleg met gebiedspartners, naar maatregelen wordt gezocht om de

aanwezige wateropgave aan te pakken. Dit gebeurt in twee stadia.

De wateropgave voor de middellange termijn moet in 2015 daadwerkelijk opgelost zijn,

terwijl voor de opgave op de lange termijn (2050) in 2009 tussen de gebiedspartners

overeenstemming over de oplossingsrichtingen moet zijn. Eén en ander is weergegeven

in figuur 22 (2015) en figuur 23 (2050). Het waterschap brengt de ruimteclaim voor

waterberging uiterlijk in de eerste helft van 2008 in beeld. Daarna maakt de provincie

de integrale afweging en legt, afhankelijk van de uitkomst, in 2009 de waterbergingslo-

caties ruimtelijk vast, zodat deze een planologisch beschermde status krijgen. Naar ver-

wachting kan de wateropgave voor 2015 met betrekkelijk eenvoudige maatregelen zon-
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der grote maatschappelijke gevolgen worden opgelost. Voor de lange termijn moet

rekening worden gehouden met zwaardere, meer ingrijpende maatregelen.

5.6.2 Bodemdaling en beperkte drooglegging

Hoewel bodemdaling een natuurlijk proces is na de inpoldering van een gebied, is

beheersing van dit proces noodzakelijk. Gelet op de veiligheid, bewoonbaarheid van

het gebied en de waterhuishouding wordt de daling van het maaiveld tegengegaan.

Het verlagen van peilen in bodemdalingsgebieden om aan de wensen van bestaande

landgebruikfuncties te voldoen past niet bij een robuust watersysteem.

Onderbemalingen zijn onomkeerbare ingrepen die leiden tot een versnippering van

het watersysteem, extra snelle bodemdaling, extra kwel en daarmee mogelijk tot een

verslechtering van de waterkwaliteit. Bovendien leiden onderbemalingen tot afwen-

teling van de wateropgave op de rest van de polders. In gebieden die voor maaiveldda-

ling gevoelig zijn, wordt het waterbeheer zodanig uitgevoerd dat de daling zo gering

mogelijk is. Hierbij wordt een evenwicht gezocht tussen de eisen die het bodemge-

bruik stelt en een duurzaam beheer van het watersysteem. In een aantal gebieden

(voornamelijk bodemdalingsgebieden) is sprake van een beperkte drooglegging ten

opzichte van de eisen van het huidige landgebruik. De overgang naar een gebruik dat

ook op langere termijn in overeenstemming is met de verslechterende drooglegging

vraagt veel van de belanghebbenden in het gebied. De provincie erkent de problema-

tiek in de natte gebieden en ziet voor zichzelf een rol bij het zoeken naar een duurza-

me oplossing voor deze gebieden.

In het kader van de speerpuntgebieden, in het bijzonder Noordelijk Flevoland en het

OostvaardersWold, wordt samen met alle belanghebbenden een visie ontwikkeld op

duurzame economische ontwikkeling van de gebieden met een geringe drooglegging.

De provincie bepaalt, samen met alle partners, rollen en taken met betrekking tot het

kostenveroorzakingsbeginsel in de gebieden met beperkte drooglegging.

In figuur 10 zijn aandachtsgebieden beperkte drooglegging weergegeven. Dit zijn

gebieden waar nu of in de toekomst de drooglegging te beperkt zal zijn voor het

huidige landgebruik.

5.6.3 Watertekort

Droogte

Ter bestrijding van overlast door droogte wordt ca. 100 miljoen m3 water per jaar

ingelaten. In de periode tot 2050 zal de verdamping met 4% toenemen. Daardoor

ontstaat er verdeeld over de provincie een extra watervraag van ca. 27 miljoen m3/jr

om het watersysteem in droge perioden kwantitatief en kwalitatief op het huidige

niveau te houden. De provincie wil voorkomen dat extra water moet worden ingela-

ten en zoekt de oplossing, ook gelet op kwaliteitsaspecten, in seizoensgebonden peil-

verloop, al dan niet in combinatie met een verruiming van het wateroppervlak.

Daarnaast moet de hoeveelheid ingelaten water zo effectief mogelijk worden gebruikt.

OMGEVINGSPLAN FLEVOLAND 2006

BELEIDSKADER | Beleidskader voor het landelijk gebied



1

2

3

4

Voor watertekorten in extreem droge jaren vindt verdeling van het beschikbare rijks-

water plaats conform de landelijke verdringingsreeks:

veiligheid en voorkomen van onomkeerbare schade: achtereenvolgens stabiliteit

waterkeringen, klink en zettingen (veen en hoogveen) en natuur (gebonden aan

bodemgesteldheid);

nutsvoorzieningen: achtereenvolgens drinkwatervoorziening en energievoorziening;

kleinschalig hoogwaardig gebruik: tijdelijke beregening kapitaalintensieve gewassen

en proceswater;

overige belangen: scheepvaart, landbouw, natuur (zolang geen onomkeerbare schade

optreedt), industrie, waterrecreatie en binnenvisserij.

Tussen de categorieën 1 en 2 is sprake van een prioriteitsvolgorde. Tussen de catego-

rieën 3 en 4 vindt onderlinge prioritering plaats op basis van minimalisatie van de

economische en maatschappelijke schade.

De provincie zal in het kader van het Regionaal Droogteoverleg IJsselmeergebied

afspraken maken met de omringende provincies en de waterbeheerders over de

invulling en toepassing van de verdringingsreeks. Uiterlijk in 2008 worden definitieve

afspraken gemaakt. Deze worden vastgelegd in een waterakkoord of zonodig bij pro-

vinciale verordening, zodat het in tijden van extreme droogte vóóraf duidelijk is hoe

de verdringingsreeks ingevuld en toegepast wordt. Bij de studie naar watertekort in

extreem droge jaren zal ook watervraag en draagkracht van het systeem onder nor-

male omstandigheden worden betrokken. Speciale aandacht hierbij vraagt de Hoge

Afdeling van Oostelijk Flevoland. De kwel van goede kwaliteit vervult een belangrijke

functie bij het waterkwaliteitsbeheer in de rest van Zuidelijk en Oostelijk Flevoland

en bij de doorspoeling van de Veluwerandmeren. De vraag is hoeveel water uit de

Hoge Afdeling van Oostelijk Flevoland kan worden ingezet voor watertekort en

waterkwaliteitverbetering elders, zonder dat dit ten koste gaat van de doelstellingen

in dit gebied. De provincie zal hier samen met het waterschap en Rijkswaterstaat

onderzoek naar doen.

Wateraanvoer

Ook onder normale omstandigheden kan er de behoefte bestaan water van elders

aan te voeren. Vanuit het streven om meer robuuste watersystemen te creëren, wil de

provincie dat zo weinig mogelijk water wordt aangevoerd. Wateraanvoer creëert

immers afhankelijkheid. De situatie laat zich nadien niet meer eenvoudig wijzigen en

brengt veelal hoge beheerskosten met zich mee. Een structurele en integrale afwe-

ging van de watervoorziening van functies is nodig, waarbij ook wordt gekeken naar

de kosten en baten. Dit geldt in eerste instantie voor de afweging van nieuwe aan-

voer, maar de overweging kan ook worden gemaakt bij grote investeringen in onder-

houd aan oude stelsels.

Belangrijke duurzaamheidaspecten in Flevoland zijn, onder andere, het bestemmen

van de in Flevoland beperkt aanwezige kwel van goede kwaliteit en het bij de afwe-

ging betrekken van de grote benodigde wateraanvoerintensiteit in gebieden met een

slechte waterkwaliteit.
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Figuur 22 Wateropgave 2015
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Wateroplossingsgebied 2015

Provinciegrens

Voldoet niet aan het minimale beschermingsniveau tegen wateroverlast in 2015
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Figuur 23 Wateropgave 2050
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Wateroplossingsgebied 2050

Provinciegrens

Voldoet niet aan het minimale beschermingsniveau tegen wateroverlast in 2050
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de noodzaak voor het gebruik;

desparingsmogelijkheden;

optimale benutting van het lokale oppervlaktewatersysteem (peil opzetten, water

conserveren, meer open water creëren);

grondwater als alternatief;

de wijze waarop water duurzaam aangevoerd kan worden.

Blauwe knopen

Blauwe Knopen zijn de belangrijkste uitwisselingspunten (gemalen, hevels) tussen

het hoofd- en de regionale watersystemen. Na het aanwijzen van deze Blauwe

Knopen kunnen betrokken partners afspraken maken over te realiseren waterdoelen

en de daarvoor te leveren inspanningen, die worden vastgelegd in nieuwe waterak-

koorden. De provincie heeft hierbij een coördinerende rol. Voor Flevoland wordt voor

vier gemalen bezien of er regionale bestuursovereenkomsten worden gesloten.

5.6.4 Waterkwaliteit: de Europese Kaderrichtlijn Water

Het doel van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is om in het jaar 2015 een goede

toestand van het grond- en oppervlaktewater te bereiken tegen de laagst mogelijke

maatschappelijke kosten. Dat betekent een toenemende borging van en aandacht

voor waterkwaliteit en ecologie die ten goede komen aan de leefbaarheid van deze

provincie, zorgen voor een toename van natuurwaarden en belevingswaarde, een

betere waterkwaliteit en een goede basis voor de ontwikkeling van recreatie. De

daadwerkelijke waterkwaliteitsdoelen worden per watersysteem afgeleid waarbij de

potentie van het systeem centraal staat. Potentieel waardevolle gebieden zullen

hogere doelstellingen gaan kennen. Een maatschappelijke afweging is onderdeel van

het proces om doelstellingen te bepalen. In Flevoland levert dit een spanning op tus-

sen de gewenste economische en ruimtelijke ontwikkeling en het stand-still principe,

de randvoorwaarde dat de waterkwaliteit in geen geval mag verslechteren ten

opzichte van het jaar 2000. In 2009 moeten Stroomgebiedbeheersplannen zijn vast-

gesteld en in 2012 moet een maatregelenprogramma operationeel zijn. In dat kader

stelt de provincie als onderdeel van het deelstroomgebied Rijn-Midden in haar

Omgevingsplan de waterlichamenkaart en de waterkwaliteitsdoelen vast. Dit zal in

2009 gebeuren middels een partiële herziening van het Omgevingsplan. De kader-

richtlijn biedt de mogelijkheid tot uitstel naar het jaar 2027, dan wel doelverlaging als

de consequenties disproportioneel zijn.

De KRW onderscheidt chemische en ecologische doelen. De chemische doelstellingen

worden op rijksniveau vastgelegd. De ecologische doelen worden door de provincie

vastgesteld. De provincie bepleit realistische en haalbare doelstellingen. Binnen

Flevoland verschilt de potentie van de watersystemen aanzienlijk. Sommige delen

van de polders worden belast door vuil kwelwater terwijl andere delen gevoed wor-

den door schone kwel. Tot nu toe gelden in heel Flevoland dezelfde ecologische nor-

men (Maximaal Toelaatbaar Risico, MTR). De KRW stelt als minimumeis behoud van

de waterkwaliteit anno 2000. Om op een maatschappelijk acceptabele wijze aan de
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KRW-eisen te kunnen voldoen, ligt een gebiedsdifferentiatie van ecologische normen

in de rede. De provincie zal de beschikbare middelen richten op het verder ontwikke-

len van de gebieden met potentieel ecologisch waardevol water. Als de gunstige uit-

gangssituatie daar wordt behouden en versterkt, kunnen toekomstige generieke

(provinciebrede) maatregelen worden beperkt of voorkomen. Vanaf 2009 zullen daar-

om naar verwachting strengere ecologische doelstellingen gaan gelden in schone

gebieden dan in gebieden die van nature minder schoon zijn. De gebieden met een

bijzondere waterkwaliteit zijn weergegeven in figuur 10. In deze gebieden is het doel

de karakteristieke, aan oppervlaktewater gebonden natuur in de provincie te behou-

den en verder te ontwikkelen, door het verbeteren van de waterkwaliteit en een

natuurvriendelijke inrichting en beheer van de oevers. Het gaat hierbij om levensge-

meenschappen die horen bij verschillende watertypen (zoals meren en plassen, toch-

ten en sloten, zand- en kleigaten). Bijzondere aan oppervlaktewater gebonden natuur

komt in Flevoland voor in natuur- en bosgebieden, stedelijk gebied en agrarisch

gebied. De gebieden die zijn aangegeven als ‘te ontwikkelen bijzondere waterkwali-

teit’ bieden goede mogelijkheden voor verbetering van de ecologische kwaliteit van

het water. Bij de uitwerking van beleid en maatregelen moet hierbij rekening worden

gehouden. Omdat elk watertype zijn eigen karakteristieke levensgemeenschap kent,

zullen de functie-eisen in de planperiode per watertype uitgewerkt worden in samen-

hang met de uitwerking van de Europese Kaderrichtlijn Water.

De benodigde ruimte voor ecologie en berging van water zal beslag leggen op agrari-

sche gronden langs watergangen. De benodigde maatregelen bieden goede mogelijk-

heden voor specifieke duurzame vormen van landbouw. Vooruitlopend op de nieuwe

doelen stimuleert de provincie het terugdringen van emissies van zware metalen,

gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten en wordt gewerkt aan de ecologische

inrichting van het watersysteem. Dit kan onder meer door stimulering van biologische

landbouw of van pilotprojecten voor verduurzaming van de landbouw. In bepaalde

gevallen kan het verplaatsen van agrarische bedrijven aan de orde zijn. De provincie

wil afspraken maken met Domeinen om dit proces te faciliteren. Bij het uitvoeren van

groot onderhoud aan oeverbeschoeiing van de provinciale vaarten zal de provincie

een natuurvriendelijke inrichting realiseren. De meerkosten liggen in het verwerven

van stroken grond langs de vaarten. De provincie wil met waterschap en gemeenten

afspraken maken om ook de oevers van de overige watergangen natuurvriendelijk in

de richten. Daartoe wordt gezamenlijk het Masterplan Natuurvriendelijke Oevers

opgesteld. De nadruk ligt op die wateren waar zoveel mogelijk van de onderstaande

doelen gecombineerd kunnen worden:

waterkwaliteit: schoonhouden of schoonmaken van water;

waterkwantiteit: wateroplossingsgebieden;

natuur: ecologische verbindingen;

recreatie: (vaar-)routes en verbindingen;

vaarwegbeheer: werk met werk maken: aanhaken bij de onderhoudsprogramma’s;

landbouw: behoefte aan schoon water en oplossen wateroverlast;

overige projecten in de directe nabijheid: werk met werk maken, b.v. toepassing 

vrijkomende grond bij natuur- of recreatieontwikkeling;
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rekening houden met archeologie: voorzichtig met de aanleg van natuurvriendelijke

oevers in archeologische kerngebieden.

Bij de uitvoering krijgen die gebieden prioriteit waar het hoogste rendement wordt

verwacht en waar de grootste problemen zijn ten aanzien van de waterkwaliteit.

5.6.5 Zwemwater

De provincie heeft als doelstelling dat er voldoende zwemwater is van goede kwali-

teit als onderdeel van het toeristisch recreatief product van Flevoland. De functie

zwemwater (figuur 10) is toegekend aan oppervlaktewateren, en delen daarvan, die

voldoen aan de wettelijke eisen van hygiëne en veiligheid. De kwaliteit wordt regel-

matig gecontroleerd door de waterbeheerders en onderzoeksresultaten worden jaar-

lijks in een EU-rapportage gepubliceerd. Daarnaast geeft de provincie in een zwem-

waterfolder inzicht in de veilige zwemplaatsen. De inrichting en het beheer van

zwemwater zijn gericht op de toegankelijkheid, de oeverafwerking, het onderwater-

talud en de scheiding en/of integratie van andere gebruiksvormen. Op zijn vroegst in

2010 moeten de zwemwateren voldoen aan de eisen van een nieuwe Europese richt-

lijn. Het is denkbaar dat er stranden zijn die niet tegen kosteneffectieve maatregelen

aan deze eisen kunnen voldoen. De provincie wil evenwel sluiting voorkomen. De pro-

vincie heeft een regierol bij de aanwijzing van zwemwateren en de coördinatie van

het uitvoeringsprogramma. In 2009 wil de provincie opnieuw locaties voor zwemwa-

ter aanwijzen met daaraan gekoppeld een maatregelenprogramma voor het op orde

brengen van deze wateren zodat ze aan de richtlijn voldoen.

5.6.6 Afstemming waterbeheer en functies

Het afstemmen van het waterbeheer in de provincie op de diverse functies is een

complexe zaak. De afweging van maatregelen voor het waterbeheer en de koppeling

tussen waterhuishouding en ruimtelijke ordening worden uitgewerkt in het gewens-

te grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR). In het Nationaal Bestuursakkoord

Water is vastgelegd dat de provincie hiervoor de kaders stelt en het waterschap vóór

2010 het GGOR uitwerkt. Waterbeheersdoelstellingen en beheersmaatregelen voor

peilbeheer, grondwaterbeheer, kwalitatief en kwantitatief beheer worden in het

GGOR geprioriteerd.

De invoering van het GGOR wordt vastgelegd in de Verordening voor de fysieke leef-

omgeving, evenals de relaties tussen waterschap en provincie bij de uitvoering van

het GGOR. De hoofdlijnen van het GGOR moeten worden vastgelegd in het waterbe-

heersplan. In de beleidsregel Toezicht waterschap worden toetsingscriteria voor doel-

bereiking vastgelegd. Dit geeft de maximale afwijking van de voor een landgebruiks-

functie optimale toestand van het watersysteem. Uitgangspunt is dat de kosten voor

maatregelen in het watersysteem en de mogelijke functieschade in een gebied door

een te grote afwijking van de optimale waterhuishouding in evenwicht zijn. Tevens

wordt in deze beleidsregel vastgelegd hoe provincie en waterschap handelen als niet

aan één van de criteria kan worden voldaan. In de beleidsregel Toezicht wordt tevens

vastgelegd hoe de overgang naar het systeem van grondwatergerichte normering,

dat verbonden is aan het GGOR, zal verlopen.
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De inhoudelijke kaders voor het GGOR vloeien voort uit de diverse beleidskaders in

dit plan. Deze moeten in het waterbeheer onderling afgewogen worden. Het gaat

dan niet alleen om waterkwaliteit en waterkwantiteit, maar bijvoorbeeld ook om

natuur, landbouw, recreatie en archeologie. De preferent uit te werken gebieden voor

GGOR zijn de binnendijkse Ecologische Hoofdstructuur en Provinciaal Archeologische

en Aardkundige Kerngebieden. Het streven is om een duurzaam en robuust water-

systeem te realiseren en de rol van water als medeordenend principe te verankeren.

Concreet betekent dit dat onomkeerbare ingrepen zoveel mogelijk worden voorkomen

en dat de belangen van het watersysteem op lange termijn voldoende worden meege-

wogen bij de afweging tussen het aanpassen van het watersysteem aan het gebruik

of aanpassen van het gebruik aan het watersysteem. Duurzaamheid en robuustheid

komen ook tot uiting in de maatregelenkeuze. De provincie doet daarom ook uitspra-

ken over maatregelen als deze relevant zijn voor het realiseren van een duurzaam en

robuust watersysteem in Flevoland. In dit plan zijn uitspraken opgenomen over hoe

om te gaan met onderbemalingen, wateraanvoer, drainage, archeologie en verdroging

van natuur. Het in dit plan geformuleerde waterbeleid is richtinggevend voor het

waterschap bij het opstellen van het GGOR. Omgekeerd zal de provincie ook rekening

houden met het GGOR bij haar vergunningverlening voor grondwateronttrekkingen.

5.6.7 Drinkwatervoorziening

Het Flevolandse drinkwater wordt gemaakt van schoon grondwater. In Zuidelijk en

Oostelijk Flevoland wordt grondwater, gewonnen tussen de 100 en 225 meter diepte,

op een eenvoudige manier gezuiverd tot drinkwater van een uitstekende kwaliteit. In

Noordelijk Flevoland zijn geen mogelijkheden om op een vergelijkbare eenvoudige

manier drinkwater te maken uit grondwater. Daarom wordt drinkwater geïmporteerd

uit Noordwest-Overijssel, waar wel voldoende zoet grondwater is. Vanwege de bevol-

kingstoename groeit de vraag naar drinkwater in Flevoland. Ook wordt grondwater

geleverd aan Gelderland en Utrecht. Hierdoor hoeft in onze buurprovincies minder

grondwater opgepompt te worden, zodat verdroging in natuurgebieden in die omge-

ving wordt tegengegaan. De provincie vindt het belangrijk dat het huidige kwaliteits-

niveau van de drinkwatervoorziening gewaarborgd blijft.

Het Flevolandse drinkwaterbeleid is gebaseerd op twee duurzaamheiddefinities:

Een duurzame drinkwatervoorziening voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen,

levert continu voldoende water, heeft bronnen en een infrastructuur die langdurig

kunnen worden gebruikt, staat zo min mogelijk bloot aan externe risico’s, heeft aan-

vaardbare effecten op de omgeving en heeft een goed beschermbare grondstof.

De duurzaam winbare hoeveelheid zoet grondwater is de hoeveelheid waarbij, als

gevolg van grondwateronttrekkingen, ook op lange termijn de voorraad zoet grond-

water niet kleiner wordt, geen verzilting van de voorraad optreedt en geen onaan-

vaardbare effecten op de omgeving worden veroorzaakt.

In Flevoland wordt de functie "water voor de openbare drinkwatervoorziening" toe-

gekend aan het diepe zoete grondwater in Zuidelijk Flevoland en het grondwater

rondom de winningen Harderbroek en Bremerberg. De gebieden zijn in figuur 24 

aangegeven als respectievelijk beschermingsgebied voor grondwater en boringsvrije

zone. Dit grondwater wordt gebruikt voor de onttrekking van voor menselijke con-

•

•



150

sumptie bestemd water zoals bedoeld in de KRW. In deze gebieden is de inrichting en

het beheer van de waterhuishouding gericht op een kwaliteit van het grondwater die

overeenkomt met de eisen die zijn opgenomen in het waterleidingbesluit. Indien de

kwaliteit beter is dient deze behouden te blijven. Daarnaast is rond alle drinkwater-

winningen een waterwingebied begrensd. Binnen het waterwingebied mogen alleen

activiteiten worden uitgevoerd die nodig zijn in het kader van de winning en berei-

ding van drinkwater voor de openbare drinkwatervoorziening.

De huidige grondwaterwinning voor de drinkwatervoorziening heeft een duurzaam

karakter en de vergunde onttrekkingen kunnen zonder problemen gecontinueerd wor-

den. Wel veroorzaken zij in natuurgebieden een beperkte kwelvermindering en grond-

waterstandverlaging. Dergelijke effecten kunnen worden verminderd door waterhuis-

houdkundige maatregelen. Voor de landbouw hebben de grondwaterstandverlagingen

slechts beperkte gevolgen. Voor de eerstkomende decennia beschikken Oostelijk en

Zuidelijk Flevoland over voldoende grondwater om in de drinkwaterbehoefte te kun-

nen voorzien, ook bij een eventuele maximale groeitaakstelling. Een belangrijk uit-

gangspunt daarbij is dat het waterverbruik per inwoner niet groeit. Gelet op de trend

van dit gebruik is dit een reëel uitgangspunt. Van de drinkwaterbedrijven wordt ver-

wacht dat zij het verstandig gebruik van drinkwater door afnemers stimuleren en het

eigen verbruik terugdringen. Er is voldoende grondwater om tot 2030 in de eigen

behoefte te kunnen voorzien en 9 miljoen m3 per jaar te exporteren naar Gelderland

en Utrecht. Noordelijk Flevoland kan tot 2030 van drinkwater worden voorzien door

import uit Overijssel. Het jaarlijkse drinkwaterverbruik in dit gebiedsdeel zal naar ver-

wachting beperkt groeien. Daarom hoeven in de periode tot 2030 in Flevoland geen

aanvullende bronnen voor de drinkwatervoorziening te worden ontwikkeld.

Met het oog op de ontwikkelingen in techniek, watervraag en grondwateraanbod

wordt de export van grondwater om de vier jaar geëvalueerd, te beginnen in 2009.

De provincie Flevoland neemt het initiatief voor deze evaluatie, die samen met de

buurprovincies wordt uitgevoerd. Op basis hiervan zal de levering van grondwater

aan Gelderland en Utrecht worden heroverwogen. De provincie gaat ervan uit dat tot

2030 geen extra export van grondwater aan de orde komt.

In Zuidelijk Flevoland speelt het diepe zoete grondwater ook in de toekomst een

belangrijke rol in de drinkwatervoorziening. Er zijn hier wellicht mogelijkheden voor

extra grondwateronttrekkingen. Daarom dient dit zoete grondwater in het derde

watervoerende pakket op basis van het voorzorgsprincipe exclusief te blijven gereser-

veerd voor de openbare drinkwatervoorziening. Vanwege het belang voor de drink-

watervoorziening wordt het optimaal beschermd en beheerd. Omdat er ruimte lijkt

te zijn om op een duurzame wijze extra grondwater te winnen, is er in Zuidelijk

Flevoland een  zoekgebied voor een nieuwe winlocatie gesitueerd ten westen van

pompstation Fledite en ten zuiden van pompstation Spiekzand. Het reserveringsge-

bied voor de openbare drinkwatervoorziening wordt beperkt tot een gedeelte van

Zuidelijk Flevoland dat in figuur 24 is weergegeven als ‘boringsvrije zone’. Het Marker-

meer hoeft in de komende decennia niet te worden ingezet voor de openbare drink-

watervoorziening in Flevoland of in andere provincies, zodat voor dit doel reserveren

wat de provincie Flevoland betreft niet nodig is.
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Het grondwater dat bestemd is voor de openbare drinkwatervoorziening wordt extra

beschermd door aanwijzing als beschermingsgebied voor grondwater. In deze gebie-

den gelden aanvullende regels om een bijzonder beschermingsniveau voor het grond-

water te waarborgen dat hoger ligt dan het nationale algemene milieubeschermings-

niveau. Deze regels zijn vastgelegd in de Verordening voor de fysieke leefomgeving.

5.6.8 Grondwaterbeheer

De provincie streeft naar het ontwikkelen en instandhouden van een zodanige grond-

watersituatie (zowel kwalitatief als kwantitatief) dat naast een duurzaam gebruik

tevens een duurzame ontwikkeling van natuur en bosgebieden is gewaarborgd. Van

grondwater dient zo effectief mogelijk gebruik te worden gemaakt, waarbij verspil-

ling wordt voorkomen.

Ten aanzien van grondwater is extra aandacht voor duurzame en robuuste watersys-

temen van belang. Immers, als kwetsbaar grondwater verontreinigd raakt, is deze

situatie niet meer terug te draaien. De provincie wil kwalitatief hoogwaardig grond-

water beschermen en hiervoor een gebiedsgericht grondwaterbeleid ontwikkelen.

Volgens de Kaderrichtlijn Water moet in 2015 de kwaliteit van het grondwater vol-

doen aan de gestelde eisen en moet er evenwicht bestaan tussen de onttrekking en

aanvulling van het grondwater. Ter aanvulling op de KRW wordt door de Europese

Commissie een Grondwaterrichtlijn voorbereid waarin aanvullende grondwaterkwali-

teitsnormen, monitoringsverplichtingen en maatregelen worden opgenomen ter

voorkoming en bestrijding van grondwaterverontreiniging.

Deze Grondwaterrichtlijn zal naar verwachting in de loop van 2007 in werking treden.

De huidige kwaliteit van het ondiepe Flevolandse grondwater zit dicht tegen de norm

voor nitraat aan. In 2009 zal de provincie de grondwaterdoelen gaan vaststellen. In

de planperiode wordt daartoe nader onderzoek gedaan, onder andere naar het even-

wicht van onttrekking en aanvulling van grondwatersystemen. Voor Zuidelijk Flevo-

land  zijn in het kader van de drinkwatervoorziening op basis van onderzoek doelstel-

lingen geformuleerd voor het evenwicht tussen de onttrekking en aanvulling van het

grondwater. In de planperiode wordt het grondwaterbeleid voor Oostelijk en Noorde-

lijk Flevoland vormgegeven op basis van duurzaam te onttrekken hoeveelheden

grondwater per grondwatersysteem. Daarbij wordt ingegaan op de verdeling van de

grondwatervoorraden, de huidige grondwaterkwaliteit en de kwetsbaarheid van het

grondwatersysteem. Kwetsbaar ondiep grondwater is weergegeven in figuur 10.

Het beschikbare grondwater wordt voor een zo hoogwaardig mogelijk doel ingezet of

gereserveerd. Bij voorkeur sluit de kwaliteit aan bij de eisen die worden gesteld door

het gebuiksdoel. Nadrukkelijk zal aandacht worden besteed aan toename van bere-

gening vanuit grondwater voor de landbouw. De resultaten van de studie worden

gebruikt om de doelstellingen voor grondwater beter te formuleren.

In de Grondwaterwet is het grondwaterbeheer opgedragen aan de provincie. Het

gaat hierbij om het verlenen van vergunningen voor het onttrekken van grondwater

en de controle op onttrekkingen binnen een vastgesteld beleidskader. In de beleids-

regel vergunningverlening milieuwetgeving zijn criteria voor de vergunningverlening

op basis van de Grondwaterwet opgenomen.



152

Openbare drinkwatervoorziening en water voor menselijke consumptie

De provincie is terughoudend in de verlening van vergunningen voor water bestemd

voor menselijke consumptie anders dan voor de openbare drinkwatervoorziening.

Gezien de eisen die voortvloeien uit de KRW wordt de voorkeur gegeven aan enkele

grotere grondwateronttrekkingen. Voor kleinere onttrekkingen met als gebruiksdoel

‘water voor menselijke consumptie’ wordt de voorkeur gegeven aan levering door het

drinkwaterbedrijf. De provincie zal buiten het gebied dat is gereserveerd voor de

openbare drinkwatervoorziening wel medewerking verlenen aan grotere onttrekkin-

gen voor menselijke consumptie, indien deze een groot maatschappelijk belang die-

nen en geen onevenredige schade toebrengen aan andere belangen. Vooral in de

randmeerzone van Oostelijk Flevoland bevindt zich een grondwatervoorraad van uit-

stekende kwaliteit. Deze voorraad is primair bestemd voor de drinkwatervoorziening

of de levensmiddelenindustrie die voor de productie op grond van de Warenwet aan-

gewezen is op water van drinkwaterkwaliteit.

Landbouw

De provincie is terughoudend met agrarisch gebruik van grondwater, vooral nabij ver-

droogde natuurgebieden. Als oppervlaktewater geschikt is voor agrarische gebruiks-

doeleinden, heeft dit de voorkeur boven het gebruik van grondwater. Wanneer geen

geschikt oppervlaktewater aanwezig is, kan grondwater worden onttrokken onder voor-

waarde dat geen schade aan andere belanghebbenden wordt toegebracht. De te ver-

gunnen hoeveelheid grondwater wordt afgestemd op de benodigde hoeveelheid water

per gebruiksdoel, de beschikbaarheid van alternatieven en het duurzaam te winnen

volume per watersysteem. Het diepe zoete grondwater in Zuidelijk Flevoland is exclusief

gereserveerd voor de openbare drinkwater-voorziening. Voor doeleinden waarvoor de

oppervlaktewaterkwaliteit onvoldoende is kan leidingwater een alternatief zijn.

Het waterschap betrekt bij het opstellen van het GGOR ook drainage bij de afweging

van maatregelen en kan deze aan een vergunningsplicht onderwerpen. Bij deze afwe-

ging wordt meegenomen of de drainage van percelen schade berokkent aan andere

functiebelangen of dat de belangen van het waterbeheer op kortere of langere ter-

mijn geschaad worden door de randvoorwaarden die drainage stelt aan het opper-

vlaktewaterbeheer in een gebied.

Opslag van energie

De provincie staat positief tegenover het gebruik van grondwater voor de opslag van

energie, uitgezonderd het in beschermingsgebieden gereserveerde grondwater. Voor

de vergunningverlening is de beleidsregel grondwater van toepassing. In de beleids-

regel zal zoveel mogelijk worden aangesloten bij de resultaten van de werkgroep

‘Harmonisatie en stroomlijning vergunningen KWO’ van het Interprovinciaal Overleg.

Industrie

In Flevoland onttrekt een beperkt aantal bedrijven grondwater. Indien oppervlakte-

water geschikt is voor industriële gebruiksdoeleinden, heeft dit de voorkeur boven

het gebruik van grondwater. Grondwater kan alleen worden onttrokken als geen

schade aan andere belanghebbenden wordt toegebracht. De provincie wil de beschik-

bare hoeveelheid grondwater zo efficiënt en doelmatig mogelijk inzetten, omdat de
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duurzaam te winnen hoeveelheid beperkt is. Om verspilling van grondwater tegen te

gaan, wordt voor de te vergunnen hoeveelheid grondwater het productieproces door-

gelicht. Aan de hand van de resultaten worden te vergunnen hoeveelheden grondwa-

ter hierop aangepast. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de mogelijkheden

van hergebruik van grondwater na zuivering en het cascaderen van verschillende

gebruiksdoelen. Uitgangspunt is dat het grondwater een kwaliteit heeft die aansluit

bij de eisen van de toepassing.

Bronbemalingen en de sanering van bodemverontreinigingen

De provincie werkt mee aan het verlenen van vergunningen voor bronbemalingen en

onttrekkingen voor bodemverontreinigingen. Bronbemalingen zijn tijdelijk en leiden

tot lokale, veelal grote, grondwaterstandverlagingen. Indien een bronbemaling de

grondwaterstand in de omgeving zodanig doet dalen dat andere belangen daar hin-

der van ondervinden, dan dienen technieken te worden gebruikt die de netto grond-

wateronttrekking reduceren. Ook kunnen eisen gesteld worden aan de periode waar-

in de onttrekking is toegestaan. Als het voorkomen van schade redelijkerwijs niet

mogelijk is zal de initiatiefnemer de schade zoveel mogelijk beperken en desondanks

ontstane schade vergoeden. Schade aan archeologie en aan natuurfuncties wordt

niet toegestaan.

5.7 Milieu in het landelijk gebied

5.7.1 Duurzame energie

De opwekking van windenergie levert de grootste bijdrage aan het bereiken van de

Flevolandse klimaatdoelstelling. Als windrijke provincie wil Flevoland optimaal

gebruik maken van de milieuvoordelen en economische potenties van de opwekking

van windenergie zonder de landschappelijke kwaliteiten van de provincie aan te tas-

ten. Windmolenopstellingen zijn in grote delen van de provincie het landschapsbeeld

gaan beheersen. De provincie wil dit veranderen. De technische ontwikkeling van

windmolens maakt mogelijk dat met minder molens eenzelfde, of zelfs meer, wind-

energievermogen wordt opgewekt. De provincie Flevoland wil een geleidelijke afna-

me van het aantal molens bereiken, maar wel met gelijktijdige toename van het

opgewekte vermogen en met verbetering van landschappelijke kwaliteit door con-

centratie van molens op een beperkt aantal locaties.

Aan nieuw te plaatsen windmolens wordt in principe alleen medewerking verleend

als deze molens (gelijktijdig) een equivalent bestaande windmolens vervangen, waar-

bij de hoeveelheid geleverde energie (kWh) en het behoud van de netto inkomsten

uit de te vervangen windmolens bepalend is. Bij de vervanging neemt de begrote

energielevering (kWh) toe ten opzichte van de geleverde energie (kWh) door de te

saneren windmolens. Deze toename is nodig en mogelijk om maatwerk te kunnen

leveren in opschaling en sanering en om hieruit een bijdrage van de netto inkomsten

aan gebiedsgebonden ontwikkelingen (versterken landschap, natuur, recreatie en

leefbaarheid van het landelijke gebied) te kunnen financieren.

De schaalvergroting van windenergie brengt met zich mee dat de effecten zich op

grotere, gemeentegrensoverschrijdende afstanden manifesteren. Het opschalen en
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saneren heeft daarmee impliciet een regionaal karakter dat uitwisseling van op te

schalen windenergievermogen met zich meebrengt en intergemeentelijke afstem-

ming en medewerking vereist.

De openheid wordt vooral in Zuidelijk Flevoland verstoord door de huidige situering

van windmolens. Herstel van het oorspronkelijke open Flevolandse landschapsbeeld

vereist concentratie van de windmolens op enkele plekken. Dit wordt bereikt met een

afname met 50% van het aantal windmolens, gerekend over het gehele gebied. Aan

nieuw te plaatsen molens worden eisen gesteld ten aanzien van minimaal vermogen,

ashoogte en omvang van het project. Medewerking aan de uitvoering van het opscha-

len en saneren van windenergieopstellingen gebeurt op basis van projectplannen die

conform de beleidsregel Windmolens via de gemeenten aan de provincie worden

voorgelegd. Windenergie is in principe overal mogelijk wanneer wordt voldaan aan

eisen van natuur, veiligheid, geluid en slagschaduw. De woongebieden die vallen bin-

nen de stedelijke gebieden, zoals aangegeven in figuur 11, en de Oostvaardersplassen

zijn uitgesloten voor plaatsing van nieuwe molens. Dit geldt ook voor de gebieden

met hoogtebeperkingen als gevolg van de luchthaven Lelystad en het zenderpark in

Zeewolde.

Voor het opstellen van nieuwe plannen is de situatie van de windmolenopstellingen die

overeenkomen met het beleid tot 9 juni 2005 bepalend. Hiertoe worden ook gerekend

de windmolens die vallen onder de uitzonderingsregel van het besluit ‘Tijdelijke stop

plaatsing windmolens’. Het binnen deze kaders opgestelde vermogen windenergie

vormt het uitgangspunt voor opschaling en sanering. De provincie legt de nadere uit-

werking van deze uitgangspunten voor het windmolenbeleid vast in een beleidsregel.

Omdat de oudste en kleinste windmolens recent zijn gereviseerd en van een nieuwe

MEP-subsidie profiteren, zullen de windmolens gebouwd in de periode 1998 -2002

het eerst voor opschaling in aanmerking komen. Daarna volgen de oudste en kleinste

windmolens. Dit betekent dat rekening houdend met de planontwikkeling de sane-

ring vooral in de periode 2010-2015 zijn beslag zal krijgen. Rond 2012 kan de helft van

de saneringsopgave gerealiseerd zijn.

Naast windenergie maakt bio-energie een grote ontwikkeling door. Doordat de ener-

gieprijzen (uit fossiele energie) sterk stijgen en de Europese richtlijn voor biobrand-

stoffen stelt dat in 2010 5,75% van de brandstoffen vervangen moet zijn door bio-

brandstof, nemen de potenties voor energieteelt in Europa sterk toe. In Flevoland kan

hierop ingespeeld worden. De provincie brengt samen met gemeenten de meest

kansrijke opties in Flevoland in beeld. In het landelijk gebied kan energieteelt voor

inzet in biomassa warmte/krachtinstallaties plaatsvinden, bij voorkeur in combinatie

met ontwikkeling van natuur of waterberging.

Daarnaast is de verwerking van producten uit de landbouw tot biobrandstof ook in

Flevoland een potentiële groeimarkt. In Lelystad worden al installaties ingezet die

zowel warmte als elektriciteit opwekken op basis van biomassa (zoals snoei- en dun-

ningshout). In Almere en Zeewolde is een contract met een energiebedrijf afgesloten

om een biomassacentrale te bouwen.
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Naast deze biomassa-warmte-krachtinstallaties zijn in Flevoland kansrijk:

installaties voor covergisting van mest bij (geclusterde) agrarische bedrijven en op

bedrijventerreinen;

warmtekrachtinstallaties op houtachtige biomassa voor energie-intensieve bedrijven

of delen van bedrijventerreinen;

warmtekrachtinstallaties op biomassa voor kassengebieden;

warmtekrachtinstallaties op bio-olie voor zwembaden en zorginstellingen.

De provincie heeft een voorkeur voor de inzet van materiaal dat minder geschikt is

voor hoogwaardige toepassingen of dat al een cascade heeft doorlopen. Van afval-

stromen die niet als product of materiaal hergebruikt kunnen worden, kan de ener-

gie-inhoud worden benut. De inzet van afval als brandstof wordt dan gezien als nut-

tige toepassing.

5.7.2 Bodemkwaliteit en (water-)bodemsanering

De provincie Flevoland heeft een relatief schone bodem. Het provinciaal beleid kan

daardoor op onderdelen afwijken van het landelijk beleid. Maatwerk is mogelijk. Uit

bodemonderzoek is gebleken dat in Flevoland geen aanwijzingen zijn van diffuse ver-

ontreiniging. De meeste van de onderzochte parameters blijven onder de landelijk

vastgestelde streefwaarden. Voor een beperkt aantal parameters is sprake van een

van nature verhoogd achtergrondgehalte. Deze achtergrondgehalten bepalen de

gebiedseigen bodemkwaliteit en zijn vastgelegd in de provinciale Bodemkwaliteits-

kaart die regelmatig wordt geactualiseerd. Hieraan verbonden is de Vrijstellings-

regeling grondverzet, die zones aangeeft waarbinnen in het landelijk gebied van de

provincie Flevoland vrij grondverzet mogelijk is indien aangetoond is dat er sprake is

van vergelijkbare kwaliteit.

Bij bodemsanering richt de provincie zich op herstel van de gebiedseigen bodemkwa-

liteit. Dit betekent dat verontreinigde grond en verontreinigd grondwater zodanig

schoon moeten worden dat de bodem na sanering voldoet aan de gebiedseigen

bodemkwaliteit. Voor saneringen in gebieden met achtergrondwaarden lager dan de

streefwaarde, ligt de saneringsdoelstelling op het niveau van de landelijk vastgestel-

de streefwaarde. De bodem is plaatselijk zodanig verontreinigd dat er gebruiksbeper-

kingen zijn. De provincie vindt dat de bodemverontreiniging verwijderd moet worden

door diegene die ervoor verantwoordelijk kan worden gesteld (saneringen in eigen

beheer). In vrijwel alle gevallen worden saneringen in eigen beheer uitgevoerd. Als

gevolg daarvan streeft de provincie ernaar haar uitvoeringstaken in 2009 te beëindi-

gen. Veroorzakers van de bodemverontreiniging, eigenaren en gebruikers van een ver-

ontreinigde bodem kunnen op hun verantwoordelijkheid bij bodemverontreiniging

worden aangesproken. Als zij binnen de vastgestelde termijn het onderzoek of de

sanering in eigen beheer niet ter hand nemen, zet de provincie het bevelsinstrumen-

tarium uit de Wet bodembescherming in. De provincie zet dit eveneens in als door

rechthebbenden van het te saneren perceel geen medewerking wordt verleend aan

onderzoek of sanering door de provincie.

Alleen in gevallen van ernstige bodemverontreiniging waarbij door de veroorzaker,
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eigenaar of gebruiker geen maatregelen (kunnen) worden genomen, neemt de pro-

vincie de verantwoordelijkheid voor het herstel van de gebiedseigen bodemkwaliteit

(saneringen van overheidswege). De prioritering en planning worden opgenomen in

het meerjarenprogramma bodemsanering. De provincie stelt informatie over bodem-

verontreiniging beschikbaar aan het landelijk bodemloket (www.bodemloket.nl).

De provincie wil de komende jaren een nadere invulling geven aan duurzaam bodem-

gebruik. Uitgangspunt hierbij zijn de verschillende landelijke ontwikkelingen. In over-

leg met de gebiedspartners zal hieraan een regionale invulling worden gegeven.

Om het mogelijk te maken dat alle maatschappelijke partijen bij hun plannen (zoals

natuurontwikkeling, waterbeheer, stedenbouw en de aanleg van infrastructurele

werken) rekening houden met de mogelijkheden en beperkingen van de bodem, stelt

de provincie via het geoloket bodeminformatie ter beschikking.

Waterbodems

In 2001 was in de binnendijkse wateren van Flevoland circa 2,8 miljoen m3 bagger-

specie aanwezig, waarvan circa 60% klasse 1 en 2 (licht verontreinigde) specie en

slechts 2,5% klasse 3 en 4 (matig en sterk verontreinigde) specie. De aanwas tot 2010

is geschat op 3,7 miljoen m3. Alle verontreinigde baggerspecie betreft onderhouds-

specie. Het overgrote deel van de klasse 3 en 4 locaties (totaal ca. 77.000 m3) is in

beheer bij waterschap Zuiderzeeland, een klein deel bij gemeenten. Het waterschap

neemt de regierol op zich voor de verwijdering van baggerspecie. In het vigerende

waterbeheersplan is vastgelegd dat alle op dat moment bekende klasse 4 specie in

2008 gesaneerd zal zijn en alle op dat moment bekende klasse 3 specie voor 2010

gesaneerd zal zijn. Het waterschap zal ook de periode daarna eventuele klasse 3 en 4

specie die wordt aangetroffen adequaat aanpakken. Met depot IJsseloog is een goede

bergingslocatie beschikbaar. De klasse 3 en 4 locaties zijn beperkt van omvang en de

eventuele onderzoeks- en saneringskosten zullen naar verwachting niet boven het

drempelbedrag uit de Wet bodembescherming uitkomen. Er worden daarom door de

provincie voor waterbodemsanering geen middelen geraamd. Naar verontreinigingen

met asbest moet nog onderzoek worden gedaan. De provinciale taak beperkt zich

vooralsnog tot het opstellen van beschikkingen over ernst en risico, het toetsen van

saneringsplannen en het beoordelen van ontheffingsverzoeken op grond van de Wet

bodembescherming. De provincie wil samen met het waterschap onderzoek verrich-

ten naar asbest in waterbodems.

5.7.3 Nazorg stortplaatsen

Op basis van de Wet milieubeheer heeft de provincie de verantwoordelijkheid voor de

nazorg van stortplaatsen die na 1 september 1996 zijn gesloten. Voor de dekking van

de bij de nazorg behorende kosten wordt een objectgebonden heffing gehanteerd.

De berekening van de hoogte van de heffing vindt plaats op basis van de door de

stortplaatsexploitanten opgestelde nazorgplannen. De nazorgplannen worden

getoetst aan de IPO-checklist nazorgplannen stortplaatsen. De berekening van doel-

vermogen gaat via het Rekenmodel IPO Nazorg Stortplaatsen (RINAS). De provincie

ziet erop toe dat voor de stortplaatsen Braambergen, Het Friese Pad, Afvalverwerkings-

inrichting Zeeasterweg en de stortlocatie voor baggerspecie IJsseloog een nazorgplan

wordt opgesteld. De provincie is voornemens de uitvoering van de nazorg op te dra-

gen aan een daartoe aangewezen rechtspersoon of instantie. Bij de nazorg van stort-
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plaatsen, die voor 1 september 1996 gesloten zijn, gaat het vooral om het volgen van

de verontreinigingsituatie. Op basis van onderzoek naar de verontreinigingsituatie

wordt een plan van aanpak opgesteld.

5.7.4 Ontgrondingenbeleid (binnendijks)

De provincie is bevoegd tot het verlenen van vergunningen voor binnendijkse ont-

grondingen. De provincie verleent geen medewerking aan de winning van binnen-

dijkse dieper liggende grondstoffen, vanwege de vaak nadelige effecten op de water-

kwaliteit en het verlies van grondoppervlakte. Afhankelijk van de locatie kan een uit-

zondering gemaakt worden voor projecten die een bijdrage leveren aan de gebruiks-

kwaliteit van de locatie en die geen verslechtering van de milieukwaliteiten met zich

meebrengen. Uitruil van de dieper liggende grondstoffen met gebiedseigen grond is

daar toegestaan. Dit laat het provinciale beleid ten aanzien van permanente bollen-

teelt onverlet (zie paragraaf 5.2).

Naast ontgronden met als primair oogmerk het winnen van oppervlaktedelfstoffen

(primaire ontgrondingen) wordt ook wel ontgrond ten behoeve van een ander doel

(aanleg van wegen, kanalen, bouwputten, waterberging en recreatieplassen). Deze

secundaire ontgrondingen zijn in Flevoland onder voorwaarden wel toelaatbaar. Deze

voorwaarden zijn onder andere gericht op het zoveel mogelijk voorkomen van nega-

tieve effecten als gevolg van het doorbreken van afsluitende deklagen. Het toetsings-

kader uit het Ontgrondingenbeleidsplan 1996-1998 wordt opgenomen in een beleids-

regel. Grondstoffen die bij ontgrondingen vrijkomen dienen zo hoogwaardig mogelijk

te worden afgezet. De provincie bevordert daarom het werk met werk maken, waar-

bij klei en/of zand die bij een secundaire ontgronding vrij komen zonder tussenopslag

direct worden ingezet als bouwstof in andere werken.

Uit het onderzoek ‘Industriezand uit zee’ van de provincie Flevoland (2005) blijkt dat

voor de kust van Zuid-Holland en Zeeland genoeg industriezand ligt voor dekking van

de behoefte aan industriezand in Nederland voor meer dan 100 jaar. De provincie

Flevoland is daarom van mening dat binnendijks in Flevoland geen diepliggend

industriezand gewonnen hoeft te worden. In de taakstelling, die Flevoland in het

Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen voor de periode 1999-2008 heeft gekregen

(1,5 miljoen ton beton- en metselzand), zal de provincie niet met binnendijkse winnin-

gen voorzien.

5.8 Grote Wateren

Vrijwel het gehele buitendijkse gebied van de provincie Flevoland geniet bescher-

ming krachtens de Vogelrichtlijn. De provincie koestert deze internationale natuur-

waarden, maar wil niet alleen denken in termen van instandhouding. Enerzijds is de

jonge natuur nog volop in ontwikkeling en loopt de kwaliteit vooral in Markermeer

en IJmeer achteruit. Anderzijds heeft Flevoland nog een aantal ontwikkelingsopga-

ven. De provincie wil met creativiteit zoeken naar mogelijkheden om op beide fron-

ten aan kwaliteit te winnen.

Nu in de Nota Ruimte de reservering voor de Markerwaard is vervallen, vindt de pro-

vincie het van groot belang dat Almere en Lelystad de gelegenheid krijgen een gezicht
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aan het water vorm te geven. Vanwege de natuurwaarde van de Grote Wateren

(IJsselmeer, Markermeer, IJmeer en de randmeren) is hierbij het ‘nee, tenzij’-regime

van belang. Almere en Lelystad willen hun buitendijkse ontwikkelingsmogelijkheden

verkennen. Op de uitkomsten van studies, zoals de Visie IJmeer, de actualisatie van

het Structuurmodel Kust van Lelystad en regionale studie naar een IJmeerverbinding,

wordt in dit Omgevingsplan nog niet vooruit gelopen.

Almere moet zich oriënteren op een ligging aan het IJmeer en Markermeer. De pro-

vincie onderschrijft de ambitie om het IJmeer in te richten en te ontwikkelen tot het

‘waterpark’ van de Noordvleugel, als centraal recreatiegebied tussen de steden

Almere en Amsterdam. Almere kan aan de westzijde een waterfront ontwikkelen in

de vorm van een veelzijdige en stedelijke centrumontwikkeling aan de oevers van het

IJmeer. Buitendijks kan het waterpark gestalte krijgen met een hoogwaardig mari-

tiem en recreatief woon-werkmilieu. Een IJmeerverbinding (zowel weg als spoor) is

hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. Een gelijktijdige verbetering van de water- en

natuurkwaliteit is niet alleen noodzakelijk om deze ontwikkelingen mogelijk te

maken, maar zal tevens bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het gebied. De provin-

cie benadrukt daarbij de samenhang tussen IJmeer en Markermeer en wil in de uit-

werking de regie voeren.

Ook Lelystad zal zich moeten richten op de ontwikkeling van een aantrekkelijk water-

front. Door de stad meer te richten op het water in de vorm van boulevardontwikke-

ling en wonen aan en in het water kan Lelystad meer uitstraling krijgen als stad aan

het water. De provincie wil Lelystad ondersteunen om deze waterfrontontwikkeling

mogelijk te maken. Vanzelfsprekend is dit alleen haalbaar als het ‘nee, tenzij’ met een

zorgvuldig natuurinclusief ontwerp naar een ‘ja, want’ kan worden omgebogen. Juist

bij Lelystad ziet de provincie kansen voor een gecombineerde ontwikkeling van de

stad, recreatie en nieuwe natuur.

De Veluwerandmeren vormen met duizenden hectaren aan vrij toegankelijke water-

oppervlakte een belangrijk watersportgebied, dat zich nog verder kan ontwikkelen.

De beste kansen lijken te liggen in het Wolderwijd en het brede deel van het

Veluwemeer. De ecologische kwaliteit van het Natura 2000-gebied ‘Veluwerand-

meren’ is echter kwetsbaar en maatregelen zijn nodig om een gunstige staat van

instandhouding voor de habitats en soorten in dit natuurgebied te behouden of te

bereiken. Om zowel de recreatieve ambities als de ecologische doelen te kunnen

waarmaken, is een nieuwe fase van het IIVR-project (Integrale Inrichting Veluwe

Randmeren) nodig. Hierin kan afstemming plaatsvinden met lopende projecten als

Waterfront Harderwijk, de Zeewolder kustzone en de IJsseldelta (rond Kampen). Ook

de mogelijke betekenis van toekomstige streefpeilverhoging in het IJsselmeergebied

voor de randmeren moet hierbij worden betrokken.

De provincie Flevoland wil recreatie en toerisme bevorderen. Tot 2015 wordt uitgegaan

van 3.000 extra ligplaatsen in het IJsselmeer, Markermeer en IJmeer en 1.000 in de

randmeren. Samen met de provincies Noord-Holland en Friesland wordt onderzocht

wat de mogelijke effecten van de toename van recreatievaart in het IJsselmeergebied

en de Waddenzee op de natuur zijn en of deze effecten aanleiding zijn voor een stu-
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ring op de uitbreidingslocaties. Dit kan aanleiding zijn voor het vaststellen van een

beleidsregel.

In de afgelopen jaren werd winning van ophoogzand en industriezand in het IJssel-

meer en Markermeer alleen toegestaan in de vaargeulen en -routes met een opleve-

ringsdiepte van NAP -8 meter. De rijksoverheid rekent het bouwgrondstoffendossier

niet langer tot de kerntaken en volstaat in de Nota Ruimte met de mededeling dat

het aan de markt en aan decentrale overheden wordt overgelaten om te bepalen hoe

en waar ontgrondingen binnen het ‘nee, tenzij’-regime mogelijk zijn. Marktpartijen

lijken de handschoen op te pakken en bereiden initiatieven voor grootschalige zand-

winning voor, waarbij aan winning tot op grote diepte (ca. 70 meter) lijkt te worden

gedacht. De provincie Flevoland ziet hierin in beginsel een goede mogelijkheid voor

combinatie met de gewenste grootschalige natuurontwikkeling, verbetering van de

waterkwaliteit en met berging van baggerspecie van klasse 1 en 2. De provincie stelt

hierbij een aantal randvoorwaarden met betrekking tot bescherming van de primaire

waterkeringen en het voorkomen van binnendijkse kwel. Deze zullen worden uitge-

werkt in de beleidsregel vergunningen.

Daarnaast mag een zandwinput in beginsel niet tot verslechtering van de water-

kwaliteit leiden. De buitendijks gelegen zoekrichtingen voor stedelijke ontwikkeling,

inclusief een veiligheidszone daaromheen, worden van zandwinning uitgesloten.

Ontgrondingen in visserijgebieden zijn niet toelaatbaar als daardoor de visproductie

substantieel afneemt. Tenslotte is zandwinning niet gewenst op plaatsen waar de

nautische beweegruimte gering is.

De diverse voorgenomen activiteiten in het Markermeer en IJmeer zullen volgens de

provincie niet leiden tot een substantiële afname van de capaciteit van de waterber-

ging in het IJsselmeergebied. De voorraad zoet water in het Markermeer is weliswaar

van groot belang, maar het Markermeer vervult niet dezelfde functie voor waterber-

ging in pieksituaties als het IJsselmeer.

Voor de grote wateren (inclusief de randmeren) is nog geen differentiatie in ecologi-

sche kwaliteiten aangebracht. De waterbeheerder Rijkswaterstaat zal op grond van

de Natuurbeschermingswet beheerplannen voor de grote wateren moeten opstellen,

waarin duidelijk wordt gemaakt waar deelgebieden liggen van onvervangbare kwali-

teit en waar ingrepen nodig zijn om de gewenste kwaliteit te kunnen realiseren.

De provincie wil hierbij, als bevoegd gezag voor de vergunningverlening, nauw met

Rijkswaterstaat samenwerken.

De provincie wil realistische ambities voor de doelen en maatregelen van de Europese

Kaderrichtlijn Water voor de Grote Wateren. Deze worden de komende tijd uitgewerkt.

De reservering voor de openbare drinkwatervoorziening van het Markermeer kan wat

Flevoland betreft vervallen en de reservering van de Harderdijkstrook voor oever-

grondwaterwinning wordt geschrapt.
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In de planperiode zullen onderstaande speerpuntgebieden de bijzondere aandacht

hebben van de provincie. De zeven gebieden dekken het grootste deel van het provin-

ciale grondgebied, maar in elk afzonderlijk speerpuntgebied zal de aandacht van de

provincie zich richten op specifieke onderdelen. Deze worden hieronder kort geschetst.

Per gebied zal de provincie het voortouw nemen om, in overleg met alle betrokken

partijen, de visie op de gewenste ontwikkeling van het gebied te concretiseren. De

speerpunten worden projectmatig aangepakt en hebben daarom per definitie een 

tijdelijk karakter. De rol en betrokkenheid van de provincie kan per fase verschillen.

De speerpuntgebieden zijn weergegeven in figuur 3.

6.1 Almere

Door de bouwopgave ontwikkelt Almere zich in een fors tempo tot een grote stad.

Dit is een uitzonderlijke opgave waarvoor de bijzondere steun nodig is van het rijk, de

Noordvleugel en de provincie. De provincie wil een bijdrage tot 2020 van 100 

miljoen Euro leveren op basis van een investeringsprogramma, in aanvulling op het

bestaande provinciale beleid. De provincie wil een multipliereffect genereren door

het programma te koppelen aan bijdragen van andere overheden, die worden aan-

gesproken op een extra ondersteuning van Almere, en aan investeringen van markt-

partijen. Het investeringsprogramma heeft een dynamisch karakter. De concrete uit-

werking zal gefaseerd vorm krijgen in een afzonderlijk bestuurlijk traject.

De beoogde hoofdlijnen van het programma zijn:

versterking economische structuur;

kwaliteitsslag groen-blauwe structuur van de stad en directe omgeving;

versterking algemene voorzieningenstructuur;

versterking hoger onderwijs;

aanpak specifieke infrastructurele knelpunten (die vallen buiten de reguliere

financieringsregelingen).

6.2 OostvaardersWold

Het gebied tussen Almere, Zeewolde en Lelystad wordt nu nog gekenmerkt door zijn

agrarische functie en heeft een grootschalig open karakter. Door de groei van Almere

en in mindere mate van Lelystad neemt de druk op dit gebied de komende jaren toe.

De belangrijkste opgaven in het gebied zijn de robuuste ecologische verbinding tus-

sen de Oostvaardersplassen en de Veluwe, de wateropgave, recreatie, infrastructuur

(wegen en fietspaden), woningbouw en bedrijventerrein. Deze opgaven kunnen

SPEERPUNTGEBIEDEN
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alleen als samenhangend pakket gerealiseerd worden. Minimaal 1.000 hectare nieu-

we natuur moet door het rijk worden gefinancierd. De robuuste ecologische verbin-

ding moet in 2018 gerealiseerd zijn en de wateropgave moet voor 2015 gerealiseerd

zijn. Gezamenlijk doel is om in 2015 een functionerende groen-blauwe zone te heb-

ben gerealiseerd, die als basis dient voor de mogelijke verdere gebiedsontwikkeling.

Het OostvaardersWold moet ruimte bieden aan stille natuur voor onder andere edel-

herten, aan vogels om te foerageren en aan water, recreatie, wonen en werken in en

nabij de natuur. Zuidelijk Flevoland krijgt er een natuurgebied bij met een omvang

van circa de helft van de Oostvaardersplassen dat voor 85% wordt opengesteld voor

het publiek. Het OostvaardersWold zal grootschalig worden waardoor wonen, werken

en recreëren in een groene omgeving nabij de Randstad mogelijk wordt. De provincie

is net als het rijk van mening dat een aanwijzing van de groen-blauwe zone Oost-

vaardersWold als Natura 2000 gebied ongewenst is. In de groen-blauwe zone kan

geen grootschalige dagrecreatieve voorziening worden gesitueerd.

De groen-blauwe zone OostvaardersWold komt aan beide zijden van het Adelaars-
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wegtracé te liggen met een begrenzing van ongeveer 875 meter ten zuidwesten en

ruim 500 meter (de kavelgrenzen) ten noordoosten van het Adelaarswegtracé (ter

hoogte van de achterkavels), zie figuur 25. Het is gewenst aansluitend op het genoem-

de gebied nog ongeveer 300 hectare aanvullend aan te wijzen. Deze hectares dienen

te grenzen aan de verbindingszone. Dit dient te geschieden op basis van vrijwilligheid.

Het aanvullende gebied dient te liggen in het zoekgebied gelegen tussen de noordoos-

telijke grens van het reeds genoemde gebied voor de verbindingszone en de Dodaars-

weg-Duikerweg (het gearceerde gedeelte in figuur 25), waarbij de ligging de ontwikke-

ling van Lelystad Airport binnen de PKB niet mag belemmeren. Aan de aanvullende

hectares dient binnen vijf jaar invulling te worden gegeven. Na vijf jaar vervalt het zoek-

gebied. Deze locatie van de zone is een logische plek tussen de oostelijke landbouw-

grond en het westelijke gebied waar toekomstige stedelijke ontwikkeling is gepland.

Doordat de natuur van de verbinding vrij nat wordt, kan hier ook goed overtollig

water geborgen worden met een fluctuerend waterpeil. De verbinding zal in het

noorden aansluiten op het Kotterbos en de Vaartplas, waar naar verwachting een

passage komt bij het spoor en de A6. Zuidelijk moet de verbinding aansluiten op het

westelijk deel van het Horsterwold, omdat aan deze kant geen recreatie, tuinbouw-

grond of zenderparken zijn. Daarna moet de zone aansluiten op de mogelijke verbin-

ding naar Gelderland. De aansluiting op de Gelderse Vallei vindt plaats via het

Horsterwold. De locatie daarvan wordt nader bepaald en hangt samen met de ruimte

tussen Nuldernauw en A28 en mogelijkheden tot combinatie met bestaande plannen

voor recreatieve en ecologische ontwikkelingen.

Het OostvaardersWold heeft een totale oppervlakte van 1950 hectare met daarin een

combinatie van verschillende opgaven van recreatie, natuur (ook als foerageergebied),

waterberging en extensieve landbouw, plus ruimte voor compensatie ten behoeve

van de stedelijke uitbreiding van Almere. Door de verschillende functies met elkaar te

combineren blijft het ruimtebeslag beperkt.

Bij het ontwikkelen van woningbouw in Spiegelhout is een groen-blauwe drager

essentieel als basis voor landelijke woonmilieus. De realisatie hiervan zorgt voor een

aantrekkelijke omgeving die in de toekomst ca. 20.000 woningen in landelijke woon-

milieus mogelijk maakt. Bij de locatiekeuze is rekening gehouden met de gevolgen

voor de woningbouw en de benodigde ruimte voor landelijk wonen.

Er zal een Masterplan Landbouw worden opgesteld voor de uit te plaatsen agrariërs.

De provincie voert de regie bij het proces in het OostvaardersWold om te komen tot

een visie voor het gebied en een uitvoeringsmaatregelenpakket. Daarbij is de provin-

cie verantwoordelijk voor het aanwijzen, begrenzen en realiseren van de robuuste

ecologische verbinding.

6.3 Luchthaven Lelystad

Het luchthaventerrein en het (na uitbreiding) aangrenzende bedrijventerrein Larser-

poort hebben de potentie zich te ontwikkelen tot een knooppunt met een regionale

tot nationale functie. Dit is een belangrijke kans voor versterking van de economische

structuur en de interne en externe bereikbaarheid van Flevoland.

De provincie acht de ontwikkeling van luchthaven Lelystad tot regionale luchthaven

en de uitbouw van Larserpoort van groot belang en zet in op een geïntegreerde 
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ontwikkeling van dit gebied in samenhang met een goede ontsluiting via weg en

openbaar vervoer. Een snelle verbinding met Schiphol is daarvan een essentieel

onderdeel. Naast reguliere en luchthavengebonden bedrijvigheid zijn er ook moge-

lijkheden voor grootschalige toeristisch-recreatieve ontwikkelingen.

Een verdere ontwikkeling van de luchthaven versterkt de noodzaak tot een nieuwe

aansluiting van de A6 bij Lelystad Zuid. Ook de lokale openbaar vervoerontsluiting

van de luchthaven vraagt aandacht. Gewenst is een betere busverbinding, die pas-

send is voor de verwachte groeiende vervoerbehoefte. Een hoogwaardige snelle

openbaar vervoerverbinding (door middel van vrije busbanen of een railverbinding)

tussen de luchthaven en Lelystad is pas rond 2020 aan de orde en is mede afhankelijk

van de uitkomsten van de rijksplanstudie openbaar vervoer in de corridor Schiphol-

Amsterdam-Almere-Lelystad. De provincie zal zich hier actief voor inzetten in een

ontwikkelende rol.

6.4 Markermeer/IJmeer

De provincie wil diverse nieuwe activiteiten in het IJsselmeergebied mogelijk maken,

waaronder nieuwe infrastructuur (zoals de IJmeerverbinding), de waterfrontontwik-

keling van Lelystad en Almere, recreatieve activiteiten en windenergie. Maar ook zand-

winning en baggerspecieberging zijn denkbaar. Volgens de Natuurbeschermingswet

moet elke afzonderlijke activiteit worden getoetst op nut en noodzaak en aan het

‘nee, tenzij’-regime. De wetgeving schrijft voor dat ook moet worden gekeken naar

de cumulatieve effecten van activiteiten. Dit maakt de bewijslast complex.

Lelystad, Almere, Amsterdam en Hoorn liggen aan hetzelfde Natura 2000-gebied

Markermeer/IJmeer. Zeewolde, Dronten, Harderwijk en Kampen liggen alle aan het

gebied Veluwerandmeren. Hun activiteiten hangen daardoor met elkaar samen en

mogen cumulatief de instandhoudingdoelstellingen voor de natuurgebieden niet in

gevaar brengen. Dit vereist een regionale afstemming waar potentiële spanningen

worden weggenomen en kansrijke combinaties worden gezocht.

Het is zeer waarschijnlijk dat de optelsom van al deze activiteiten significante negatie-

ve effecten voor de natuurwaarden zal hebben. De provincie Flevoland ziet mogelijk-

heden om door een royale investering in nieuwe natuur van enkele duizenden hecta-

res (buitendijks en zonodig ook binnendijks), het ‘nee, tenzij’, op een hoger planniveau

dan dat van de afzonderlijke activiteiten, om te buigen naar een ‘ja, want’. Met de 

terminologie ‘ja, want’ wil de provincie duidelijk maken dat het beschermingsregime

gerespecteerd wordt (dus niet ‘ja, mits’) en dat activiteiten alleen dan doorgang 

kunnen vinden als de motivering daarvoor steekhoudend is (‘Ja, want we kunnen

aantonen dat er geen schadelijke effecten zijn.’). Binnen het kader van de Natuur-

beschermingswet wordt daarbij procesmatig de nadruk gelegd op een zorgvuldige

informele voortoetsing, waarbij activiteiten in een iteratief proces zo ‘natuurinclusief’

worden gemaakt dat ze per saldo geen significante effecten meer hebben. Het moet

boven elke twijfel verheven worden dat de natuurkwaliteit van het IJsselmeergebied,

ondanks plaatselijke negatieve effecten van nieuwe activiteiten, er per saldo op voor-

uit gaat en dat de instandhoudingdoelstellingen gerespecteerd worden. In dit opzicht

heeft de provincie Flevoland een hogere ambitie dan ‘slechts’ instandhouding van





170

OMGEVINGSPLAN FLEVOLAND 2006

UITVOERING | Speerpuntgebieden

bestaande waarden. Het ecosysteem van het IJsselmeergebied moet robuuster wor-

den, door grootschalige ingrepen in de werkgebieden, door kwaliteitsverbetering van

bestaande natuurgebieden en zonodig door toevoeging van nieuwe binnendijkse

natuurgebieden. Het systeem wordt hiermee minder kwetsbaar voor menselijk han-

delen. De ontwikkelingen in het IJmeer en Markermeer worden bovendien zodanig

vormgegeven dat het geen belemmering vormt voor de waterberging.

Hoewel de exacte stedelijke en infrastructurele ambities nog niet bekend zijn, wordt

er vanuit gegaan dat een natuurinvestering van enkele duizenden hectares nodig kan

zijn. De mogelijkheden van recreatief medegebruik lijken het grootst langs de randen.

Bij buitendijkse natuurontwikkeling gaat de voorkeur van de provincie voorshands uit

naar een grootschalige natuurontwikkeling nabij Lelystad, in de kom aan de zuidzijde

van de Houtribdijk. Hier kan namelijk een grootschalig natuurgebied met luwtege-

bieden, vooroevers en zandplaten op een aantrekkelijke wijze gecombineerd worden

met uitbreiding van de stedelijke en recreatieve functies van Lelystad. Het ontwerp

voor het Markermeer zal echter in de komende jaren samen met alle betrokken

gebiedspartners tot stand worden gebracht.

Op verzoek van het kabinet voert de provincie samen met de provincie Noord-Holland

de regie in een samenwerkingsverband met het rijk, de gemeenten en de belangen-

organisaties om een integrale lange termijn visie te ontwikkelen voor het Markermeer

en het IJmeer. De betrokkenheid van de rijksoverheid en de Europese Commissie is

van groot belang. De totstandkoming en uitvoering van het plan vergt creativiteit en

lef, zowel juridisch en financieel als qua ontwikkelingsgerichte ambitie. Een integrale

overkoepelende visie lijkt de beste - en wellicht zelfs de enige - mogelijkheid te bie-

den om het ‘nee, tenzij’-regime voor alle individuele activiteiten met een zorgvuldige

motivering om te buigen naar het gewenste ‘ja, want’-model.

6.5 Oostrand van Flevoland

Het speerpuntgebied Oostrand van Flevoland omvat de zone van Oostelijk en

Zuidelijk Flevoland langs de randmeren tussen Ketelhaven en de Stichtse brug. Het

gebied wordt gekenmerkt door een langgerekte zone van bos- en natuurgebieden

gelegen langs de randmeren.

De Oostrand van Flevoland heeft als gebied nu reeds grote betekenis voor zowel de

(water)natuur als de recreatie. In de bossen is een groot aantal recreatiebedrijven

gevestigd. Aan de westzijde van de bossen bevindt zich een uitgestrekt landbouwge-

bied. De maatschappelijke betekenis van de landbouw in dit gebied zal belangrijk

blijven, maar daarnaast zullen in dit gebied andere activiteiten een grotere rol gaan

spelen. De provincie zoekt naar verbreding van het economisch draagvlak om de vita-

liteit van het gebied te versterken. Kansen daarvoor liggen vooral in de sector recrea-

tie en toerisme.

Het gebied wordt nu nog gekenmerkt door vrij scherpe ruimtelijke scheidingen tus-

sen de aanwezige functies, zoals tussen natuur- en landbouwgebied en (deels) tussen

natuur- en recreatiegebied. Er zijn goede kansen om zowel de recreatie als de natuur

in samenhang verder te ontwikkelen vanwege de gunstige ligging bij de randmeren

en - voor de (water)natuur - de aanwezigheid van kwelwater met een goede kwaliteit.
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In de Oostrand van Flevoland wordt dan ook actief gestreefd naar verweving van

functies waarin de kwaliteiten van natuur, water en landschap op harmonieuze wijze

gecombineerd worden met landbouw, een sterke recreatieve sector en beperkte

mogelijkheden voor landelijk wonen en werken.

Deze ontwikkeling naar verweving start met de saldering vanuit de aanwezige bos-

en natuurgebieden. Door betrokken partijen in het gebied zal geïnvesteerd worden in

nieuwe natuur om te komen tot een robuuste, kwalitatief hoogwaardiger en meer

samenhangende ecologische structuur. De provincie zal op gebiedsniveau een saldo-

benadering voor natuur toepassen alsmede een zonering binnen natuurgebieden

aanbrengen. Zo wordt gezocht naar ruimte voor ontwikkeling van economische acti-

viteiten in of nabij delen van deze robuuste structuur. Langs deze weg kan aan de

stringente eisen uit de natuurwetgeving worden voldaan.

De landbouw kan zich bij deze ontwikkelingen aansluiten. Door te kiezen voor verbre-

ding van het bedrijf ontstaan nieuwe economische dragers die een bijdrage kunnen

leveren aan de gebiedsontwikkeling. Tevens kan deze keuze bijdragen aan de land-

schappelijke kwaliteit. Landbouwbedrijven die kiezen voor schaalvergroting kunnen

gronden nabij de verwevingszone inbrengen ten behoeve van kavelruil, waardoor

structuurversterking wordt gerealiseerd. De provincie wil daarbij tevens een impuls

geven aan verduurzaming van de landbouw en verbetering van de milieu- en water-

kwaliteit door emissiebeheer te stimuleren en door afspraken te maken over de

natuurvriendelijke inrichting van tochten en vaarten. De komende eisen vanuit de

Europese Kaderrichtlijn water zijn hier mede de aanleiding voor.

Er wordt ingezet op verbetering van zowel de droge als de natte recreatieve verbin-

dingen in de Oostrand, bijvoorbeeld door een nieuwe vaarroute bij Zeewolde. De aan-

sluiting van Dronten en Biddinghuizen op de randmeerbossen wordt verbeterd door

een landschappelijke verbinding te creëren. Hierbij kunnen nieuwe landgoederen een

rol spelen. Bij de ontwikkeling van de Oostrand dient een goede bereikbaarheid van

het gebied gewaarborgd te worden. Ook de gebiedsontsluiting richting het oude land

vraagt bijzondere aandacht.

De provincie voert op gebiedsniveau de regie en kan op bepaalde terreinen mede

ontwikkelaar zijn. Samen met de partners wordt een nadere uitwerking van de

geschetste gebiedsontwikkeling gemaakt voor de Oostrand. Gestreefd wordt naar de

opzet van een drietal pilots die gericht zijn op de saldobenadering en verwevings-

principes. Binnen de pilots kan gebruik worden gemaakt van de experimenteerruimte

die het planologisch regime biedt.

6.6 West-Oost as

De provincie wil in het gebied van de West-Oost as, en met name in het deel tussen

Lelystad en Kampen, komen tot een aantrekkelijk gebied met een goede balans tus-

sen sociaal-economische, ecologische en landschappelijke kwaliteiten. Tevens dient

het gebied tussen de beide steden een duidelijker identiteit te krijgen. De relatie tus-

sen de beide steden vraagt om aandacht in termen van een stedelijk netwerk.
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Tegen die achtergrond ligt er een relatie met het in ontwikkeling zijnde stedelijk net-

werk Kampen/Zwolle en het stedelijk netwerk van de Noordvleugel. Het gebied

maakt onderdeel uit van een as op nationale schaal die loopt van Alkmaar tot Zwolle.

De West-Oost as is door het ministerie van VROM opgenomen in de lijst met voor-

beeldprojecten voor gebiedsontwikkeling. Het project West-Oost as kent nog geen

scherpe afbakening. De relaties naar Noord-Holland en naar Overijssel worden in

beschouwing genomen. Ook is er sprake van een relatie met andere speerpuntgebie-

den, zoals de luchthaven Lelystad en de Oostrand van Flevoland.

Het project wordt gefaseerd opgepakt. In eerste instantie is de aandacht gericht op

het oostelijk deel van de as, de relatie Dronten-Kampen, in aansluiting op het project

IJsseldelta. Daarbij komt de aanleg van de N23 op dit traject aan de orde en de daar-

mee samenhangende gebiedsontwikkeling, die er ook op gericht zal zijn de haalbaar-

heid van de wegaanleg te vergroten.

6.7 Noordelijk Flevoland

In Noordelijk Flevoland zijn extra impulsen nodig om de geambieerde groei te kun-

nen verwezenlijken. Daarom werkt de provincie met de twee gemeenten en het

waterschap aan een gezamenlijke aanpak van omgevingsvraagstukken. Het accent

ligt op de economie en op de waterhuishoudkundige opgaven. Oplossingen worden

gezocht in combinatie met perspectieven voor landbouw, recreatie en toerisme, land-

schap en natuur, met ruimte voor wonen en werken. De hierna aangegeven oplos-

singsrichtingen, voor investeringen in de economie, de aantrekkelijkheid van



Noordelijk Flevoland en de kwaliteit van de leefomgeving, betreffen projecten die in

de planperiode worden gestart. Maatschappelijke kosten en baten en financieel-eco-

nomische haalbaarheid worden in het vervolgtraject beoordeeld, samen met betrok-

ken gebiedspartners. De kansen van de Belvedere status voor de Noordoostpolder

worden hierbij betrokken. Een aantal oplossingsrichtingen wordt uitgewerkt:

Verbreden draagvlak regionale economie

Ondanks goede ontsluiting en de aanwezigheid van voldoende bedrijventerreinen

blijft de groei van het gebied achter bij overig Flevoland. Een nieuwe economische

impuls is nodig, niet in de laatste plaats voor het behoud van draagvlak voor voorzie-

ningen en als tegenwicht voor het afnemende draagvlak voor landbouw en visserij.

Door de eigen kracht van het gebied te gebruiken ontstaat een nieuw perspectief op

de regionale economie en kan het draagvlak worden verbreed, ook in de kleine kernen.

Daarvoor is een gezamenlijk plan van overheden en bedrijfsleven nodig. Twee regio’s

waar mogelijkheden voor economische verbreding en versterking worden gezien zijn

de zuidoostrand van de Noordoostpolder en Urk.

De Zuid-oostrand van de Noordoostpolder

In dit gebied ligt een kans voor verweving van de bestaande natuur en cultuurhistori-

sche en landschappelijke waarden met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van inno-

vatieve technologische bedrijvigheid, recreatie en toerisme. De innovatieve technolo-

gisch hoogwaardige bedrijvigheid rondom Marknesse is de afgelopen jaren versterkt.
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De positie van bijvoorbeeld het Geomaticapark is sterk en kan vanuit de vernieuwde

behuizing verder groeien. De recreatieve sector heeft in dit gebied al een hoge potentie

door de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteit. Deze potentie wordt versterkt

door de realisatie van het nationaal landschap IJsseldelta. Het invullen van deze poten-

tie is een taak van de gemeente en gebiedspartners voor de komende jaren.

Urk 

De werkgelegenheid in de visserijsector heeft de afgelopen jaren onder druk gestaan

door stijgende brandstofprijzen. Bij de gemeente en de provincie wordt nagedacht hoe

de economische afhankelijkheid van de visserij kan worden verminderd. De meest con-

crete mogelijkheden worden gezien in het verhogen van de recreatieve waarde van

het centrumgebied. Met een toeristische impuls van dit gebied kan de afhankelijkheid

van de visserij worden verminderd en de werkgelegenheid worden uitgebreid.

Kansen initiatieven marktpartijen 

De provincie staat positief tegenover initiatieven van marktpartijen op het gebied

van de ontwikkeling van (water-)recreatie in verbinding met het oude land, waarbij

nieuwe ideeën over wonen en werken in waterrijke omgevingen worden verkend die

recht doen aan de cultuurhistorie, het landschap en de oorsprong van het gebied en

die leiden tot een impuls in de fysieke leefomgeving.

Investeringen in de fysieke leefomgeving

Investeringen in de fysieke leefomgeving zijn een waardevolle ondersteuning voor de

regionale economie. Immers, het ontwikkelen van het landschap en van het water- en
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recreatienetwerk verhoogt de kwaliteit van de leefomgeving. Daarmee wordt het

gebied aantrekkelijker voor de vestiging van hoogwaardige bedrijvigheid. De (gefa-

seerde) opwaardering van de N50 tot een A50 is van groot belang.

Mogelijke verbeteringen van de aantrekkelijkheid van het gebied:

Corridor Emmeloord-Kuinderbos

Er wordt een nieuw recreatief uitloopgebied voor Emmeloord ontwikkeld dat ruimte

biedt voor verweving van functies en intensievere vormen van recreatie en toerisme

en bewoning. Nabij het Kuinderbos ligt de nadruk op extensievere vormen van ruim-

tegebruik, zoals verblijfsrecreatie, natuur, landbouw en landgoederen.

De haalbaarheid van aansluiting op het recreatietoervaartnet van Noordwest Over-

ijssel, met een vaarverbinding Zwolse Vaart-Kuinre en een sluis bij Kuinre, wordt

opnieuw bekeken.

Bescherming tegen wateroverlast

De gebiedspartners werken samen aan een integrale aanpak bij het oplossen van de

wateroverlast en de ecologische en waterkwaliteitsknelpunten. Hierbij wordt gezocht

naar een maatschappelijke meerwaarde door watermaatregelen te combineren met

ontwikkelingen op het gebied van recreatie, landschap, natuur en landbouw. De

afwateringsgebieden met een wateropgave staan aangegeven op de kaart met

wateroplossingsgebieden (figuur 22 en 23). De inspanning nodig voor het oplossen

van de knelpunten op ecologisch en waterkwaliteitsgebied zullen de komende twee

jaar bekend zijn. Het waterschap verwacht dat met het vasthouden van water een

groot deel van de wateropgave kan worden opgelost en een kleiner deel met het ber-

gen van water. Per afwateringseenheid wordt een selectie van maatregelen getoetst

op effectiviteit en kosten. Hierna wordt het uitvoeringsprogramma opgesteld en uit-

gevoerd.
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7.1 Rollen en sturingsfilosofie

De nieuwe ontwikkelingsrol van de provincie wordt geaccentueerd door een aantal

speerpuntgebieden. Deze in hoofdstuk 6 aangegeven speerpuntgebieden krijgen bij de

uitvoering van dit Omgevingsplan nadrukkelijk aandacht. De provincie gaat hier

namelijk een leidende rol spelen, bijvoorbeeld door het mede ontwikkelen, actief sti-

muleren of regisseren van projecten. De kern van de aanpak zal zijn om andere publie-

ke en private partijen uit te nodigen om hun bijdrage te leveren en hen in staat te stel-

len de ontwikkelingen en projecten te realiseren. De provincie kiest daarbij niet alleen

voor bescherming en behoud van kwaliteit, waarop veel Europese richtlijnen zich

focussen, maar ook voor ontwikkeling. Het daarbij passende ontwikkelingsgerichte

adagium is van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, want’. Een nieuwe werkwijze vraagt bovendien om

het ontwikkelen van andersoortige deskundigheid binnen het provinciale apparaat.

De uitgangspunten voor de sturingsfilosofie van het provinciale 

omgevingsbeleid zijn:

lokaal besluiten wat lokaal kan worden besloten;

wanneer sprake is van bovenlokale belangen is er een provinciale rol;

samenwerken op basis van respect voor de eigen doelen van alle partners;

afspraken worden gemaakt over de kaders waarbinnen de uitvoering tot stand komt;

de provincie doet een appèl op eigen verantwoordelijkheid van de betrokken partners;

een slagvaardige en resultaatgerichte beleidsaanpak;

plannen moeten haalbaar en betaalbaar zijn;

burgers en belangengroepen worden actief betrokken bij planvorming en uitvoering.

Het ontwikkelingsgerichte handelen van de provincie werkt door in alle beleidsterrei-

nen. Dat neemt niet weg dat de provincie nu en in de toekomst een rol heeft bij de

bescherming van bijzondere waarden, zoals op het gebied van archeologie, natuur en

water- en milieukwaliteit. Deze rol blijft voornamelijk toetsend, op basis van de wet

of één of meer verordeningen. Integratie van de provinciale regelgeving wordt gerea-

liseerd in de Verordening voor de fysieke leefomgeving.

Hierna wordt een aantal (mogelijke) provinciale rollen toegelicht.

De provincie als regisseur

Het rijk heeft het natuurbeleid op hoofdlijnen geformuleerd. Dit vormt het kader voor

provincies en gemeenten, die een steeds grotere rol hebben bij de uitwerking en rea-

lisatie. De kwaliteit van de uitvoering moet verbeteren en er wordt meer ruimte
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gegeven voor initiatieven uit het gebied. Deze sturingsfilosofie is uitgewerkt in de

Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG). Hiermee worden de rijksmiddelen gebundeld

in een investeringsbudget, waarover de provincies de regie voeren.

De provincie heeft zowel een coördinerende als een regisserende taak gericht op

goede handhaving door alle handhavers in Flevoland. De coördinerende taak is uitge-

werkt in een bestuursovereenkomst met gemeenten, waterkwaliteitsbeheerders,

regiopolitie, openbaar ministerie, regionale VROM-Inspectie en algemene inspectie-

dienst. De regietaak richt zich op de zorg voor kwaliteit in handhaving. De gemeen-

ten en het waterschap moeten voldoen aan de vereisten van kwaliteit in handhaving

zoals vastgelegd in de Wet milieubeheer en uitgewerkt in het Besluit kwaliteitseisen

handhaving milieubeheer en de provinciale Beleidsregels.

De provincie bewaakt de integrale samenhang tussen de vervoersnetwerken, inclusief

de onderdelen die niet in eigen beheer zijn. Dit wordt de ‘Gebiedsgerichte Aanpak’

genoemd. De provincie is regisseur als het gaat om de gebiedgerichte samenwerking

van verschillende (vaar)weg- en netwerkbeheerders op het gebied van infrastructuur

en verkeersveiligheid. De provincie is regisseur als het gaat om ontsnipperende maat-

regelen van natuurgebieden door infrastructuur.
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Op het gebied van locatiebeleid wil de provincie zich nadrukkelijker manifesteren als

gebiedsregisseur.

De provincie is wettelijk verantwoordelijk voor een adequaat aanbod aan jeugdzorg

en een goede spreiding hiervan over de provincie. Voor andere voorzieningen, zoals

onderwijs, cultuur en zorg heeft de provincie beperktere wettelijke taken, waaronder

het instandhouden van provinciale (steun) instellingen binnen de sociale en culturele

infrastructuur, zoals de zorggebruikersbundeling en de regionale omroep.

De provincie als coördinator

Op het gebied van het moniteren en genereren van provinciale milieu-informatie

heeft de provincie een coördinerende taak. De provincie coördineert afspraken met

partners over het gezamenlijk bereiken van milieukwaliteitsdoelen. De provincie

hecht veel waarde aan de coördinerende en organiserende taak bij verkeersveiligheid.

De provincie heeft een aantal wettelijke taken met betrekking tot veiligheid. Het

betreft de bescherming tegen hoog water, externe veiligheid, verkeersveiligheid en

transport van gevaarlijke stoffen, veiligheid in het openbaar vervoer, sociale veilig-

heid, ambulancezorg en rampenbestrijding. De provincie heeft een coördinerende,

stimulerende, voorlichtende en toetsende rol en rapporteert aan het rijk.

De provincie verzamelt en verwerkt gegevens die nodig zijn voor het maken van een

digitale risicokaart. Daarop zijn risicovolle bedrijven en transportroutes van gevaarlij-

ke stoffen (weg, water, spoor en buisleidingen) in Flevoland weergegeven, aangevuld

met andere rampen. De kaart wordt openbaar gemaakt op de provinciale internet-

pagina en wordt steeds geactualiseerd.

De provincie als communicator

Communicatie is een belangrijk instrument bij doelen waarvoor de provincie afhan-

kelijk is van andere actoren en organisaties. In het verlengde van communicatie kan

de provincie als facilitator optreden.

De provincie als ontwikkelaar

Een provinciale rol die de komende jaren verder gestalte zal krijgen, is die van mede

gebiedsontwikkelaar. Bij gebiedsontwikkeling gaat het om een complexe en geïnte-

greerde gebiedsaanpak met meer partijen, waarbij ook publiek private samenwerking

als uitvoeringsinstrument wordt ingezet. Ook stedelijke functies in de gebiedsgerich-

te aanpak worden hierbij betrokken en de provinciale rol wordt operationeler.

Provinciale ambities op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen die niet of onvol-

doende door andere partners alleen kunnen worden opgepakt, zullen door de provin-

cie zelf ter hand worden genomen, samen met andere overheden en zonodig markt-

partijen. Dit zullen vooral niet-stedelijke ontwikkelingen zijn, samenhangend met de

inrichting/functieverandering van gebieden, eventueel in samenhang met de aanleg

van infrastructuur. De provincie richt zich daarbij nadrukkelijk op de provinciale

hoofdstructuur. Voorbeelden zijn het OostvaardersWold, de West-Oost as, maar ook in

kleinschaliger zin het vervolg op het integraal gebiedsgericht beleid. Naast het

toepassen van planologische instrumenten kan de provincie ook ontwikkelingsinstru-
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menten inzetten, zoals risicodragende participatie in een (gebieds)ontwikkelings-

maatschappij, grondbeleid samen met andere overheden en marktpartijen, het leve-

ren van organisatiekracht voor uitvoeringstrajecten en het mede financieren respec-

tievelijk subsidiëren van uitvoeringstrajecten.

Deze wijze van uitvoeringsgericht werken sluit aan bij het gedachtegoed van het

Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) en de daarbij behorende Wet Inrichting

Landelijk Gebied. In de wet is opgenomen dat de provincie een provinciaal Meerjaren-

programma (p-MJP) voor het landelijk gebied opstelt, waarin afspraken ten aanzien

van de uitvoering zijn opgenomen. De beleidsdoelstellingen die in het Omgevingsplan

zijn opgenomen en de uitwerking daarvan in het uitvoeringsprogramma op hoofdlij-

nen worden in het p-MJP nader geconcretiseerd. Het p-MJP omvat de uitvoering van

al het gebiedsgerichte beleid voor een samenhangende verweving, inrichting en

beheer in het landelijk gebied ten behoeve van water, landbouw, natuur, plattelands-

economie, recreatie en toerisme, landschap, cultuurhistorie, milieu en bodem. In het

meerjarenprogramma wordt de haalbare ambitie van de provincie, de gebiedspart-

ners, de EU en het rijk voor het landelijk gebied weergegeven. Door het koppelen van

de doelen van de verschillende partners kan effectiever worden gewerkt en wordt de

samenwerking versterkt. De financiële middelen hiervoor zullen ter beschikking wor-

den gesteld door rijk, EU, provincie, gemeenten, waterschap, maatschappelijke organi-

saties en derden.

De provincie als opdrachtgever

De provincie heeft een opdrachtgevende rol bij stads- en streekvervoer.

De provincie als toetser

Zolang volgens de Wet op de ruimtelijke ordening de toetsing van bestemmingsplan-

nen een provinciale rol is, zal de provincie hierin vooral een rol spelen waar het aspec-

ten van bovenlokaal belang betreft. Over zaken van lokaal belang kan in principe

lokaal worden beslist. Daarnaast heeft de provincie een rol bij de bescherming van

bijzondere waarden, zoals op het gebied van archeologie, natuur en water- en milieu-

kwaliteiten. Deze is niet alleen ontwikkelend, maar blijft ook toetsend, op basis van

een of meer verordeningen.

De watertoets regelt de afstemming tussen water en ruimtelijke ordening en is

gericht op een vroegtijdige samenwerking tussen gemeente en waterbeheerder bij

ruimtelijke planprocessen. In de beleidsregel Watertoets Flevoland is vastgelegd welk

beleid de provincie hanteert met betrekking tot de watertoets bij beslissingen op

grond van de Wet op de ruimtelijke ordening. De provincie is als grondwaterbeheer-

der verantwoordelijk voor het toetsen van ruimtelijke plannen.

De provincie heeft een toetsende rol bij de vertaling van rijks- en provinciaal verkeer-

en vervoersbeleid in gemeentelijk beleid.

De provincie als beoordelaar

In gevallen waarin de provincie moet beoordelen of er een milieueffectrapport ge-

maakt moet worden (m.e.r.-beoordeling) zal zij strikt het uitgangspunt hanteren dat
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geen MER hoeft te worden gemaakt tenzij sprake is van de in de Wet milieubeheer

benoemde bijzondere omstandigheden.

De provincie als vergunningverlener

De provincie is vergunningverlener voor de meeste activiteiten die een nadelig effect

op de natuur kunnen hebben. De speelruimte binnen de groene wetgeving is beperkt.

Voor de uitvoering van de Flora- en Faunawet hanteert de provincie de uitgangspun-

ten zoals verwoord in de nota Flora en Fauna Flevoland, inclusief de Verordening

beheer en schadebestrijding dieren Flevoland en de beleidsregels Flora- en Faunawet.

Voor de Natuurbeschermingswet zullen de kaders worden vastgelegd in de aanwij-

zingsbesluiten die door het Ministerie van LNV worden vastgesteld en in de beheer-

plannen die op basis van de wet opgesteld moeten worden.

De provincie hanteert bij het beoordelen van een aanvraag voor een milieuvergunning

de Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving. Speerpunt in de vergunning-

verlening is de stroomlijning van procedures en een klantvriendelijke transparante

werkwijze. De provincie wil binnen 5 jaar met één loket en met één aanvraagformulier

gaan werken voor de omgevingsvergunning en daarbij gebruik maken van de moge-

lijkheden van internet (digitaal aanvraagformulier, tracking en tracing van het proces).

De provincie is ook vergunningverlener voor bijzondere wegtransporten op provinciale

wegen.

De provincie als handhaver

Met handhaving zorgt de provincie voor naleving van gestelde regels. Zonodig treedt

de provincie corrigerend op. Er zijn twee vormen: preventieve en repressieve hand-

having. Preventieve handhaving is het gestructureerd toezicht houden op naleving,

waarbij geen sprake is van een concrete aanwijzing dat een regel wordt overtreden.

Bij repressieve handhaving is wel sprake van een dergelijke concrete aanwijzing en

wordt dwang ingezet om de overtreding ongedaan te maken. De wijze waarop de

provincie toezicht houdt en indien nodig optreedt, is uitgewerkt in de Beleidsregel

handhaving milieuwetgeving.

De provincie heeft een handhavende taak ten aanzien van de Wet milieubeheer, de

Wet bodembescherming, de Flora- en Faunawet, de Boswet, de Natuurbeschermings-

wet, de Grondwaterwet, de Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden, diverse

Lozingenbesluiten en de Verordening voor  de fysieke leefomgeving.

De provincie als beheerder

De provincie heeft uitvoerende taken bij het beheer van provinciale wegen en vaar-

wegen en het grondwater.

De provincie als adviseur en ondersteuner

M.e.r.-procedures bieden de mogelijkheid om in een vroegtijdig stadium van plan- en

besluitvormingsprocessen doorwerking van het provinciaal beleid te bewerkstelligen.

Daarom zal de provincie bij alle m.e.r.-procedures voor activiteiten die betrekking

hebben op haar grondgebied van de gelegenheid gebruik maken om advies uit te

Naast de handhaving van de eigen vergunningen heeft de provincie een coördinerende 

rol ten aanzien van alle handhavingpartners in het gebied. Alle overheden worden geacht

een professioneel niveau van handhaving te hebben. De provincie ziet hierop toe.
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brengen over die activiteiten. Aan andere overheden binnen de provincie zal ook 

procesmatige ondersteuning worden geboden, bijvoorbeeld in de vorm van procedu-

rele advisering of communicatie over actuele ontwikkelingen.

De provincie als facilitator

De provincie heeft een faciliterende rol bij de periodieke evaluaties van de watertoets.

Het doel daarbij is om de watertoets realistisch en pragmatisch te houden.

De provincie zal actief overleg en informatie-uitwisseling faciliteren tussen actoren,

waarvan verwacht wordt dat ze door samenwerking of meer kennis een bijdrage aan

de doelstellingen van het Omgevingsplan kunnen leveren.

De provincie als aanjager

Vanuit de gebiedsverantwoordelijkheid wordt samen met andere regionale partners

druk uitgeoefend op de rijksoverheid om capaciteitstekorten op weg en spoor weg te

werken en te anticiperen op te verwachten ruimtelijke ontwikkelingen.

Ambities op economisch terrein moeten bereikt worden met eigen financiële midde-

len, creativiteit, organisatievermogen en overtuigingskracht. Samenwerking met

andere partners (overheden, bedrijfsleven, publieke instellingen) is vaak bepalend

voor succes maar kost veel tijd. De provincie zal zelf het initiatief nemen voor pilot-

projecten, in de verwachting dat deze aanpak sneller tot resultaten leidt dan het

proces van consensusvorming met alle betrokken partijen.
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Rol van de provincie ten opzichte van het waterschap

De provincie Flevoland heeft een sturende rol met betrekking tot de uitvoering van

het watersysteembeheer door Waterschap Zuiderzeeland. Bijbehorende taken zijn

constituerend, regelgevend, beleidsbepalend en toezichthoudend. Dit betekent het

volgende:

De constituerende taak: binnen 1 jaar na inwerkingtreding van de herziene Water-

schapswet moet het Reglement voor Waterschap Zuiderzeeland hierop zijn aangepast.

Bij de aanpassing van het reglement zullen de toezichtsbepalingen worden herijkt.

Bij de herziening van het reglement zal de trits ’belang-betaling-zeggenschap’ zoveel

mogelijk worden toegepast.

De regelgevende taak: de wateroverlastnormen voor het regionale watersysteem zul-

len in de eerste tranche van de Verordening voor de fysieke leefomgeving worden

opgenomen. Binnen 1 jaar na inwerkingtreding van de Waterwet zal de Verordening

voor de fysieke leefomgeving hierop worden aangepast. De ambitie van de provincie

is een effectieve en efficiënte regelgeving.

De beleidsbepalende taak: het Omgevingsplan vormt het kader waarbinnen het

waterschap zijn watertaken uitoefent. In het Omgevingsplan zijn daarvoor toetsbare

criteria opgenomen bij alle beleidsdoelstellingen voor water. Met behulp van deze 

criteria zal de provincie beoordelen of de beleidsdoelstellingen tijdig worden gehaald.

Deze beoordeling is onderdeel van de toezichthoudende taak.

De toezichthoudende taak: de provincie vormt de verbindende schakel tussen secto-

raal waterbeleid en integrale gebiedsontwikkeling. In de beleidsregel Toezicht water-

schap zal worden aangegeven op basis waarvan de provincie beoordeelt of

waterschapsbesluiten zich binnen de afgesproken kaders en op het vereiste kwali-

teitsniveau bevinden. Op uitvoering wordt gestuurd met periodieke voortgangsrap-

portages. De provincie geeft de voorkeur aan een jaarlijkse bespreking van een voort-

gangsrapportage boven repressief financieel toezicht.

7.2 Grondbeleid en verevening

Regie op de grond

Het voeren van een actief, anticiperend provinciaal grondbeleid is een van de instru-

menten waarmee de provincie vorm geeft aan de ontwikkelingsgerichte benadering.

Wat dit voor Flevoland betekent, zal in de planperiode verder worden uitgewerkt.

Grondbeleid is gericht op het realiseren van provinciale strategische doelen zoals

vastgelegd in het Omgevingsplan. De inzet van het grondbeleid is strategisch van

aard en gericht op het versnellen van de uitvoering en de realisatie van provinciale

doelen. De speerpuntgebieden krijgen bij de uitvoering prioriteit.

Het provinciaal grondbeleid wordt sterk bepaald door de nog steeds grote grondposi-

tie van de rijksoverheid in Flevoland. Vanwege de beperkte eigen middelen van de

provincie zal deze grondpositie van groot belang zijn voor de realisatiekansen van de

grootschalige ontwikkelingsopgaven. De provincie wil afspraken maken met het rijk

(Dienst der Domeinen) over de wijze waarop ‘domeingronden’ kunnen worden ingezet

voor het bereiken van ontwikkeldoelen, mede in relatie met het daaraan verbonden
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rijksbelang. Gedacht wordt aan rijksdoelen op het gebied van natuur, waterhuishou-

ding, verstedelijking en recreatie en meer in het bijzonder het toepassen van de saldo-

benadering voor natuur. Ook ten behoeve van buitendijkse ontwikkelingen wil de

provincie afspraken maken over het aanwenden van inkomstenbronnen ten behoeve

van ontwikkelingen, zoals zandwinning en de creatie van buitendijkse ruimte voor

verstedelijking, infrastructuur, recreatie en natuur.

Gelet op de omvangrijke ontwikkelopgaven en ambities wil de provincie formele

afspraken met het rijk maken over de omvang, ligging en status van ‘strategische

gronden’ binnen het rijksbezit en concrete en harde afspraken maken over het te vol-

gen verkoopbeleid door het rijk. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de beno-

digde minimale omvang van een buffervoorraad landbouwgrond ten behoeve van

het tegen minimale kosten kunnen uitplaatsen van agrarische bedrijven. De provincie

wil deze afspraken maken in samenspraak met gemeenten en het waterschap.

Daarnaast kan de provincie overwegen om aanvullend eigen middelen te gebruiken

ter (voor)financiering van grondaankopen, bij voorkeur in samenwerkingsverbanden

(grondbank) met gebiedspartners. De nieuwe positie die provincies krijgen in het

kader van de nieuwe grondexploitatiewet en de mogelijkheden voor een provinciaal

voorkeursrecht worden benut bij het uitwerken van een provinciaal grondbeleid.

Verevening, exploitatie en ruimtelijke ordening

De financiële haalbaarheid van gebiedsontwikkelprojecten wordt bepaald door de

wijze van financieren van investeringen en exploitatie. De daarmee samenhangende

kosten moeten in principe gedekt worden door de opbrengsten van projecten. In de

praktijk komt dit neer op het verevenen van kosten en opbrengsten over onderdelen

van een project. Omdat deze onderdelen vaak niet door eenzelfde partij worden uit-

gevoerd en beheerd, zijn harde afspraken nodig over deze verevening. Deze worden

vastgelegd in een grondexploitatie-overeenkomst. Daarin wordt onder andere gere-

geld hoe de aanleg en exploitatie van rode functies (wonen, werken, toerisme) een

bijdrage levert aan de aanleg en exploitatie van water en natuur. Waar de provincie

zelf een ontwikkelende partij is, kan de nieuwe Grondexploitatiewet gebruikt worden

om verevening toe te passen. In andere gevallen kan de provincie bij de vraag om pla-

nologische medewerking de beoordeling over de wijze waarop deze verevening is

vastgelegd mede een rol laten spelen bij de afweging.

7.3 Doorwerking, bezwaar en beroep, essentiële elementen

7.3.1 Juridische doorwerking van het Omgevingsplan 

Het Omgevingsplan omvat de vier afzonderlijke provinciale plannen: het Streekplan,

het Verkeer- en vervoersplan, het Milieubeleidsplan en het Waterhuishoudingsplan.

Het door de Wet milieubeheer vereiste jaarlijks vast te stellen milieuprogramma is

geïntegreerd in de programmabegroting. Het Omgevingsplan kent als zodanig geen

wettelijke verankering en zal derhalve moeten voldoen aan de wettelijke eisen die

worden gesteld aan een Streekplan, Verkeer- en vervoersplan, Milieubeleidsplan en

Waterhuishoudingsplan.

Toetsing in verband met het verlenen van vergunningen, het beoordelen van gemeen-

telijke ruimtelijke plannen en het beoordelen van waterbeheersplannen geschiedt aan
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het gehele plan. Het Omgevingsplan heeft vooral een interne binding. Dit betekent

dat de provincie bij de uitoefening van haar taken (waaronder het nemen van beslui-

ten over plannen en vergunningen) aan het plan gebonden is.

Maar de mate van binding varieert. De provincie is wat betreft haar besluiten op grond

van de WRO strikt gebonden aan de zogenaamde essentiële elementen van het Om-

gevingsplan. De provincie mag van deze planelementen niet afwijken. Hetzelfde

geldt voor de essentiële onderdelen van het verkeer- en vervoerbeleid. Wenst de pro-

vincie hiervan toch af te wijken, dan dient het plan op die onderdelen te worden her-

zien. Voor de overige onderdelen van het plan geldt een lichtere mate van binding.

De provincie dient zich in principe wel aan die onderdelen te houden, maar met een

goede argumentatie is afwijking van het plan in bepaalde gevallen wel toegestaan.

Naast de interne binding kent het plan ook externe binding. Gemeenten moeten er

met het opstellen van hun ruimtelijke plannen rekening mee houden dat Gedepu-

teerde Staten daaraan alleen hun medewerking kunnen verlenen als ze passen binnen

het Omgevingsplan of eventueel voldoen aan de criteria voor een mogelijke afwijking.

Wanneer het Omgevingsplan concrete beleidsbeslissingen zou bevatten (wat niet het

geval is), zouden deze strikt in acht moeten worden genomen door gemeenten.

Bovendien dient het waterschap bij de vaststelling van het beheersplan rekening te

houden met het provinciale waterhuishoudingbeleid zoals verwoord in het

Omgevingsplan. Op grond van de Planwet verkeer en vervoer nemen de gemeenten

de essentiële onderdelen van het provinciale verkeer- en vervoerplan in acht.

Daarnaast werkt het plan indirect door naar gemeenten, het waterschap, burgers en

bedrijven. De provincie houdt namelijk bij de vergunning- en ontheffingverlening en

bij andere besluiten die door de provincie worden genomen rekening met het

Omgevingsplan. Op deze manier kunnen onderdelen van het plan indirect ook ver-

bindend worden voor derden. De verschillen van binding zijn terug te voeren op de

vier wettelijke planstelsels. In de planstelsels voor het milieu en de waterhuishouding

wordt juridische doorwerking bovendien in bepaalde gevallen bereikt via de provinci-

ale verordeningen.

7.3.2 Beroepsmogelijkheden

Daar dit plan geen concrete beleidsbeslissingen bevat zoals bedoeld in de Wet op de

ruimtelijke ordening kan tegen onderdelen van dit plan die geacht kunnen worden

tot het streekplan te behoren geen beroep worden ingediend bij de Raad van State.

Ten aanzien van het in de Wet milieubeheer geregelde milieubeleidsplan is de moge-

lijkheid van beroep, en dus ook van bezwaar, in de Algemene wet bestuursrecht expli-

ciet uitgesloten. De Wet op de waterhuishouding en de Planwet verkeer en vervoer

kennen met betrekking tot het beroepsrecht geen speciale regeling, wat betekent dat

de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is. Dit houdt in dat, wanneer een op

de Wet op de waterhuishouding of de Planwet verkeer en vervoer gebaseerd onder-

deel van het onderhavige plan als een besluit met rechtsgevolg moet worden aange-

merkt, belanghebbenden binnen zes weken na de bekendmaking van het onderhavi-

ge plan een bezwaarschrift kunnen indienen bij Provinciale Staten van Flevoland. De

betreffende belanghebbende kan dan vervolgens, binnen zes weken na de kennisge-

ving van de beslissing op het bezwaar, beroep instellen bij de arrondissementsrecht-

bank in Zwolle en tenslotte hoger beroep instellen bij de Raad van State. De provincie

is echter van mening dat het onderhavige plan geen op rechtsgevolg gerichte beslui-



1

2

3

4

5

189

ten bevat en dat er derhalve geen bezwaar of beroep tegen kan worden ingesteld. In

verband met de integratie van de verschillende planstelsels, zijn de onderscheiden

plannen niet als zodanig herkenbaar in het Omgevingsplan opgenomen.

7.3.3 Uitwerkingen en afwijken van het Omgevingsplan

Het is nodig om in dit plan een zekere flexibiliteit aan te brengen: verwachte ontwik-

kelingen kunnen uitblijven of op een andere wijze verlopen dan gedacht, dan wel in

een ander tempo. Flexibiliteit is nodig om te kunnen inspelen op nieuwe ruimtelijke

ontwikkelingen. Ook zijn ontwikkelingen denkbaar waarin het plan nu nog niet voor-

ziet. Op grond van de Wet op de ruimtelijke ordening wordt bij een Streekplan bepaald

in hoeverre Gedeputeerde Staten het plan moeten uitwerken (‘volgens bij het plan

aan te geven regelen’) en in hoeverre ze van het plan mogen afwijken (‘binnen in het

plan aangegeven grenzen’). De uitwerking of afwijking kan zelf geen concrete beleids-

beslissing inhouden, hetgeen betekent dat er ook geen bezwaar of beroep tegen

mogelijk is. De bovengenoemde mogelijkheden voor Gedeputeerde Staten om het

Streekplan uit te werken of ervan af te wijken, worden beperkt door de “bij het plan

te bepalen grenzen” die hier in navolging van het Streekplan Flevoland en het

Omgevingsplan 2000 “essentiële elementen” worden genoemd. Die elementen wor-

den van wezenlijke betekenis geacht voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van

het gebied, voor het karakter van het Omgevingsplan en vanwege het bestuurlijke

belang dat eraan wordt toegekend. Van deze essentiële elementen mag niet worden

afgeweken zonder herziening van het Omgevingsplan volgens de daarvoor vereiste

procedure.

7.3.4 Essentiële elementen van dit Omgevingsplan 

Ten aanzien van uitwerkingen en afwijkingen van de als Streekplan aan te merken

onderdelen van dit Omgevingsplan gelden de volgende regels:

Uitwerkingen en afwijkingen mogen niet leiden tot aantasting van de genoemde

essentiële elementen en eventuele concrete beleidsbeslissingen.

Alvorens Gedeputeerde Staten tot uitwerking besluiten wordt over het voornemen

daartoe overleg gevoerd met andere betrokken overheden. Overige belanghebbenden

worden in de gelegenheid gesteld conform de Inspraakverordening Flevoland erop te

reageren en de Provinciale Omgevingscommissie Flevoland (POCF) alsmede

Provinciale Staten wordt geraadpleegd.

Indien er met betrekking tot de daarmee beoogde ontwikkeling anderszins geen

mogelijkheden voor indiening van zienswijzen of bedenkingen zijn geboden, wordt

zo mogelijk over het voornemen tevens overleg gevoerd met andere betrokken over-

heden en overige belanghebbenden. In dat geval wordt bovendien iedereen conform

de Inspraakverordening Flevoland in de gelegenheid gesteld op het voornemen te

reageren.

Besluiten tot uitwerking of afwijking worden aan Provinciale Staten meegedeeld en

voor iedereen ter inzage gelegd.

Uitwerkingen worden na vaststelling geacht onderdeel uit te maken van het

Omgevingsplan.
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Het Omgevingsplan dient te worden uitgewerkt op de volgende punten:

programmatische uitwerking van de 7 speerpunten;

programmatische uitwerking nota Mobiliteit;

programmatische uitwerking nota Economie;

programmatische uitwerking Sociale Agenda;

inhoudelijke uitwerking saldobenadering;

ruimtelijke visie op de detailhandel (gezamenlijke richtlijnen provincies);

EHS: integrale gebiedsvisies die door het rijk worden getoetst;

visie duurzame economische ontwikkeling gebieden met geringe drooglegging;

masterplan aanpak vaarten en tochten;

gebiedsgerichte uitwerkingen soortenbeleid natuurwaardenkaarten;

landschapsontwikkelingsvisies of -plannen voor alle zeven speerpuntgebieden van

het Omgevingsplan;

selecteren van de meest waardevolle elementen van het landschap die tot het land-

schappelijke casco behoren;

provinciaal grondbeleid;

doelen en maatregelen van de Europese Kaderrichtlijn Water;

nationaal Evenemententerrein.

De essentiële onderdelen van het rijksbeleid, zoals die zijn verwoord in de Nota

Mobiliteit (in werking getreden op 21 februari 2006), zijn integraal verwerkt in dit

Omgevingsplan of zullen worden verwerkt in de programmatische uitwerking Nota

Mobiliteit Flevoland. De essentiële onderdelen van het rijksbeleid op het gebied van

verkeer en vervoer zijn volgens de Planwet verkeer en vervoer bindend voor de pro-

vincie, gemeenten en het waterschap. Op een aantal punten is in het Omgevingsplan

een verbijzondering gegeven van het rijksbeleid voor de Flevolandse situatie. Deze

vormen de essentiële onderdelen van het provinciale beleid.

De essentiële onderdelen van het provinciale beleid staan in het onderstaande kader

aangegeven. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen essentiële elementen in de

zin van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (die essentieel zijn voor de provincie) en

essentiële onderdelen in de zin van de Planwet Verkeer & Vervoer (die essentieel zijn

voor onder meer gemeenten).

Essentiële elementen in de zin van de Wet op de Ruimtelijke Ordening:

Bij stedelijke uitbreiding moet worden aangesloten bij bestaande ruimtelijke structu-

ren, zodat de vitaliteit van de steden en dorpen wordt ondersteund.

Nieuwe solitaire clusters van bebouwing buiten de in figuur 11 aangegeven stedelijke

gebieden worden in principe uitgesloten. Op deze regel kan in het kader van verwe-

ving op experimentele basis een uitzondering worden gemaakt als in een tussen

gebiedspartners overeengekomen integraal ruimtelijk ontwerp wordt aangetoond

dat het nieuwe cluster een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de beoogde integrale

kwaliteitsimpuls voor het betreffende gebied.

De omvang van nieuwe ruimte voor wonen, werken en voorzieningen moet in ver-

houding staan tot de grootte van de kern en de positie ervan in de stedelijke en

groen-blauwe hoofdstructuur.
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Permanente bewoning van recreatiewoningen in het buitengebied wordt in principe 

uitgesloten.

Infrastructuur wordt zo gebundeld dat versnippering van ruimtelijke eenheden wordt

voorkomen en geen omvangrijke barrières in stedelijke en ecologisch waardevolle

gebieden ontstaan.

Bij de locatiekeuze en invulling van werklocaties dient rekening te worden gehouden

met: versterking van de economische ontwikkeling van Flevoland; beheersing van de

mobiliteit door een goede bereikbaarheid per openbaar vervoer; efficiënt gebruik van

infrastructuur en vervoermiddelen; verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en leef-

baarheid, waarbij het parkeerbeleid een belangrijk ondersteunend instrument is.

Tevens moet rekening worden gehouden met de potenties van de gemeenten en de

positie van de kernen in de stedelijke en groen-blauwe hoofdstructuur.

Voor de ontwikkeling van luchthaven Lelystad gelden de grenzen van de “PKB lucht-

vaartterreinen Maastricht en Lelystad”, te weten: verlenging van de huidige baan tot

2.100 meter met een breedte van 30 meter, vastgestelde indicatieve geluidsgrenzen

en sluiting van de luchthaven tussen 23.00 uur en 06.00 uur met een extensierege-

ling van 23.00 tot 24.00 uur.

Nieuwe niet-agrarische functies mogen de landschappelijke en cultuurhistorische

kernkwaliteiten van het gebied niet aantasten. Ook moet rekening gehouden worden

met de landschappelijke en cultuurhistorische basiskwaliteiten. Vestiging in het bui-

tengebied van activiteiten die thuishoren op een bedrijventerrein of in een woonkern

is in principe niet toegestaan. Milieuhygiënisch, landschappelijk en verkeerstechnisch

ongewenste effecten moeten worden voorkomen. Om gewenste integrale ontwikke-

lingen met wonen, recreatie en bedrijvigheid als economische dragers in een gebied

mogelijk te maken kan op experimentele basis het planologische regime voor dat

gebied worden verruimd. Voorwaarde is dan wel dat in een ruimtelijk ontwerp een

integrale kwaliteitsimpuls voor het gebied wordt aangetoond.

Nieuwe windmolens worden in principe alleen toegestaan indien deze windmolens

gelijktijdig een equivalent aan windmolens vervangen. Gerekend over het gehele

Flevolandse gebied zal het aantal windmolens in de periode tot 2015 geleidelijk met

50% dienen af te nemen. Bepalend daarvoor is de hoeveelheid geleverde energie van

de te vervangen windmolens, het behoud van de daaruit verkregen inkomsten, het

benodigde maatwerk per project en de vereiste structurele bijdrage uit de exploitatie

aan gebiedsgebonden projecten.

Doel van de EHS is de realisatie van een robuust, samenhangend netwerk van natuur-

gebieden dat voldoende (leef-)ruimte biedt voor soorten en waarden die karakteristiek

zijn voor de Flevolandse natuur. Voor de EHS geldt in beginsel een ‘nee, tenzij’-regime,

maar wanneer door toepassing van de saldobenadering de maatschappelijke en eco-

logische ontwikkelingen zodanig worden vormgegeven dat zij elkaar niet belemme-

ren maar versterken, en daarmee bijdragen aan het totale netwerk van de EHS, kan

dit regime worden omgebogen in een ‘ja, want’.

De ontsluiting en integrale instandhouding van de archeologische waarden in

Provinciaal Archeologische Kerngebieden (PArK’en) in samenhang met aardkundige

en landschappelijke waarden is een essentieel element.

De top-10 archeologische locaties vormen essentiële elementen.

De provincie wil de cultuurhistorische kernkwaliteiten en het landschappelijke casco
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behouden en inzetten als ruimtelijke kwaliteit ter versterking van nieuwe ontwikke-

lingen.

De landelijke routestructuren van het Basis Recreatie Toervaart Net (BRTN) worden

gewaarborgd.

Essentiële onderdelen in de zin van de Planwet Verkeer & Vervoer:

Alle gemeenten bevorderen het fietsgebruik, vooral op afstanden tot 7,5 kilometer.

Provincie en gemeenten zorgen voor promotie van fietsgebruik en kennisoverdracht.

Gemeenten stellen - aansluitend op het provinciale hoofdfietsnetwerk - lokale routes

vast.

Bij aanleg en aanpassing van nieuwe infrastructuur worden vooraf de effecten op de

fiets- en wandelroutes geïnventariseerd en worden deze routes zoveel mogelijk in

stand gehouden of verbeterd.

Bij nieuwbouwwijken en nieuwe bedrijventerreinen dragen gemeenten zorg voor goede

fietsverbindingen met het centrum van de betreffende gemeente en het buitengebied.

Bij belangrijke bestemmingen en overstappunten op het openbaar vervoer dragen 

provincie en gemeenten zorg voor kwalitatief goede fietsenstallingen met voldoende

capaciteit.

Gemeenten werken met provincie, belangengroeperingen en politie mee aan een

inzet om fietsendiefstal te halveren ten opzichte van 1999 (van 4,6 naar 2,3 diefstal-

len per 100 fietsen).

Aan gemeenten wordt gevraagd om in bestemmingsplannen, bouwvergunningen en

milieuvergunningen bepalingen op te nemen over toepassing van mobiliteitsmanage-

ment. Voor de gemeente Almere, als onderdeel van het stedelijk netwerk Noord-

vleugel, is dit volgens het rijksbeleid verplicht.

Het parkeerbeleid is primair een gemeentelijke taak. Gemeenten stemmen onderling

de parkeernormen en tarieven af.

De doelstellingen voor verkeersveiligheid in 2010 en 2020 worden doorvertaald naar

de gemeenten. Het uitgangspunt is dat de doelstelling per 100.000 inwoners ook

voor gemeenten geldt.

Gemeenten zijn verplicht er zorg voor te dragen dat in 2010 de meest gebruikte ver-

bindingen en haltes in 2010 volledig (rolstoel)toegankelijk zijn.

De specifieke provinciale doelen voor sociale veiligheid in het openbaar vervoer zijn

bindend voor het stadsvervoer in Almere en Lelystad.

De eisen die gesteld worden aan de veiligheidsbeleving van haltes langs gemeentelijke

wegen zijn voor alle gemeenten bindend.

In de Wet milieubeheer en de Wet op de waterhuishouding is niet vastgelegd in hoe-

verre Gedeputeerde Staten in het plan moeten aangeven binnen welke grenzen

ervan mag worden afgeweken. Voor de milieu- en wateronderdelen van het plan gel-

den de algemene wettelijke lijnen. Deze houden in dat Gedeputeerde Staten het plan

nader mogen uitwerken. Op basis van de toepasselijke regelgeving zijn Gedeputeerde

Staten in beginsel gebonden aan het plan. Op basis van een draagkrachtige motivering

mogen zij in individuele gevallen van het plan afwijken. Gezien het feit dat de hoofd-

zaken van het te voeren milieu- respectievelijk waterhuishoudingbeleid in het plan

moeten zijn opgenomen, geeft het meer dan incidenteel afwijken van de hoofdzaken
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van het plan aanleiding tot een formele herziening van het plan op dat onderdeel.

7.3.5 Inspelen en anticiperen op ontwikkelingen

Tijdens de planprocedure zal een aantal wettelijke kaders wijzigen. In de bovenstaan-

de paragrafen is aangegeven hoe hiermee om wordt gegaan. In kort bestek worden

de volgende ontwikkelingen voorzien.

Herziening Wet op de Ruimtelijke Ordening

Tijdens de planperiode 2006-2015 zal de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) wor-

den gewijzigd. In dit Omgevingsplan is op de nieuwe WRO geanticipeerd door een

onderscheid te maken tussen visie (deel I van het plan) en beleidskader (deel II) en

door in de beoogde doorwerking van het beleid niet langer te leunen op alleen de

toetsende rol van de provincie.

Europese Kaderrichtlijn water

Op grond van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt de provincie als onderdeel

van het deelstroomgebied Rijn-Midden in haar Omgevingsplan de waterlichamen-

kaart en de waterkwaliteitsdoelen vast. Dit zal in 2009 gebeuren middels een partië-

le herziening van het Omgevingsplan.

Waterwet

Het rijk is voornemens de verschillende waterwetten te integreren in een nieuwe

Waterwet. De provincie blijft onder de Waterwet verantwoordelijk voor het beleidska-

der en de strategische doelen voor het waterbeheer. Het grootste deel van het opera-
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tionele grondwaterbeheer (vergunningverlening en handhaving) zal aan de water-

schappen worden opgedragen. De provincie blijft alleen bevoegd gezag voor grond-

wateronttrekkingen en infiltraties voor de drinkwatervoorziening, grote industriële

toepassingen en energieopslag. Om de herverdeling van de operationele grondwater-

taken in Flevoland in goede banen te leiden worden in de periode tot 2009 (verwach-

te inwerkingtreding Waterwet) bestuurlijke afspraken met het waterschap gemaakt

over de overgang van de operationele grondwatertaken. Daarnaast zal geanticipeerd

worden op de nieuwe Waterwet door voorbereiding van de benodigde aanpassingen

van het provinciale (grondwater)beleid en provinciale regels.

Herijking milieuwetgeving c.a.

De moderniseringsoperatie algemene regelgeving van het Ministerie van VROM zal

naar verwachting tot bevoegdheidsverschuivingen leiden. Daarnaast speelt het voor-

stel om te komen tot een omgevingsvergunning, waarbij ook vergunningen op grond

van wetten van andere departementen zullen worden betrokken. Het Ministerie van

VROM werkt aan een vergaande integratie van de VROM-wetten (Wet milieubeheer,

Wet op de Ruimtelijke Ordening en Woningwet). Mogelijk wordt ook wetgeving van

andere ministeries hierbij betrokken. Gedacht wordt aan het Ministerie van LNV in

verband met de Vogel- en Habitatrichtlijn en het Ministerie van OCW in verband met

het verdrag van Malta en de Monumentenwet. Erkend wordt dat dit een proces van

vele jaren zal vergen. Voorts zouden de Wet inzake de luchtverontreiniging, de Wet

geluidhinder en de Wet bodembescherming alle in de Wet milieubeheer moeten 

worden geïntegreerd.
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Het planproces is er op gericht geweest beleidsvorming en uitvoering te koppelen.

Overlegronden met partners hebben geleerd dat afspraken daarover pas concreet

gemaakt kunnen worden als het beleid is uitgekristalliseerd. Daarom presenteert de

provincie in dit ontwerpplan een eerste uitvoeringsagenda, waarin vooral de provinci-

ale doelbereiking staat beschreven. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste maatre-

gelen benoemd waar de provincie zich op richt bij het tot uitvoering brengen van

haar omgevingsbeleid. De provinciale inzet is daarbij op de eerste plaats gericht op

de uitvoering van het beleid in de speerpuntgebieden. Op basis van dit document zal

vervolgoverleg met mede-overheden en gebiedspartners moeten uitwijzen hoe door

samenwerking meer doelen beter bereikt kunnen worden, voor integrale gebiedsont-

wikkeling en voor sectorale ontwikkelingen. Daarbij vormen de nu aangegeven

mogelijke rollen van de provincie nog geen vast gegeven. Vooral als het gaat om de

rol als financier, gelet op de beperkte eigen middelen van de provincie.

De uitvoeringsagenda maakt onderscheid tussen integrale gebiedsgerichte aanpak

(speerpuntgebieden) en sectorale aanpak. Deze worden onderstaand achtereenvol-

gens beschreven. De doelen gelden voor de periode tot 2015. In het in 2007 vast te

stellen uitvoeringsprogramma zal worden aangegeven welke concrete maatregelen

worden geprogrammeerd en wat de fasering is van de uitvoering.

8.1 Speerpuntgebieden

Speerpuntgebied Almere

De provincie levert een impuls voor het medefinancieren en -faciliteren van een even-

wichtige economische en sociale ontwikkeling van Almere en Flevoland. Dit is uitge-

werkt in een investeringsprogramma voor de periode van 2007 tot 2020. Dit pro-

gramma heeft een dynamisch karakter, de concrete uitwerking zal gefaseerd vorm

krijgen in een afzonderlijk bestuurlijk traject. De eerste fase (tot 2010) is inmiddels op

hoofdlijnen van een voorlopige invulling voorzien.

De beoogde hoofdlijnen van het programma zijn:

versterking economische structuur.

kwaliteitsslag groen-blauwe structuur van de stad en directe omgeving.

versterking algemene voorzieningenstructuur.

versterking hoger onderwijs.

specifieke infrastructurele knelpunten (die buiten de reguliere financierings-

regelingen vallen).

UITVOERINGSAGENDA

•
•
•
•
•



Versterking van de economische 

structuur

(4.3.2)

Kwaliteitsslag Groenblauwe 

structuur

(5.4)

Versterken algemene 

voorzieningenstructuur

(4.2)

Versterking Hoger Onderwijs 

en Middelbaar beroepsonderwijs

(4.2.5)

Versterken vervoersinfrastructuur 

In samenhang met de groei 
van Almere 

(4.1.6)

Beleidsopgave Maatregelen, resultaten, 
effecten 

Rol en inbreng 
provincie Flevoland

Inbreng en rol partners en 
maatschappelijke organisaties

Kennisstad / innovatiefonds, 
Informatie-infrastructuur, 
Business park Almere Poort.

Realisatie OostvaardersWold 
(zie speerpuntgebied 2)
Versterken bestaande groengebieden 
in de stad.

Culturele infrastructuur
Versterking sportinfrastructuur.

Meer studierichtingen, onderwijs-
instellingen, onderzoeksactiviteiten, 
combinatie met zorg, cultuur 
en economische ontwikkeling.

Nader uit te werken voor periode 
na 2010.

Mede-ontwikkelen en 
financieren initiatieven.

Mogelijkheden voor EFRO-aanvraag 
Innovatie als speerpunt van 
programma.

Medeontwikkelen en 
financieren initiatieven.

Medeontwikkelen en 
financieren initiatieven.

Mede-ontwikkelen en financieren 
van initiatieven.

Medeontwikkelen en 
financieren projecten.

Mede-ontwikkelen en financieren 
Gemeente Almere:
Co-financieren: Bedrijfsleven
Rijksoverheid
EU

Ontwikkelen en co-financieren 
Gemeente Almere
Co-financieren: Rijksoverheid

Ontwikkelen en co-financieren: 
Gemeente Almere
Co-financieren: Rijksoverheid
EU

Mede-ontwikkelen en financieren: 
Gemeente Almere
Co-financieren: Bedrijfsleven
Rijksoverheid
EU

Co-financieren:
Gemeente Almere
Rijksoverheid
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Realiseren van een groen-blauwe 

zone als basis voor de verdere verste-

delijking in het gebied, waarin een 

aantal opgaven worden ingevuld:

• realisatie van een robuuste verbin-
   dingszone voor edelherten in 2018;
• oplossen van de wateropgave 
   voor 2015;
• realisatie van een recreatieve 
   opgave en een goede overgang van 
   de stad naar het platteland;
• oplossing rond de Vogel- en Habitat-
   richtlijn in relatie met woon- en 
   werkontwikkelingen in Zuidelijk 
   Flevoland;
• andere (bos) compensatie voor 
   stedelijke ontwikkelingen.
(5.4, 5.6.1  en 4.1.4)

Beleidsopgave Maatregelen, resultaten, 
effecten 

Rol en inbreng 
provincie Flevoland

Inbreng en rol partners en 
maatschappelijke organisaties

Regisseren van het proces

• Dekking, investering deel 
   plankosten project;
• Barrières provinciale wegen 
   opheffen;

Samenwerking in stuurgroep:
Rijksoverheid (ministerie van LNV)
Gemeente Almere, 
Gemeente Lelystad,
Gemeente Zeewolde, 
Waterschap Zuiderzeeland

In denktank: Maatschappelijke en 
private partijen

Maatregelen: Mogelijkheden creëren 
voor verweving met recreatie, 
agrarisch gebruik en groene woon-
milieus Almere.

Resultaat: Groen-blauwe zone gereed 
in 2018. Multifunctioneel gebruik 
van de zone van circa 1950 hectare. 
Realiseren van de benodigde 
waterberging.

Effect: Het OostvaardersWold biedt 
plek aan natuur voor edelherten en 
vogels en aan water, aan recreatie 
en aan wonen en werken nabij 
de natuur.

Speerpuntgebied OostvaardersWold

De belangrijkste opgaven in de groen-blauwe zone liggen op het gebied van water,

natuur en recreatie. Het vormgeven van een goede overgang tussen stad en platteland

is daarbij uitgangspunt. De robuuste verbinding moet in 2018 en de wateropgave

uiterlijk in 2015 zijn gerealiseerd. Tevens zal naar verwachting ook (natuur) compen-

satie voor mogelijke toekomstige woningbouw- en bedrijventerreinen in Zuidelijk

Flevoland aan de orde zijn. De besluitvorming over de definitieve uitwerking en

inrichting van het OostvaardersWold wordt voorgelegd aan Provinciale Staten.

Speerpuntgebied Luchthaven Lelystad

De provincie acht de ontwikkeling van luchthaven Lelystad tot regionale luchthaven

en de uitbouw van Larserpoort van groot belang en zet in op een geïntegreerde ont-

wikkeling van dit gebied in samenhang met een goede ontsluiting via weg en open-

baar vervoer. Een snelle verbinding met Schiphol is een essentieel onderdeel. Naast
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Versterken economische 

ontwikkeling luchthaven

(3.4.1, 4.3)

Beleidsopgave Maatregelen, resultaten, 
effecten 

Rol en inbreng 
provincie Flevoland

Inbreng en rol partners en 
maatschappelijke organisaties

Gemeente Lelystad: 
planologisch vaststellen, faciliteren 
en ontwikkelen 

Min V&W en VROM: 
vergunningverlening en handhaving

Luchthaven Lelystad: 
uitvoering en exploitatie 
omwonenden, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties: 
participatie in ontwikkeltraject

Ondersteunend en procesgericht

Vertalen van de PKB. 
Inbreng leveren in het decentra-
lisatietraject 
regionale en kleine luchthavens.
Investeren in openbare 
infrastructuur en ontsluiting.

Maatregelen: Versterken van de 
bedrijfsomgeving met accent op een 
betere aansluiting van deze werk-
gelegenheidscluster naar de 
Larserweg/A6 per weg en openbaar 
vervoer.
Resultaat: Ontwikkelen luchthaven 
Lelystad tot regionale luchthaven 
binnen de grenzen van de PKB
Inzet voor minimaal een thuisbasis 
van een luchtvaartmaatschappij 
met onderhoud en hoofdkantoor, 
plus ruimte voor zakenvluchten
Effect: Bevorderen van een voor 
Flevoland zo gunstig mogelijke 
ontwikkeling. 
Optimaliseren lusten (economie en 
bereikbaarheid) en beperken lasten 
(vooral geluidsbelasting).

Speerpuntgebied Markermeer/IJmeer

De provincie wil diverse nieuwe activiteiten in het IJsselmeergebied mogelijk maken,

waaronder nieuwe infrastructuur zoals de IJmeerverbinding, de waterfrontontwikke-

ling van Lelystad en Almere, recreatieve activiteiten en windenergie. Maar ook zand-

winning en baggerspecieberging zijn denkbaar. Het is zeer waarschijnlijk dat de optel-

som van al deze activiteiten significante negatieve effecten voor de natuurwaarden zal

hebben. De provincie Flevoland ziet mogelijkheden om door een royale investering in

nieuwe natuur van enkele duizenden hectares, zowel binnen- als buitendijks, het ‘nee,

tenzij’ op een hoger planniveau dan dat van de afzonderlijke activiteiten om te buigen

naar een ‘ja, want’. Het regionaal ontwerp voor de grote meren is conditionerend voor

de verstedelijkingsopgave. Op verzoek van de rijksoverheid voert de provincie in

samenwerking met de provincie Noord-Holland de regie in een samenwerkingsver-

band met het rijk, de gemeenten en belangenorganisaties bij de ontwikkeling van een

integrale lange termijn visie voor het Markermeer en IJmeer.

Regionaal ontwerp 

Markermeer/IJmeer 

(natuur, waterfront Almere en 
Lelystad, IJmeerverbinding)
(5.8, 5.4, 4.1, 3.4.1)

Beleidsopgave Maatregelen, resultaten, 
effecten 

Rol en inbreng 
provincie Flevoland

Inbreng en rol partners en 
maatschappelijke organisaties

Rijk: participatie
Gemeenten: participatie 
Natuur- en landschapsorganisaties: 
participatie.

Maatregel: Tot stand komen van 
een gezamenlijk regionaal ontwerp 
voor de grote meren. 
Resultaat: Flevolandse Natura 2000 
gebieden voldoen aan instand-
houdingdoelstellingen.
Effect: door middel van investeringen 
in grootschalige natuur ook ruimte 
te creëren voor andere maatschap-
pelijke ontwikkelingen. Daarbij kan 
worden gedacht aan stedelijke uit-
breiding, recreatie en infrastructuur. 
De stedelijke en infrastructurele 
wensen worden afgestemd op de 
natuurlijke draagkracht en de (on)-
mogelijkheden van de grote meren.

Initiatief en regie

Vóór 2008 komt een regionaal 
ontwerp voor het Markermeer en 
het IJmeer tot stand. 
De provincie neemt hierin het 
initiatief en vervult daarmee de 
regiefunctie voor de ontwikkelingen 
in de grote meren. 

reguliere en luchthavengebonden bedrijvigheid zijn er ook mogelijkheden voor groot-

schalige toeristisch-recreatieve ontwikkelingen. Het vertalen van de ‘PKB luchtvaart-

terreinen Maastricht en Lelystad’ naar de Flevolandse situatie maakt onderdeel uit

van het project.
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Speerpuntgebied Oostrand van Flevoland

De Oostrand van Flevoland omvat de zone van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland langs de

randmeren tussen Ketelhaven en de Stichtse brug en landinwaarts tot de Hoge Vaart.

De provincie zoekt naar verbreding van het economisch draagvlak om de vitaliteit van

het gebied te versterken. Kansen daarvoor liggen er vooral in de sector recreatie en

toerisme. Met de gemeenten en de gebiedspartners zal de provincie invulling geven

aan een nieuw ruimtelijk kader gebaseerd op de principes van verweving en saldobe-

nadering. Dit kader biedt de mogelijkheden en voorwaarden waarbinnen de verdere

ontwikkeling van het gebied Oostrand van Flevoland mogelijk is. Met het ruimtelijk

kader geven de overheden aan hoe zij om willen gaan met het combineren van de

functies natuur, landschap, wonen, economie, recreatie en landbouw binnen het

gebied.

Recreatieve zone Oostrand: 

ontwikkeling multifunctioneel 
gebied van Ketelhaven tot aan de 
Zuidlob bij Zeewolde.
(5.1, 5.3, 5.4)

Randzone Oostelijk Flevoland: 

gebiedsgericht project voor de 
ontwikkeling van het gebied langs 
de randmeren 

(5.1, 5.3, 5.4)

Beleidsopgave Maatregelen, resultaten, 
effecten 

Rol en inbreng 
provincie Flevoland

Inbreng en rol partners en 
maatschappelijke organisaties

Gemeenten: Planvorming en 
vaststellen visie.

Gemeenten: Planologisch 
vaststellen en uitvoerend 
Waterschap Zuiderzeeland: 
uitvoerend
Terreinbeheerders, agrariërs 
en recreatiebedrijven: 
uitvoeren en beheer

Beleid- en visievormend

Actief medecreëren van mogelijk-
heden voor uitbreiding van recreatie 
en toerisme. Mee ontwikkelen van 
een landschappelijk raamwerk 
(zoals recreatief bos). 

Regie en uitvoerend

Actief oplossen van knelpunten 
tussen gebruiksfuncties, het 
realiseren van verweving in het 
gebied.
Acquisitie nieuwe bedrijven.

Maatregel: Ontwikkelen van een 
integrale visie op grond van de 
verwevingsprincipes waarbij door 
verhoging van de natuurkwaliteit 
in het gebied ruimte ontstaat voor 
verbreding van de economische 
activiteiten.

Resultaat: Een robuuste en 
samenhangende visie op de toe-
komstige structuur van het gebied.

Effect: een nieuwe solide econo-
mische en ecologische basis voor de 
Oostrand van Flevoland.

Maatregel: Pilotprojecten gericht op:
• Verwerven van gronden voor ver-
   weving natuur en recreatiedoelen
• Inrichten natuur- en verwevings-
   gebieden
• Opheffen barrières wegen en 
   vaarten
• Agrarisch natuurbeheer

Resultaat: In samenwerking met alle 
gebiedspartners realiseren van de 
integrale visie voor het gebied 
Oostrand Flevoland en een robuuste 
samenhangende natuur in 2014.

Effect: een nieuwe solide econo-
mische en ecologische basis voor 
de Oostrand van Flevoland.
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Versterken ruimtelijk-

economische structuur:

Door de bundeling van infrastructuur 
ontstaan er mogelijkheden om 
meerdere ambities in het gebied 
in te vullen.
(3.4.1, 4.3.1

Rivierduingebied Swifterbant:

Moderniseren en schaalvergroting 
agrarische bedrijven in samenhang 
met opwaarderen landschappelijke, 
natuurlijke en archeologische 
waarden. 
(5.1, 5.4, 5.5)

Beleidsopgave Maatregelen, resultaten, 
effecten 

Rol en inbreng 
provincie Flevoland

Inbreng en rol partners en 
maatschappelijke organisaties

Gemeenten Dronten en Lelystad: 
ontwikkelen bedrijvenlocaties

Bedrijfsleven en agrarische sectoren: 
promoten en netwerkvorming 

Kennisinstituten: Vestiging praktijk-
leerplaatsen en onderzoeks-
faciliteiten. 

Gemeente: Planologisch veiligstellen 
cultuurhistorische waarden.

Agrarisch bedrijfsleven: 
uitvoeren in eigen beheer. 

Recreatie, landbouw, natuur en 
landschapsbeheer: deelname en 
ondersteunend.

Procesgericht en uitvoerend 

Faciliteren proces waarbij wordt 
onderzocht op welke wijze met 
de problematiek moet worden 
omgegaan.

Ondersteunen en regie

Op onderdelen steunen van dit 
proces dat primair verantwoordelijk-
heid is van agrarisch bedrijfsleven.

In het Belvedere actieplan zitten 
archeologische onderdelen waar-
onder ontsluiting en monitoring. 
Uitvoeren actieplan 2007-2010.

Maatregelen: Onderzoek en draag-
vlak verwerven voor ontwikkeling 
bedrijfsmatige activiteiten, energie-
opwekking uit biobrandstoffen en 
aantrekken van kennis en onderwijs-
instituten met natuur- en landbouw 
(bio-sciences). 

Resultaat: vestiging van samen-
hangend en innovatief bedrijfscluster 
en kennisinstituten.

Effect: Benutten nieuwe infrastruc-
tuur (Hanzelijn, N23) om bestaande 
onbalans in wonen en werken in dit 
deel van de provincie weg te werken 
en het mee ontwikkelen van een 
nieuw perspectief.

Resultaat: Verbeteren bedrijfs-
condities voor de landbouw, beperken 
vervoer en creëren mogelijkheden 
voor cultuurhistorie en recreatie. 
Verminderen land op afstand en 
vergroten aaneengesloten natuur 
en recreatiegebieden.

Speerpuntgebied Noordelijk Flevoland

In het gebied werkt de provincie met de twee gemeenten Urk en Noordoostpolder 

en het waterschap Zuiderzeeland aan een gezamenlijke aanpak van omgevingsvraag-

stukken. Daarmee wordt gevolg gegeven aan de constatering dat in dit deel van de

provincie extra impulsen nodig zijn. Het accent ligt op economie en waterhuishoud-

kundige opgaven. Oplossingen worden zoveel mogelijk gezocht in combinatie met

perspectieven voor de landbouw, recreatie en toerisme, landschap, natuur, verste-

delijking met ruimte voor wonen en werken.

Speerpuntgebied West-Oost as

In de komende jaren neemt de verbinding tussen Alkmaar, Enkhuizen, Lelystad en

Zwolle (N23) in betekenis toe. Ook is het tracé van de Hanzelijn tussen Lelystad en

Kampen vastgesteld en deze wordt in de planperiode aangelegd. Samen met de

mogelijke uitbouw van het luchthaven Lelystad ontstaan er door de bundeling van

infrastructuur mogelijkheden om meerdere ambities en doelen voor het gebied tus-

sen Lelystad, Dronten en Kampen in te vullen. Er ontstaan hierdoor nieuwe mogelijk-

heden om te ondernemen, experimenteren, etaleren en beleven. Het project wordt

gefaseerd opgepakt, te beginnen met een visievormende fase. In eerste instantie is

de aandacht gericht op het oostelijk deel van de as, de relatie Dronten-Kampen, mede

in aansluiting op het project IJsseldelta.
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Economisch actieplan Noordelijk 

Flevoland

Verbetering en verbreding 
economische structuur
(4.3.1)

Wateropgave Noord

Uitvoering van maatregelen om de 
wateropgave op te lossen, in samen-
hang met andere opgaven waaronder 
recreatie, natuur en milieu
(5.1 t/m  5.7)

Corridor Emmeloord -Kuinderbos 
Ruimte voor verweving van inten-
sievere vormen van recreatie, 
toerisme en bewoning met natuur 
en waterberging
(5.1, 5.3, 5.4, 5.6)

Voorsterbos/ Zwarte Meer 
Kansen voor verweving en recreatieve 
ontwikkelingen in relatie tot cultuur-
historie en landschap
(5.1, 5.3, 5.5)

Schokland

Verdere ontwikkeling van het wereld-
erfgoed, behoud van bodemschatten, 
landbouwontwikkeling in relatie tot 
waterbeheer en bodemdaling 
(5.1, 5.2, 5.5, 5.6)

Beleidsopgave Maatregelen, resultaten, 
effecten 

Rol en inbreng 
provincie Flevoland

Inbreng en rol partners en 
maatschappelijke organisaties

Gemeenten NOP, Urk:
Uitvoering en planologische aanpak 
en promotie. 
Sturen en ondersteuning van 
ontwikkelingen.

Bedrijfsleven: deelname aan 
adviesgroep en en projecten. 
Investeringen, netwerkvorming.

Waterschap is trekker van de water-
opgave, en werkt samen met andere  
gebiedspartners aan integrale 
oplossingen.

Gemeente NOP: 
mede-initiatiefnemer en uitvoering.
Bedrijfsleven investeringen recreatie, 
landbouw en landschapsontwikkeling.
Waterschap Zuiderzeeland: 
Afstemmen wateropgave op natuur 
en recreatie.

Natuur en landschapsbeheer:
Verwerven, inrichten en beheer 
gebieden.

Gemeente NOP: 
mede -initiatiefnemer en uitvoering.
Bedrijfsleven investeringen recreatie, 
landbouw en landschapsontwikkeling.
Waterschap Zuiderzeeland: 
Afstemmen wateropgave op natuur 
en recreatie.

Natuur en landschapsbeheer:
Verwerven, inrichten en beheer 
gebieden.

Flevolandschap en gemeente NOP 
mede-ontwikkelaar en uitvoering.
Waterschap Zuiderzeeland: Afstem-
men  waterhuishouding  op behoud 
erfgoed en aanpassing bodemgebruik.
Natuur en landschapsbeheer:
Verwerven, inrichten en beheren 
gebieden.

Procesgericht en regie

Bijdrage leveren aan de ontwikke-
lingen in zuid-oost rand van NOP, 
de Corridor en Urk.
Bijdragen aan sturing en financiering 
projecten.
Deelnemen aan activiteiten t.b.v. 
promotie, synergie, krachten-
bundeling.

Procesgericht en regie 
Stimuleren integrale oplossingen in 
samenhang met recreatie, natuur, 
landbouw, landschap en milieu.

Uitvoerend 
Inrichting en financiering van natuur-
vriendelijke oevers van provinciale 
watergangen in kader Masterplan 
Vaarten en tochten.

Procesgericht en Regie 
Stimuleren samenhang aanpak
 recreatie, waterberging, ecologie 
tussen Emmeloord en Kuinderbos. 
Geleiden en financieel stimuleren 
initiatieven.

Stimuleren en ondersteunen

Verweving van (nieuwe) natuur en 
ontwikkelingen rond het Voorsterbos, 
Cultuurhistorie, zichtbaar maken 
oude strekdam in het landschap. 
Inrichten ontbrekende schakels in 
het routenetwerk.

Procesgericht en regie

Provinciale financiële en personele 
bijdrage voor functiedifferentiatie 
en/of functieveranderingsproces 
in en rond het werelderfgoed 
Schokland. 

Maatregelen: Acquisitie kansrijke 
economische sectoren Projecten:
• Toeristisch-recreatieve impuls
• Metaal/composieten
• Geomaticapark ontwikkeling
• Verankering Nationaal lucht- en 
   ruimtevaart laboratorium 
• Verbreding econ. basis Urk

Effect: versterken van de basis-
condities voor de economische ont-
wikkeling van Noordelijke Flevoland.

Maatregelen: Op basis van kosten-
effectiviteit beste oplossing voor 
de waterbergingsopgave kiezen.
Opstellen van een masterplan voor 
de herinrichting van de vaarten om 
te voldoen aan de eisen vanuit 
de KRW (waterkwaliteitsopgave).

Resultaat: De waterbergingsopgave 
is opgelost. 
De waterlopen zijn ingericht volgens 
de eisen gesteld in de KRW.

Effect: natuurvriendelijke oevers 
gericht op een meer ecologische 
inrichting van het systeem t.b.v. o.a. 
waterkwaliteit, recreatie en de 
waterberging; stimulans voor eco-
logie en recreatie.

Maatregelen: Uitvoeren gebieds-
programma Corridor Emmeloord-
Kuinderbos: 
• Recreatieve voorzieningen 
• Natuurontwikkeling en soorten-
   beleid
• Herstel polderlandschap
• Waterherinrichting en water-
   kwantiteit

Resultaat: genereren nieuwe 
toeristisch recreatieve vestigings-
plaatsen.
Stimuleren nieuwe werkgelegenheid.

Effect: verbeteren vestigingsklimaat 
voor zowel mensen als bedrijven. 
Dit raakt aan de economische opgave.

Maatregelen: Uitvoeren van het 
project Oostrand/Oud-Kraggenburg/
Zwarte Meer: 
• Herstelmaatregelen natuur, 
• Ontwikkelen nieuwe recreatieve 
   routes 
• Duurzaam beheer en onderhoud
• Herstellen landschappelijke 
   elementen

Effect: verhogen natuurlijke, land-
schappelijke en recreatieve aantrek-
kelijkheid van het gebied. 
Grondslag voor nieuwe economische 
en sociale structuren.

Maatregelen: Ontwikkelen van een 
visie op (on)mogelijkheden van de 
landbouw binnen de erfgoedgrenzen.

Resultaat en effect: Verder ontwik-
kelen en veiligstellen cultureel 
erfgoed Schokland en omgeving. 
Ook in relatie tot Schokkerhaven.
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8.2 Belangrijkste sectorale maatregelen

Buiten de speerpuntgebieden zijn de belangrijkste sectorale maatregelen uit het

Omgevingsplan de navolgende:

Sociaal beleid

Gemeente Almere en Lelystad 
trekkers, promotie en acquisitie
Realiseren aantrekkelijk cultureel 
aanbod/klimaat

Onderwijs: Initiatief nemen en 
uitvoering

Gemeenten: mede uitvoerend 
Rijk en Uitvoeringsorganisaties 
(zorgaanbieders): uitvoerend

Gemeenten: bescherming en 
ontwikkeling Archeologische 
attentiegebieden
Onderwijs: deelname Musea
Rijksdienst voor Archeologie Cultuur- 
landschap en monumenten (RACM): 
uitvoering/begeleiding

Ondersteunend:

Meefinancieren en faciliteren van 
een evenwichtig onderwijsaanbod 
in Almere en Lelystad (proceskosten).  

Reservering voor het aantrekken 
van HBO en WO studierichtingen.
Inzetten op het moment dat zich een  
kans voordoet.
EFRO-aanvraag mogelijk voor 
aanloopkosten.

Regie en ondersteuning:

De provincie is wettelijk 
verantwoordelijk voor een adequaat 
aanbod aan jeugdzorg.
Financiële bijdrage om tekort in de 
uitvoering op te heffen.

Uitvoeren en ondersteunen:  
In gebieden met een hoge 
archeologische potentie die potentie 
te ontwikkelen, hetzij door behoud, 
hetzij door ontwikkeling van de 
zichtbaarheid van archeologische 
waarden voor een groter publiek.

Maatregelen: 
promotie en acquisitie nieuwe 
onderwijsinstellingen.

Resultaat: Realisatie van 4 nieuwe 
bovenregionale HBO en WO 
studierichtingen. 
Verminderen uitstroom jongeren 
uit Flevoland. 

Effect: Balans tussen groei inwoners 
en het aanbod aan onderwijs-
voorzieningen.

Maatregelen: efficiënt inrichten van 
de zorg en gelijktijdige aanpak van 
de wachtlijsten. 
Inzicht in hulpbehoeften per 
gemeente en in effecten van hulp 
wat resulteert in goede afspraken  
met medeoverheden.

Resultaat: 100% behandelingen 
binnen 13 weken.
Effect: Jongeren met opgroei- of 
opvoedingsproblemen krijgen tijdig 
de zorg of bescherming die ze nodig 
hebben.

Maatregelen:
1. PArK ‘Kuinre en Omgeving’. 
   In mindere mate ‘Urk en omgeving’.
2. Uitwerking Eemstroomgebied.
3. Educatieve opgravingen.

Effect: Behoud en ontwikkeling van 
cultuurhistorische en aardkundige 
waarden voor toekomstige 
generaties, cultuurbeleving en 
landschappelijke kwaliteit. 
Verhogen cultuurhistorisch besef 
en identiteit van Flevoland.

Onderwijs:

Uitbreiding van het hoger onderwijs  
is nodig om het voorzieningenniveau 
in Flevoland te versterken en te  
verbreden. 
Dit leidt tot een beter sociaal en 
economisch klimaat.
(4.2.5)

Wettelijk recht op jeugdzorg: 

huidig niveau van zorg en opvang  
handhaven  

(4.2.3)

Archeologie, Cultuurhistorie:

ontwikkeling PArK’en
(5.5)

Beleidsopgave Maatregelen, resultaten, 
effecten 

Inbreng en rol provincie
Activiteiten/voornemens

Inbreng en rol partners en 
maatschappelijke organisaties
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Economisch beleid

Gemeenten: 
Promotie/acquisitie

Bedrijfsleven: 
Investeren
Onderwijsinstellingen: 
Participatie netwerken

OMF: uitvoerend
Gemeenten: ondersteunend
Bedrijfsleven: netwerk
Ministerie van Economische Zaken, 
Europese Unie:
financieren

Gemeenten: uitvoerend
Bedrijfsleven en wegbeheerders: 
uitvoeren/investeren

OMFL, MKB, kennisinstituten, CBIN: 
uitvoerend, participeren

Ondersteunend:

van netwerken tussen bedrijven 
onderling o.a. in de medisch techno- 
logische en duurzame energie 
branches en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen.

Stimuleren, ondersteunen:  
Via het sterke netwerk van de OMFL 
met het bedrijfsleven projecten 
ondersteunen zodat ze kunnen 
profiteren van ‘algemene’ Europese 
middelen en middelen van het rijk. 

Stimuleren, voorwaardenscheppend.

Bijdragen aan het verbeteren van de 
concurrentiepositie van de bedrijfs-
locaties door het meefinancieren van 
de ontsluiting van (nieuwe) bedrijven- 
terreinen en herstructurering van 
bestaande terreinen in de provinciale  
ruimtelijke hoofdstructuur.
Maken van afspraken over een 
overslagcentrum en dit financieel 
steunen.

Ondersteunen, regie:

Bijdragen aan verdere afstemming 
tussen de bij het 
internationaliseringproces 
betrokken partijen.

Activiteiten promotie en acquisitie, 
Aanleg infrastructuur en onderwijs-
aanbod.

Resultaat: Verdubbeling aantal 
innovatieve bedrijven t.o.v. 2005 
(van ca. 25 % naar ca. 50 %).

Effect: inzet op groeisectoren:  
medisch-technologisch en life-sciences. 

Maatregel: stimulerings- en 
acquisitietrajecten.

Resultaat: Flevoland op de kaart 
zetten door promotie en acquisitie 
via de OMFL en door de potenties 
van Flevoland aan te kaarten bij 
nationale instanties die middelen 
verdelen.

Maatregel: Ontlasten weginfra-
structuur door het bevorderen van 
transport over water en rail.
Voorts (mee) investeren in de 
ontwikkeling van breedband 
en multimodale overslag.

Resultaat: Een multimodale overslag-
locatie bij zoeklocatie Blocq van 
Kuffeler, Stichtse Kant of Kust- 
Noord Lelystad.

Effect: Ontlasten weginfrastructuur 
door het bevorderen van transport 
over water en rail.

Maatregel: Aantrekken van interna-
tionale bedrijven en vergroten van de 
export. Speerpunt internationali- 
sering MKB en kennisinstituten. 
In samenwerking met CBIN toename 
directe buitenlandse investeringen 
bewerkstelligen.

Technologie en Innovatie:

Flevoland op de kaart zetten bij 
bedrijfsleven en bij toedeling 
(landelijke) middelen voor onderzoek 
en implementatie
(4.3.2)

Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland 
Promotie & acquisitie
(4.3.4)

Bedrijfsomgeving 

(3.4.1, 4.3, 4.1.2)

Internationalisering: 

Verhogen aantal internationaal 
actief zijnde bedrijven
(4.3.3)

Beleidsopgave Maatregelen, resultaten, 
effecten 

Inbreng en rol provincie
Activiteiten/voornemens

Inbreng en rol partners en 
maatschappelijke organisaties
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Saldering: 

Ruimte voor ontwikkeling creëren 
door robuuste natuur te realiseren.
(5.4)

Soortenbeleid: 

Verbeteren van informatie 
over verspreiding diersoorten
(5.4)

Cultureel erfgoed en landschap

(5.5)

Ecologische verbindingen, 

agrarisch natuurbeheer

(5.4)

Beleidsopgave Maatregelen, resultaten, 
effecten 

Inbreng en rol provincie
Activiteiten/voornemens

Inbreng en rol partners en 
maatschappelijke organisaties

Maatregel: Salderingsbenadering 
verder onderbouwen en met andere 
overheden en belangenorganisaties 
bespreken.

Maatregel: Bewerkstelligen 
eenduidigheid over mogelijkheden 
ruimtelijke ontwikkelingen in 
relatie tot uitvoering bescherming 
diersoorten. Uitwerking kader voor de 
uitvoering groene wetten: Uitbreiden 
groenloket en opstellen tbv omgaan 
met strikt beschermde soorten in  
samenwerking met het rijk.

Maatregel: In ruimtelijke planvor-
ming rekening houden met cultuur-
historische en landschappelijke 
waarden. Cultuureducatie. 
Subsidiëren Nieuw Land Erfgoed-
centrum (NLE). Afstemmen cultuur-
historische waarden met de lokale 
overheid d.m.v. landschapsontwikke-
lingsplannen per speerpuntgebeid. 

Maatregel: Openstellen beheerpak-
ketten voor beheer van een aantal 
prioritaire landschapselementen. 
Resultaat: Doel 2015, 500 ha extra  
agrarisch natuurbeheer met een 
verhoging van de kwaliteit en 
soortenvariatie.
(Agrarisch natuurbeheer) 
Ecologische verbindingen: 
zie speerpuntgebieden Oostrand 
Flevoland,  OostvaardersWold en 
Noordelijk Flevoland.

Voorwaardenscheppend:

Uitwerken natuurwaardenkaart en 
gebiedsgerichte uitwerkingen hoe 
saldering kan worden toegepast

Voorwaardenscheppend:

Uitwerking leefgebieden moeras, 
grote wateren, kustzone en agrarisch 
gebied . Voor (mede) uitvoeren van 
maatregelen, zie speerpuntgebieden.

Voorwaardenscheppend:

Per speerpuntgebied een landschaps-
ontwikkelingsplan. Publieksbereik 
NLE vergroot. Met gemeenten 
afgestemd beleid.

Voorwaardenscheppend:

Beheerspakketten
procesregie.

Natuur- en landschapsbescherming-
organisaties: Uitvoerend.

Rijk, gemeenten en natuur- en 
landschapsbeschermingorganisaties. 

Agrariërs bedrijfsleven, natuur- en 
landschapsbescherming, 
gemeenten: afstemming aanpak en 
beleid, uitvoerend.

Agrariërs bedrijfsleven, Natuur en 
landschapsbescherming: 
Afstemmen en uitvoerend.

Mobiliteitsbeleid

Maatregel: Noodzakelijke uitbreiding 
van de provinciale wegen in Flevo-
land als gevolg van toename 
mobiliteit, het ontwikkelen en 
realiseren van nieuwe verbindingen.

Resultaat: De basisvoorziening bestaat 
uit een minimumfrequentie van 1 bus 
per uur in beide richtingen per dag-
deel. Waar dit niet gehaald kan worden, 
voorziet Regiotaxi in de ontsluiting.

Maatregel: Organiseren en coördi-
neren van acties om doelen verkeers-
veiligheid te realiseren.
Resultaat: In 2010 is het aantal 
ernstige verkeersslachtoffers in 
Flevoland gedaald tot maximaal 94 
(6 doden en 88 ziekenhuis-
gewonden) per 100.000 inwoners.

Aanleg provinciale infrastructuur

(3.4.1)

Streekvervoer

Kwaliteitsverbetering en behouden 
basisvoorziening
(3.4.1)

Verkeersveiligheid

(3.4.1)

Beleidsopgave Maatregelen, resultaten, 
effecten 

Inbreng en rol provincie
Activiteiten/voornemens

Inbreng en rol partners en 
maatschappelijke organisaties

Uitvoerend: 

Realisatie van rondweg Ens 
(aansluitend op N50-rijksproject); 
onderdelen van de verbinding N23; 
reconstructie van kruispunten en 
onderzoek naar gedeeltelijke weg-
uitbreiding van de Hoge Ring 
(aansluitend op rijksplanstudie 
Schiphol-Amsterdam-Almere); 
Onderzoek naar een (gefaseerde) 
uitbreiding van het wegennet in 
Zuidelijk Flevoland tot een A30 tussen 
Nijkerk en Almere. Bestaande 
provinciale wegen binnen dit wegen-
net zijn: Nijkerkerweg,  Gooiseweg 
en Waterlandseweg

Regie 

De provincie heeft een opdracht-
gevende rol bij stad- en streekvervoer

Regie:

De provincie is regisseur als het gaat 
om de gebiedgerichte samenwerking 
van verschillende (vaar)weg- en net-
werkbeheerders op het gebied van 
infrastructuur en verkeersveiligheid.

Gemeenten: mede uitvoerend

Openbaarvervoerbedrijven: 
uitvoerend
Gemeenten: Ondersteunend

Overige (vaar-) wegbeheerders: 
invoeren maatregelen
Politie: toezicht en  signaleren

Natuurbeleid
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Waterbeleid

WB21/waterberging

(5.6.1)

Waterkwaliteit / Europese 

Kaderrichtlijn Water (KRW)

(5.6.4)

 

Waterkeringen.  

(3.4.2)

Grondwater

(5.6.8)

Terugdringen emissies: 

De kwaliteit van grond- en 
oppervlaktewater voldoet 
niet overal aan de normen
(5.6.4)

Verdroging:

Gewenst grond- en oppervlakte-
waterregime (GGOR)
(5.4, 5.6.6)

Beleidsopgave Maatregelen, resultaten, 
effecten 

Inbreng en rol provincie
Activiteiten/voornemens

Inbreng en rol partners en 
maatschappelijke organisaties

Resultaat: Het watersysteem voldoet 
in 2015 aan de norm voor waterover-
last bij extreme neerslag, hierbij 
rekeninghoudend met klimaats-
verandering en bodemdaling.  Om 
dit te bereiken worden maatregelen 
getroffen in de wateroplossings-
gebieden om de wateropgave op te 
lossen. In 2012 zijn in 50% van de 
wateroplossingsgebieden 
maatregelen genomen.

Maatregel: De waterkwaliteitsdoelen 
worden in 2009 vastgelegd in 
provinciaal beleid. 
Resultaat: Het doel is om een goede 
waterkwaliteit te realiseren tegen 
de laagst maatschappelijke kosten, 
die aansluit bij de potenties van het 
watersysteem.

Resultaat: In 2010 is de versterking 
van de primaire waterkeringen van 
de Veluwerandmeren en Kadoeler-
meer gereed.
In 2009 is de versterking van de 
door Rijkswaterstaat verbindende 
waterkeringen gereed.
In 2012 is 75% van de benodigde 
versterkingen van de regionale 
waterkeringen rond de buitendijkse 
gebieden gereed.

Resultaat: In 2015 voldoet het grond-
watersysteem aan de doelen van de 
Europese Kaderrichtlijn Water:
- evenwicht tussen onttrekking 
   en aanvulling
- de kwaliteit voldoet aan de normen
In 2007 is het grondwatermeetnet 
KRW-proof.

Maatregelen uitvoeren water-
kwaliteitsprojecten o.a. functionele 
agrobiodiversiteit.
Resultaat: Nader te bepalen aantal 
bedrijven en oppervlakte met 
maatregelen voor waterkwaliteits-
verbetering.
Effect: De kwaliteit van het opper-
vlaktewater voldoet aan de normen 
gekoppeld aan het passende 
ecologische niveau zoals genoemd 
in de Kaderrichtlijn Water.
 
In 2010 heeft het waterschap het 
GGOR vastgesteld.
Resultaat: In 2015 moet in 80% van 
de als verdroogd aangewezen 
gebieden de verdrogingproblematiek 
opgelost zijn en in 2018 100%. 

Regie en voorwaardenscheppend

De provincie regisseert via gebieds-
gerichte processen de uitvoering.
De provincie maakt afspraken met 
betrokken organisaties en monitort 
de voortgang.
De provincie legt de ruimtelijke 
consequenties vast in provinciaal 
beleid, conform de afspraken in het 
Nationaal Bestuursakkoord Water.

Regie en voorwaardenscheppend 

De provincie regisseert de implemen-
tatie van de KRW.
De provincie legt de doelen vast in 
provinciaal beleid.

Regie en voorwaardenscheppend 
De provincie heeft de kaders vastge-
steld. De provincie beoordeelt de 
plannen voor versterkingswerkzaam-
heden en houdt toezicht op de 
veiligheid van waterkeringen door 
middel van toetsingsrapporten

Regie en uitvoerend

De provincie is verantwoordelijk 
voor het opstellen en uitwerken van 
het grondwaterbeleid, dat in 2009 
moet worden vastgelegd in het 
stroomgebiedbeheersplan en 
provinciaal beleid. 
De provincie is verantwoordelijk voor 
het grondwaterbeleid (vergunning-
verlening, meetnet en handhaving)

Ondersteuning en regie

Opstellen stimuleringsprogramma, 
waarbij het accent ligt op het 
terugdringen van emissies van zware 
metalen, gewasbeschermings-/ 
bestrijdingsmiddelen en nutriënten

Regie en voorwaardenscheppend 
De provincie coördineert en subsidi-
eert de bestrijding van de verdroging 
via het Provinciaal Meerjaren-
programma Landelijk Gebied.
De provincie stelt de kaders voor 
GGOR en legt deze vast in een beleids-
regel. De provincie houdt op hoofd-
lijnen toezicht op de uitwerking van 
het GGOR door het waterschap.

Waterschap Zuiderzeeland: 
regisseur maatregelen in 
watersysteem, uitvoerend
Gemeenten: 
Planologische voorwaarden
Particulieren, belangenorganisaties:
uitvoeren maatregelen

Waterschap Zuiderzeeland: 
uitvoerend

Waterschap Zuiderzeeland: 
uitvoerend
Rijkswaterstaat: 
toetsing en uitvoering  
Gemeenten: 
planologische voorwaarden

Waterschap Zuiderzeeland, grond-
wateronttrekkers: invoeren 
maatregelen, besparing gebruik 
grondwater 

Gemeenten: uitvoerend 
vergunningverlening en afvalwater 
afvoer. 
Bedrijfsleven, recreatie, landbouw: 
uitvoeren maatregelen, beperken 
emissies.
Waterschap Zuiderzeeland: 
vergunningverlening, toezicht en 
maatregelen oppervlaktewater.

Waterschap Zuiderzeeland: 
uitvoerend
Gemeenten: 
maatregelen stedelijk gebied 
Beheerders natuurgebieden: 
maatregelen natuurgebieden
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Milieubeleid

Klimaat/energie en duurzame 

ontwikkeling.

(4.1.5, 4.3.2, 5.1, 5.7.1)

Duurzaam bouwen 

(4.1.5, 4.1.4)

Geluid 

In Flevoland is de geluidsoverlast 
op dit moment nog beperkt
(4.1.5)

Luchtkwaliteit:

Geen normoverschrijding 
verontreinigende stoffen en fijn stof
(4.1.5)

Externe veiligheid

(4.1.5)

Klimaat

(4.1.5, 5.7.1)

Windenergie: 

Stimuleren windenergie door 
opschalen en saneren meer 
vermogen met minder molens
(5.7.1)

Beleidsopgave Maatregelen, resultaten, 
effecten 

Inbreng en rol provincie
Activiteiten/voornemens

Inbreng en rol partners en 
maatschappelijke organisaties

Maatregel: Met benodigde partners 
integrale projecten neerzetten o.g.v. 
energie, duurzaam bouwen, wonen 
en duurzame stedenbouw . 
( = uitvoering Manifest Nieuw 
Flevolands Peil) . Duurzame bedrijvig-
heid stimuleren. Duurzame platte-
landsontwikkeling (aansluiten 
bij grotere trajecten o.a. ILG).  

Terugdringen gebruik primaire -
grondstoffen in werken, stimuleren 
gebruik niet-uitloogbare materialen.
Flevolandse situatie vraagt om 
nadruk op nieuwbouw van woningen 
en bedrijfsgebouwen.

Maatregel: Daar waar geluidsnormen 
worden overschreden nabij provin-
ciale wegen, zal de provincie bij groot 
onderhoud of reconstructies 
aanvullende maatregelen nemen, 
zoals het gebruik van geluidsarm 
asfalt of de aanleg van geluids-
werende voorzieningen. 
Resultaat: Deze maatregelen moeten 
leiden tot een reductie van minimaal 
3 dB bij ca 2.000 woningen.

Maatregel: Door locatiekeuze en 
stedelijke inrichting moeten knel-
punten zoveel mogelijk worden 
voorkomen.
 Resultaat: De verwachting is dat in 
2010 de luchtkwaliteitsnormen in 
Flevoland vrijwel nergens worden 
overschreden.

Maatregel: De provincie wil in overleg 
met gemeenten en vervoerders 
voorkeursroutes voor het transport 
van gevaarlijke stoffen nader bepalen. 
Hierbij worden ook buisleidingen 
betrokken.

Maatregel: opschalen en saneren
 (zie windenergie) Biomassa: locale 
energieproductie met locaal gepro-
duceerde biomassa (uit teelt of 
rest/afvalstof).
Resultaat: Flevoland blijft in Neder-
land voorop lopen met opwekken van 
energie uit duurzame bronnen (bio, 
wind, zon en aardwarmte). 
Effect: De in Flevoland opgewekte 
duurzame energie voorziet in 2030 
in 50% van de Flevolandse energie-
behoefte (excl. transport). 

Resultaat: Herstel van het oor-
spronkelijke open Flevolandse 
landschapsbeeld vereist concentratie 
van de windmolens op enkele plekken. 
Dit wordt bereikt met een substan-
tiële afname van het aantal molens 
en concentratie van nieuwe wind-
turbines.Het streven is dat in 2020 
het aantal molens met 40% is 
afgenomen. Het windenergiepoten-
tieel ligt daarbij rond de 1.200 MW.

Uitvoerend en voorwaardenscheppend 
Uitvoeren: 
Uitvoeringsprogramma Klimaat en 
Programma. 
Leren voor duurzame ontwikkeling. 
Uitvoering integrale duurzaamheids-
projecten door bedrijven, bouwen/
wonen en plattelandsontwikkeling.

Regie en voorwaardenscheppend 
Algemeen: integrale duurzaamheid 
in gebouwde omgeving vormgeven 
(woningbouw, utiliteitsbouw, GWW).

Ondersteuning en uitvoerend

De provincie ondersteunt planvorming 
door relevante milieu-informatie te 
verzamelen en beschikbaar te stellen.
Als beheerder van provinciale wegen 
heeft de provincie een voorbeeld-
functie. In de planperiode gaat de 
provincie op een aantal wegvakken 
stiller asfalt toepassen.

Regie en voorwaardenscheppend

De provincie ondersteunt planvorming 
door relevante milieu-informatie te 
verzamelen en beschikbaar te stellen.
Aanvullende eisen bij concessie 
verlening openbaar vervoer, 
vergunningverlening en aan 
eigen vervoer.
Stimuleren van gemeenten om de 
luchtkwaliteit in beleid en uitvoering 
op te nemen.

Regie en voorwaardenscheppend

Plannen worden getoetst aan het 
aspect externe veiligheid, vooruit-
lopend op een AMVB inzake trans-
portroutes voor gevaarlijke stoffen.

Regie en voorwaardenscheppend

Beleidsontwikkelingen met partijen 
Vraaggericht projecten vormen
Faciliteren, stimuleren (óók als 
bevoegd gezag, via verruimde reik-
wijdte Wm), regisseren.

Regie en voorwaardenscheppend

Afstemming en coordinatie. 

Uitvoering: Bouwpartners, woning-
bouwcorporaties, maatschappelijke 
partners, gemeentenenergie-
bedrijven en agrarische partners. 

Gemeenten: uitvoerend en toetsend
Bouwwereld uitvoerend.

Gemeenten: uitvoerend en toetsen
Bedrijfsleven en vervoeronder-
nemingen: invoeren maatregelen.

Gemeenten: uitvoering
Bedrijfsleven en vervoeronder-
nemingen: invoeren maatregelen.  

Gemeenten: toezicht 
Transportondernemingen en 
exploitanten buisleidingen: 
invoeren maatregelen.

Gemeenten: mede uitvoeren en 
planologisch vastleggen locaties 
voor energieopwekking.

Energiebedrijven: uitvoerend/
investeren.
LTO: stimuleren  aanbouw 
biobrandstoffen.

Gemeenten:
Afstemming, coordinatie, 
rol in projectplannen.
Exploitanten en particuliere 
eigenaren:
initiatief uitvoering.
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BIJLAGEN

Begrippenlijst

Biomassa In de natuur aanwezig of door afvalselectie verkregen materiaal dat geschikt is om 

vergast te worden.

Bundelingsbeleid Nieuwe woningbouw en bedrijvigheid moet zo veel mogelijk in bestaand stedelijk 

gebied of aansluitend aan bestaand stedelijk gebied worden geconcentreerd. Als 

daar op experimentele basis van wordt afgeweken, dan moet de bijdrage ervan aan 

de integrale gebiedskwaliteit aangetoond worden. Het bundelingsbeleid komt in de 

plaats van het rode contourenbeleid en de compacte stad-gedachte, maar stimuleert

op eenzelfde wijze zorgvuldig ruimtegebruik.

Cascaderen Zodanig gebruik en hergebruik van water dat de functie of activiteit die de beste 

kwaliteit vraagt voorop wordt gesteld, gevolgd door de functies of activiteiten die 

minder hoge eisen aan de kwaliteit stellen.

Drooglegging Het hoogteverschil tussen de waterspiegel in een waterloop en het grondoppervlak.

Erftoegangswegen Wegen die zorgen voor de ontsluiting van de erven of (recreatie)-gebieden en speci-

fieke bestemmingen. Een weg met een erftoegangsfunctie faciliteert het verblijf.

Maximumsnelheid: 60 km/u en bestaat uit 1 rijstrook.

Gebiedsontsluitingswegen Een weg die voorziet in (korte) verplaatsingen binnen regio’s en waarbij uitwisseling 

van verkeer (op kruisingen) plaatsvindt en die daarmee de verbindende schakel 

vormen tussen de stroomwegen en erftoegangswegen. Maximumsnelheid: 80 km/u.

I: vormgeving als dubbelbaansweg (2x2 rijstroken). Gesloten voor landbouwverkeer.

II: vormgeving als enkelbaansweg (1x2 rijstroken). Daarnaast is dubbelbaans met

enkele rijstroken (2x1 rijstroken) ook mogelijk. II kan gesloten worden verklaard voor 

landbouwverkeer, maar landbouwverkeer kan ook worden toegestaan.

Groen-blauwe

hoofdstructuur Natuur en watergebieden in Flevoland.

Inundatiekans Kans dat een terrein onder water gezet wordt of kan worden

Lagenbenadering Bij het maken van integrale ruimtelijke afwegingen rekening houden met de 

gebiedsspecifieke kwaliteiten van zowel de ondergrond (bodem, water), de netwer-

ken (wegen, spoorwegen, kanalen, buisleidingen) als de occupatielaag (het mense-

lijk gebruik in de vorm van wonen, werken, recreëren, landbouw). Er is niet een van de

lagen het belangrijkst, maar elke laag stelt condities aan de andere.

Legger Een legger is een register waarin watergangen en/of waterkeringen gedetailleerd 

zijn weergegeven en waarin gegevens zijn vastgelegd over onder andere afmetingen 

en onderhoudsverplichtingen.

Meerzijdige ontsluiting Hiermee wordt bedoeld de aansluiting van (zuidelijk) Flevoland op meerdere regio’s,

bijvoorbeeld Amsterdam, Utrecht, Noord-Nederland.

Multimodale ontsluiting Ontsluiting van gebieden voor diverse vormen van vervoer: weg, water, spoor,

voetgangers enz.

Multiplier effect Vermenigvuldigings- of versterkingseffect. Term voor het verschijnsel dat een verho-

ging van investeringen en/of export het bruto nationaal product (bnp) meer doet
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toenemen dan de extra investeringen en/of export.

Nationale stroomwegen I: Wegen die vooral voorzien in verplaatsingen tussen landsdelen en economische/ 

culturele centra en daarnaast zorgen voor korte verplaatsingen tussen regio’s/

landsdelen en aansluiten op nationale hoofdwegen in buitenland.

II: Wegen die vooral voorzien in (korte) verplaatsingen tussen regio’s/landsdelen.

Vormgeving is: autosnelwegen (max. snelheid 120 of 100 km/u) met 2x2 of meer 

rijstroken (Nationale stroomwegen I) of autoweg (max. snelheid 100 km/u) met 2x2 

rijstroken (Nationale stroomwegen II).

Natura 2000 Gebieden die door het rijk bij Europa zijn aangemeld als Habitat- of Vogelrichtlijn-

gebied. De gebieden kennen het beschermingsregime van de Natuurbeschermings-

wet 1998. Het rijk is verantwoordelijk voor het bepalen van de instandhoudings-

doelen en het vaststellen van de aanwijzingsbesluiten. Op basis van deze doelen 

worden beheerplannen opgesteld die worden vastgesteld door het rijk voor zover het

rijk materieel beheerder is van de gronden en door Gedeputeerde Staten voor de 

overige gronden. Voortbouwend op de kaders van de aanwijzingsbesluiten en 

beheersplannen geldt een vergunningenstelsel, waarbij de vergunningen in beginsel 

worden afgegeven door Gedeputeerde Staten. Voor enkele activiteiten van rijks-

belang is de minister van LNV vergunningverlener.

Natuurdoeltype Natuurdoeltypen zijn de verschillende typen ecosystemen die in Nederland gereali-

seerd worden. Per natuurdoeltype zijn in het Handboek Natuurdoeltypen de inheem-

se plant- en diersoorten, de leefomstandigheden en het beheer beschreven.

Natuurdoeltypen zijn verdeeld in de categorieën grootschalige natuur, bijzondere 

natuur en multifunctionele natuur.

Nee, tenzij-regime Nieuwe plannen, projecten of handelingen zijn niet toegestaan indien deze de 

wezenlijke kenmerken of waarden van een natuurgebied significant aantasten, tenzij 

er geen reële alternatieven zijn én er sprake is van (dwingende) redenen van groot

openbaar belang. Voor ingrepen die aantoonbaar aan de criteria voldoen geldt het

vereiste dat de schade zoveel mogelijk moet worden beperkt door mitigerende 

maatregelen. Resterende schade dient te worden gecompenseerd.

Noordvleugel De Noordvleugel van de Randstad; dit is globaal gesproken de regio Schiphol- 

Amsterdam-Almere-Utrecht. Het rijk heeft het programma Noordvleugel ingesteld 

vanwege de samenhang in de acht grootschalige projecten voor woningbouw,

infrastructuur, werkgelegenheid en natuur in dit gebied.

Obstakelvrije zone een obstakelvrij vlak dat begint met een horizontaal vlak van 45 meter hoog met een 

straal van vier kilometer rond de landingsdrempels. Dit horizontaal vlak gaat over in 

een conisch vlak met een helling van 5% tot 145 meter over een afstand van 2 kilometer.

Omgevingskwaliteit Omgevingskwaliteit bestaat uit zaken als veiligheid, onderwijs, aanwezigheid van 

sociale netwerken, voorzieningen, goede multimodale ontsluiting, milieukwaliteit en 

sociale cohesie.

Ontkoppeling Hiervan is sprake wanneer de economie harder groeit dan de milieudruk toeneemt.

Regionale stroomwegen II Wegen die voorzien in (korte) verplaatsingen tussen regio’s en aanvullend op natio-

nale wegennet. Vormgeving is: autoweg (max. snelheid 100 km/u); dubbelbaans: 2x1 

of 2x2 rijstroken; enkelbaan: 1x2 rijstroken.

Rode lijst Op Rode Lijsten staan de soorten die bedreigd zijn in hun voortbestaan. In Nederland 

zijn voor een beperkt aantal soortgroepen officiële nationale Rode Lijsten verschenen;

officieel wil zeggen dat deze in de Staatscourant zijn gepubliceerd. Soorten komen op

een Rode Lijst als zij zeldzaam zijn en achteruitgaan.

OMGEVINGSPLAN FLEVOLAND 2006
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Afkortingen

AMK Archeologische monumentenkaart

AMvB Algemene maatregel van bestuur

AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

BANS Bestuursakkoord Nieuwe Stijl

BEVI Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen

Bkl Besluit kleine luchthavens; Bkl is de eenheid waarin geluidbelasting wordt uitgedrukt

die wordt veroorzaakt door de kleine luchtvaart. Hieronder vallen alle vliegtuigen

met een startgewicht kleiner dan zes ton, met uitzondering van helikopters en straal-

vliegtuigen.

BRTN Basis Recreatie Toervaart Net

CBIN Commissariaat Buitenlandse Investeringen in Nederland

CEMT de classificatie van het Europese waterwegennet, zoals vastgesteld door de Europese

Conferentie van Ministers van Vervoer (Conference Européenne des Ministres de

Transport=CEMT)

CPB Centraal Plan Bureau

CVV Collectief vraagafhankelijk vervoer

EFRO Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

EHS Ecologische Hoofdstructuur. Doel van de EHS is het ontwikkelen van een robuust lan-

delijk samenhangend netwerk van natuurgebieden dat voldoende (leef)ruimte biedt

voor soorten en waarden die karakteristiek zijn voor de Nederlandse natuur.

EU Europese Unie

GGOR Gewenst grond- en oppervlaktewaterregime

GVV Gemeentelijke verstigingsvisie

Risicocontour 10-5, 10-6 De risico’s van externe veiligheid worden zichtbaar gemaakt door op een kaart con-

touren aan te geven. Contouren voor externe veiligheid worden gevormd door een 

lijn te trekken door de punten waarvoor hetzelfde risico is berekend. De 10-5-contour 

geeft het gebied aan waarbinnen de kans dat iemand die altijd op die plek aanwezig 

is getroffen zou worden eens in de honderdduizend jaar is. De 10-6-contour geeft

volgens hetzelfde principe de kans van eens in de miljoen jaar aan.

Saldobenadering Het plaatselijk accepteren van een verslechtering van natuurkwaliteit of afname van 

natuurareaal (bv. door uitbreiding van recreatie), indien daar elders een zodanige 

toename van kwaliteit en/of areaal tegenover staat, dat de natuur in Flevoland er per

saldo op vooruit gaat.

Seizoensgebonden

peilverloop Waterpeil dat direct volgend is op de seizoens- en jaarfluctuaties in de neerslag en 

verdamping.

Stand-still beginsel Beginsel dat er van uit gaat dat er geen verslechtering van (water)kwaliteit mag 

optreden ten opzichte van de toestand in 2000.

Verstedelijkingsopgave De opgave om in Flevoland meer woningbouw en bijbehorende voorzieningen te 

realiseren.

Verweving Het combineren van verschillende functies in het landelijk gebied. Dit is het tegen-

overgestelde van scheiden van functies.

Vrijwaringzone Zone waarbinnen geen bebouwing is toegestaan.

Waterakkoord Afspraken tussen verschillende waterbeheerders over de aan- en afvoer van water.

Wateroverlast Water op het maaiveld.
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GWW Grond-, weg- en waterbouw

ICT Infromatie, communicatie en technologie

ILG Investeringsbudget Landelijk Gebied

Ke Kosten eenheid. Gebruikt voor beoordeling geluidsbelasting door luchtvaart

KRW Europese Kaderrichtlijn Water

LAW Lange-afstand-wandelpaden

LF Landelijke fietsroutes

LTO LTO Nederland, de ondernemers- en werkgeversorganisatie voor de agrarische sector.

(LTO = land- en tuinbouworganisatie)

LPG Liquified petroleum gas oftewel vloeibaar gemaakte, gasvormige koolwaterstoffen

m.e.r. Milieueffectrapportage (de procedure)

MEP Milieukwaliteit ElektriciteitsProductie. De MEP is een subsidieregeling voor de 

productie van elektriciteit in Nederland uit duurzame bronnen

MER Milieueffectrapport (het product)

MKB Midden en klein bedrijf

MTR Maximaal toelaatbaar risico

MVO Maatschappelijk verantwoord ondernemen

NET Nationaal evenemententerrein

NISA Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwaterArcheologie

OC&W Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen

OMFL Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland, actief op het terrein van acquisitie van 

bedrijvigheid en voorzieningen

PArK Provinciaal Archeologisch Kerngebied, gericht op ontsluiting en integrale instandhou-

ding van de archeologische waarden in samenhang met aardkundige en landschap-

pelijke waarden.

PKB Planologische Kernbeslissing

PM10 Fijn stof. PM staat voor de particulate matter. PM10 bestaat uit deeltjes die kleiner

zijn dan 10 micrometer (een duizendste millimeter).

p-MJP Provinciaal meerjaren programma

POP PlattelandsOntwikkelingsProgramma

RACM Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten

RITP Regionaal Innovatie- en Technologieplan

RIVM Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu,verzorgt informatie, monitoring en

wetenschappelijke onderbouwing van het volksgezondheidsbeleid.

VER Veiligheidseffect rapportage

VHR Vogel- en Habitatrichtlijn

VNG Vereniging van Nederlandse gemeenten

VWS (het ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WB21 Waterbeheer 21-ste eeuw

WILG Wet inrichting landelijk gebied

WRO Wet op de Ruimtelijke Ordening

WTC World Trade Centre
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Figurenlijst

Provinciale hoofdstructuur

Ontwikkelingsvisie 2030 (A3)

Provinciale speerpuntengebieden

Ruimtelijke reserveringen voor hoofd infrastructuur

Streefbeeld wegen en spoor 2015

Streefbeeld vaarwegen en goederenvervoer 2015

Streefbeeld fietsnetwerk 2015

Luchtvaart

Hoofdtransportleidingen (indicatief)

Functies en doelen water (A3)

Stedelijk gebied 

Studentenstromen hogeronderwijs

Milieubeschermingsgebieden voor stilte

Glastuinbouw

Streefbeeld en ontwikkeling recreatie

Ecologische hoofdstructuur (A3)

Landschappelijke en cultuurhistorische kernkwaliteiten

Landschappelijke en cultuurhistorische basiskwaliteiten

Nationaal Landschap IJsseldelta

Archeologische beleidskaart

Aardkundig waardevolle gebieden 

Wateropgave 2015

Wateropgave 2050

Grondwaterbescherming en -reservering (A3)

Groen-blauwe zone OostvaardersWold
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Provincie Flevoland, Secretariaat Omgevingsplan

Postbus 55, 8200 AB Lelystad

+31 (0)320 265 265

omgevingsplan@flevoland.nl

www.flevoland.nl/omgevingsplan

Anker Media, Lelystad

Falco Hassink, Loenen aan de Vecht

(uitgezonderd de foto’s op pagina 11 en 164)
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Uitbreiding regionale stroomweg

Stedelijk gebied 2015

Spoorlijn (bestaand en  nieuw)

Hoogwaardige ov-verbinding

Zoekrichting uitbreiding stedelijk gebied

Zoekgebied bedrijventerreinen (boven-) regionaal belang

West - Oost as

Zoekgebied combinatie landbouw, natuur
(inclusief landgoederen), verblijfsrecreatie en waterbeheer

Versterking recreatief uitloopgebied

Combinatie waterbeheer, recreatie, wonen, werken en natuur

Natuurgebied en natuurontwikkeling

Bodemdalingsgebied

bijzondere waterkwaliteit

Zoekgebied buitendijkse natuurcompensatie

Waterfrontontwikkeling

Luchthaven Lelystad

Noordelijke ontwikkelingsas

Zoekgebied combinatie natuur, recreatie, wonen en attracties

Nieuwe nationale- of regionale stroomweg

Nieuwe aansluiting nationale stroomweg

Provinciaal Archeologisch en Aardkundig Kerngebied (PArK)

Aandachtsgebied verbetering ontsluiting weg en
openbaar vervoer

Uitbreiding nationale stroomweg

Provinciegrens

Zoekgebied robuuste ecologische verbinding met Gelderland

Groen-blauwe zone OostvaardersWold

Ontwikkelingsvisie 2030 Figuur 2
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Water voor bos en natuur

Milieutekort verdroging

Stedelijk water

Stedelijk water:
risico slechte waterkwaliteit

Agrarisch water

Zwemwater

Waterdoelen

Bijzondere waterkwaliteit

Rekening houden met
kwetsbaar ondiep grondwater

Te ontwikkelen
bijzondere waterkwaliteit

Nevenfuncties

Water voor behoud archeologisch
erfgoed

Aandachtsgebieden
beperkte drooglegging

Gebruiksfuncties

Provinciegrens

Functies en doelen water Figuur 10

Bron: ‘Toetsing drooglegging Waterschap zuiderzeeland’ (december 2005)

25km0

 provincie flevoland | rov | kgo | 2006

OMGEVINGSPLAN FLEVOLAND 2006



25km0

 provincie flevoland | rov | kgo | 2006

Provinciegrens

Ecologische verbinding

Zoekgebied robuuste  ecologische
verbinding met Gelderland

Waardevol  gebied

Overige EHS

Gebied begrensd als nieuwe natuur

Natura 2000 gebied

Milieutekort verdroging

Prioritair gebied

Wetlands

Groen-blauwe zone OostvaardersWold

Figuur 16Ecologische hoofdstructuur
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Provinciegrens

Boringsvrije zone Zuidelijk Flevoland tevens
reservering t.b.v. openbare drinkwatervoorziening

Bremerberg

Harderbroek

Waterwingebieden:

Fledite

Spiekzand

Beschermingsgebied

Grondwaterbescherming en -reservering Figuur 24
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Bijlage 3:
Beleidsregel windenergie Flevoland









Inhoud van deze regeling

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
Overwegende dat het gewenst is duidelijkheid te geven over het provinci-
ale beleid met betrekking tot de plaatsing van windmolens, in het kader
van het opschalen en saneren van het per 9 juni 2005 opgestelde vermogen
windenergie;
dat in het Omgevingsplan Flevoland 2006 is aangegeven dat de bestaande
windmolenopstellingen in grote delen van de provincie het landschaps-
beeld zijn gaan beheersen, hetgeen de provincie wil veranderen door ge-
bruik te maken van de mogelijkheden die de technische ontwikkelingen en
schaalvergroting van windmolens bieden;
dat hierdoor met minder windmolens eenzelfde, of zelfs meer, windener-
gievermogen kan worden opgewekt, zodat via een geleidelijke afname een
vermindering, uiteindelijk 50 %, van het aantal windmolens bereikt kan
worden, onder gelijktijdige toename van het opgewekte vermogen;
dat dit tevens leidt tot een verbetering van de landschappelijke kwaliteit,
doordat de windmolens zich voegen naar de landschappelijke hoofdstruc-
tuur en zich daarmee tegelijkertijd op een beperkt aantal locaties zullen
concentreren;
dat het noodzakelijk wordt geacht dat uit en gedurende de exploitatie van
de windmolenopstellingen een financiële bijdrage wordt geleverd aan de
realisering van gebiedsgebonden projecten op het gebied van natuur-, re-
creatie- en/of landschapsontwikkeling, dan wel aan projecten die de leef-
baarheid van het landelijk gebied versterken;
dat het wenselijk is om de wijze waarop het beleid met betrekking tot
windmolens door Gedeputeerde Staten wordt ingevuld, vast te leggen in
een beleidsregel;

dat Gedeputeerde Staten een dergelijke beleidsregel hebben uitgewerkt
en daarmee nadere invulling geven aan de uitgangspunten zoals die in het
Omgevingsplan Flevoland 2006 staan opgenomen;
dat deze beleidsregel aangeeft wanneer Gedeputeerde Staten zienswijzen
(als bedoeld in artikel 3.8 en 3.11 Wro) zullen indienen en voorts wanneer
Gedeputeerde Staten zullen overwegen om gebruik te maken van de be-
voegdheid:

  • een aanwijzing te geven ten aanzien van nog vast te stellen be-
stemmingsplannen als bedoeld in artikel 4.2 Wro (proactieve aanwij-
zing)

  • een aanwijzing te geven ten aanzien van vastgestelde gemeentelij-
ke bestemmingsplannen als bedoeld in artikel 3.8 lid 6 Wro (reactie-
ve aanwijzing)

  • een aanwijzing te geven ten aanzien van gemeentelijke projectbe-
sluiten als bedoeld in artikel 3.11 lid 2 juncto artikel 3.8 lid 6 Wro
(reactieve aanwijzing)

en van de bevoegdheden:
  • tot goedkeuring van bestemmingsplannen als bedoeld in artikel

9.1.4 Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen



waarvan het ontwerp ter inzage is gelegd voor de inwerkingtreding
van de Invoeringswet Wro),

  • tot goedkeuring van een wijzigings- of uitwerkingsplan als bedoeld
in artikel 9.1.5 Invoeringswet Wro (wijzigings- of uitwerkingsplan
waarvan het ontwerp ter inzage is gelegd binnen een jaar na de in-
werkingtreding van de Invoeringswet Wro),

  • tot het afgeven van een verklaring van geen bezwaar voor een vrij-
stelling als bedoeld in artikel 9.1.7 Invoeringswet Wro (vrijstelling ex
artikel 15 WRO waarvoor het verzoek is ingediend voor de inwer-
kingtreding van de Invoeringswet Wro)

  • tot het afgeven van een verklaring van geen bezwaar voor een vrij-
stelling als bedoeld in artikel 9.1.10 Invoeringswet Wro (vrijstelling
ex artikel 19 lid 1 of lid 2 WRO waarvan het verzoek is ingediend
voor de inwerkingtreding van de Invoeringswet Wro)

dat onder “ruimtelijk plan” in deze beleidsregel wordt verstaan de hierbo-
ven aangeduide bestemmingsplannen en projectbesluiten als bedoeld in de
Wro en de bestemmingsplannen, wijzigings- en uitwerkingsplannen en vrij-
stellingen als bedoeld in het overgangsrecht van de Invoeringswet Wro;
dat deze beleidsregel inhoudelijk een voortzetting is van de beleidsregel
Windmolens 2007
dat gelet op het feit, dat geen inhoudelijke wijzigingen zijn doorgevoerd,
is afgezien van het opnieuw ter inzage leggen van deze beleidsregel;
dat dit ook niet nodig is, omdat de ontwerp beleidsregel Windmolens 2007
met ingang van 30 oktober 2006 gedurende 6 weken voor iedereen ter in-
zage heeft gelegen, de ontvankelijke zienswijzen bij de vaststelling van de
beleidsregel zijn afgewogen en de beleidsregel in aangepaste vorm door
Gedeputeerde Staten conform de destijds opgestelde antwoordnota,
waarin de zienswijzen in samengevatte vorm waren opgenomen en de
aanpassingen ten opzichte van het ontwerp van de beleidsregel waren
aangegeven, is vastgesteld op 24 april 2007;
Gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
en artikel 3.8 lid 6 Wro; 3,11 lid 2 juncto 3.8 lid 6 Wro en de artikelen 9.1.4,
9.1.5, 9.1.7 en 9.1.10 Invoeringswet Wro, alsmede gelet op het Omgevings-
plan Flevoland 2006;
BESLUITEN:
Onder gelijktijdige intrekking van de op 24 april 2007door Gedeputeerde
Staten vastgestelde beleidsregel ‘Windmolens 2007’,
Vast te stellen de navolgende beleidsregel “WINDMOLENS 2008”



1. Inleiding

Het windmolenbeleid is neergelegd in het Omgevingsplan Flevoland 2006.
Het voorziet in opschaling en sanering van de huidige situatie gericht op
het bereiken van een grotere ruimtelijke kwaliteit van het landschap. On-
der ‘huidige situatie’ wordt in dit verband verstaan de situatie zoals die is
gerealiseerd op basis van het windenergiebeleid dat gold tot 9 juni 2005 en
de regeling ‘Tijdelijke stop plaatsing windmolens’ van gelijke datum. Door
middel van opschaling kan met minder windmolens meer vermogen gerea-
liseerd worden en tevens een kwaliteitsverbetering in ruimtelijke en land-
schappelijke zin gehaald worden. Daarmee kunnen de nadelen van de hui-
dige situatie worden weggenomen en kan ingespeeld worden op ontwik-
kelingen in de markt.
Om de bestaande situatie geleidelijk over te laten gaan in een nieuwe situ-
atie met meer ruimtelijke kwaliteit, is het nodig sanering en ontwikkeling
bij het nemen van planologische besluiten aan elkaar te koppelen en ge-
richt ontwikkelingsplanologie te bedrijven. Met het instellen van de tijde-
lijke stop op de plaatsing van windmolens is de huidige situatie geconsoli-
deerd. De voortzetting van de exploitatie van de windmolens betekent (op
termijn) meegaan in de schaalvergroting die de marktontwikkeling oplegt
aan de windenergiebranche. Dit bepaalt tegelijkertijd het kader voor de
bedrijfsvoering, de herinvesteringen en de acceptatie van de gewenste sa-
nering. In de praktijk zullen de huidige eigenaren hun belangen en verkre-
gen rechten dienen samen te brengen in nieuwe exploitatievormen waar-
mee minder maar grotere windmolenopstellingen in Flevoland ontstaan.
Alleen op deze manier kan de gewenste landschappelijke en ruimtelijke
kwaliteitsverbetering worden bereikt. Ook dient aandacht besteed te wor-
den aan uniformering qua type en grootte van de windmolens.





2. Doel van de beleidsregel

Met deze beleidsregel willen Gedeputeerde Staten aangeven op welke
wijze zij omgaan met de uitgangspunten zoals die in het Omgevingsplan
Flevoland 2006 zijn geformuleerd met betrekking tot het windmolenbe-
leid.
Indien niet voldaan is aan deze beleidsregel zullen Gedeputeerde Staten
overwegen zienswijzen in te dienen en voorts overwegen om:

  a. voor nog vast te stellen bestemmingsplannen een (proactieve)
aanwijzing te geven,

  b. ten aanzien van een vastgesteld bestemmingsplan of projectbe-
sluit een (reactieve) aanwijzing te geven, die ertoe strekt, dat een
onderdeel van het plan of besluit geen deel daarvan blijft uitmaken,

  c. ten aanzien van een bestemmingsplan of uitwerkings- of wijzi-
gingsplan (art. 11 WRO), dat op grond van het overgangsrecht uit de
Invoeringswet Wro ter beoordeling aan GS wordt voorgelegd, goed-
keuring onthouden wegens strijd met een goede ruimtelijke orde-
ning,

  d. ten aanzien van een te verlenen vrijstelling (art. 15 en 19 WRO),
waarvoor op grond van het overgangsrecht uit de Invoeringswet
Wro een verklaring van geen bezwaar vereist is en waarvoor een
goede ruimtelijke onderbouwing noodzakelijk is, deze verklaring
van geen bezwaar te weigeren





3. Begripsomschrijvingen

BLOW-overeenkomst De op 10 juli 2001 gesloten Bestuursovereenkomst
Landelijke Ontwikkeling Windenergie
tussen het Rijk, de Provincies en de Vereniging van Nederlandse Gemeen-
ten (VNG) over de ontwikkeling van windenergie in Nederland waarin per
provincie een taakstelling is vastgelegd.
CO2- emissierechten Volgens het Europees handelssysteem verkregen of
afgeleide rechten om een bepaalde hoeveelheid verhandelbare schadelijke
gassen, in dit geval CO2, uit te mogen stoten
Gebiedsgebonden projecten Projecten gericht op het behoud en verster-
king van de gebiedseigen kwaliteit van het gebied en haar omgeving waar
een nieuwe windmolenopstelling wordt gerealiseerd
Landschapseenheden Aaneengesloten gebied bestaande uit onderling
nauw samenhangende gebiedseigen landschapselementen welke als één
geheel worden waargenomen.
Projectplan Het plan dat uitsluitsel geeft over de toepassing van de wette-
lijke en volgens deze beleidsregel nader gestelde eisen aan een nieuwe
windmolenopstelling. De nader gestelde eisen betreffen de vervanging en
sanering van bestaande windmolens, het landschapsontwerp en de ge-
biedsgebonden bijdrage.
Samenhangend gebied Elk van de volgende gebieden, Noordoostpolder,
Oostelijk Flevoland, Zuidelijk Flevoland, Markermeer en het Flevolandse
deel van het IJsselmeer
Windmolen Een turbine, voorzien van wieken, geplaatst op een hoge mast,
waarmee de bewegingsenergie van de lucht (wind) wordt omgezet in rota-
tie-energie voor het opwekken van elektriciteit.
Windmolenopstelling De eenheid van een bij elkaar horende verzameling
windmolens van gelijke afmeting en geplaatst op de bij deze verzameling
behorende onderlinge technische afstand tussen de windmolens die bepa-
lend is voor een optimale windvang van de molens.





4. Inhoud

4.1 Algemene uitgangspunten

4.1.1 Nieuwe windmolenopstellingen worden alleen toegestaan:
  a. als daartoe een projectplan als bedoeld in artikel 4.4 bij de be-

trokken gemeente is ingediend;
  b. als een financiële of andere bijdrage aan gebiedsgebonden pro-

jecten in het gebied van de opstelling of directe omgeving ervan
geleverd wordt;

  c. als in het projectplan een landschapsontwerp als bedoeld in artikel
4.5 is opgenomen.

4.1.2 Nieuwe windmolenopstellingen worden alleen toegestaan als deze
één of meer bestaande opstelling(en) vervangen die zijn gerealiseerd vol-
gens het windenergiebeleid dat gold tot 9 juni 2005. Tot de gerealiseerde
opstellingen behoren ook de opstellingen die zijn/worden gerealiseerd on-
der de uitzonderingsregel van het besluit van Provinciale Staten van 9 juni
2005 “Tijdelijke stop plaatsing windmolens”.
4.1.3 Windmolens die buiten het grondgebied van Flevoland zijn geplaatst
mogen bij de berekening van het vervangend vermogen alleen worden
meegerekend, mits hiervoor door de provincie waar de ingebrachte wind-
energiecapaciteit wordt gesaneerd of op grond van de BLOW- overeen-
komst wordt overgenomen, een compensatie wordt geboden in de vorm
van een vergoeding aan de provincie Flevoland die overeenkomt met de
gangbare opbrengst uit de CO2-emissierechten behorend bij het te vervan-
gen of over te nemen windvermogen.
4.1.4

  a. Uitzondering voor een nieuwe windmolenopstelling wordt ge-
maakt voor één testlocatie voor maximaal 12 nieuwe prototypes van
windmolens, als integraal onderdeel van een kennis- of ontwikkel-
centrum duurzame energie in Flevoland;

  b. Uitzondering wordt gemaakt voor een solitaire windmolen op be-
drijfsterreinen in “hoofdkernen” van het stedelijk gebied, zoals aan-
gegeven op figuur 12 in het Omgevingsplan Flevoland 2006, indien
de windmolen overwegend een ander doel dient dan de opwekking
van energie, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.2.3 on-
der a, b en c .

4.1.5 Nieuwe windmolens zijn alleen toegestaan binnen een windmolenop-
stelling.
4.1.6 Nieuwe windmolens worden alleen toegestaan wanneer deze tegelij-
kertijd een equivalent bestaande windmolens vervangen.
4.1.7 Voor de bepaling van het vervangende vermogen is de werkelijk ge-
leverde energieopbrengst in kWh en de werkelijk verkregen inkomsten
voor belastingen uit de te vervangen windmolens, gebaseerd op het vijf-
jaarlijks gemiddelde opbrengst of inkomsten, bepalend.
4.1.8 De nieuwe opstelling dient voor de exploitant ten minste dezelfde
energieopbrengst en hetzelfde geïndexeerd inkomen te kunnen genere-
ren.



4.1.9 De nieuwe windmolenopstelling op de testlocatie dient uitsluitend de
ontwikkeling en test van prototypes, dan wel windmolens die uitsluitend
worden gebruikt voor R&D activiteiten opleiding van technisch personeel,
educatieve doeleinden en/of bedrijfspresentatie. De opwekking van duur-
zame energie is hierbij ondergeschikt aan de genoemde activiteiten. Om
het testveld rendabel te kunnen exploiteren mag een derde van het aantal
windmolens op het testveld uit normaal te exploiteren windmolens be-
staan. De initiatiefnemer van het testveld zal met een exploitatiebegroting
aantonen dat deze molens nodig zijn om een bedrijfsmatig renderende
exploitatie te kunnen realiseren. Artikel 4.1.6 is niet van toepassing op de
testlocatie.
Gedeputeerde Staten zullen in afwijking van art. 4.4.3 het projectplan voor
een testlocatie ter advisering aan de commissie Ruimte van Provinciale Sta-
ten voorleggen.
4.1.10 Binnen een half jaar na oplevering van de nieuwe vervangende
windmolenopstelling dienen de bestaande windmolens, die door de op-
stelling vervangen worden, geamoveerd te zijn.
4.1.11 De gemeente stelt Gedeputeerde Staten in kennis van de door haar
met de initiatiefnemers van de windmolenopstelling en de eigenaren van
de bestaande windmolens gesloten bindende overeenkomst waaruit blijkt
dat de sloop van de bestaande windmolens is verzekerd.
4.1.12 Zonder overeenkomst als bedoeld in 4.1.11 zullen Gedeputeerde Sta-
ten inzet van hun bevoegdheden als bedoeld in artikel 2 overwegen en zo
nodig ingrijpen in c.q geen medewerking verlenen aan de ruimtelijke plan-
nen verband houdende met betreffende windmolenopstelling(en).
4.1.13 Gedeputeerde Staten zullen al hun ten dienste staande rechtsmid-
delen aanwenden om daadwerkelijke sanering af te dwingen en ook de
betrokken gemeente hierop aanspreken.

4.2 Nieuwe windmolenopstellingen

4.2.1 Nieuwe windmolenopstellingen kunnen in principe overal worden
geplaatst indien ze voldoen aan eisen van natuur, veiligheid, hoogtebeper-
kingen als gevolg van luchtvaart, geluid en slagschaduw, zoals opgenomen
in het rijks- en provinciaal beleid, wet- en regelgeving.
4.2.2 Een nieuwe windmolenopstelling dient bij te dragen aan het herstel
en versterking van het oorspronkelijk open Flevolandse landschap, conform
de algemeen geldende inzichten bij de provincie op het moment van in-
diening van het projectplan. Indien het projectplan daartoe aanleiding
geeft kunnen deze inzichten nader worden uitgewerkt en gespecificeerd.
4.2.3 Nieuwe windmolenopstellingen zijn niet toegestaan in:

  a. de woongebieden die vallen binnen de stedelijke gebieden zoals
aangegeven op figuur 12 in het Omgevingsplan Flevoland 2006;

  b. de Oostvaardersplassen;
  c. in gebieden met hoogtebeperkingen als gevolg van de luchthaven

Lelystad en het zenderpark Zeewolde.
4.2.4 Een nieuwe windmolenopstelling bestaat uit minimaal 12 windmo-
lens.



4.2.5 Meer windmolens zijn toegestaan:
  a. indien en voor zover meer vermogen nodig is voor een verant-

woorde financiële exploitatie, die zal worden ingezet ten bate van
gebiedsgebonden projecten;

  b. indien dringende landschappelijke overwegingen daartoe aanlei-
ding geven.

4.2.6 Voor de windmolenopstelling gelden de volgende beeldkwaliteitsei-
sen:

  a. de opstelling dient een herkenbaar opstellingsprincipe te hanteren
met een duidelijk begin en einde;

  b. de afzonderlijke windmolens hebben gelijke afmetingen, zijn van
hetzelfde type en hebben dezelfde kleurstelling;

  c. de windmolens dienen binnen de opstelling op gelijke afstanden
van elkaar te staan, waarbij hiaten zijn voorkomen en een strakke
lijnvoering is aangehouden.

4.2.7 Windmolenopstellingen binnen een onderlinge afstand van 8 kilome-
ter in een samenhangend gebied worden opgesteld volgens een gelijk
landschap ontwerpprincipe en ontwerppatroon.
4.2.8 Nieuwe windmolens moeten voldoen aan de volgende eisen:

  a. een minimale ashoogte van 100 meter;
  b. een verhouding van ashoogte en rotordiameter die zoveel moge-

lijk het ontwerpprincipe van de “Gulden snede” (een verhouding die
ligt nabij rotordiameter : ashoogte = 1 : 1,2) benadert;

  c. drie rotorbladen;
  d. de rotor van de windmolens draait rechtsom en heeft bij voorkeur

een langzame draaisnelheid van maximaal 22 rpm (22 omwentelin-
gen per minuut).

4.3 (Financiële) bijdrage gebiedsgebonden projecten

4.3.1 Uit en gedurende de exploitatie van de nieuwe windmolenopstelling
dient een financiële of andere bijdrage aan gebiedsgebonden projecten in
het gebied van de opstelling of directe omgeving ervan te worden gele-
verd. Voor het kunnen opbrengen van de gebiedsgebonden bijdrage mag
de omvang van het windmolenproject worden vergroot met het opbren-
gend vermogen dat nodig is om deze gebiedsgebonden bijdrage te kunnen
verwerven.
4.3.2 Onder “gebiedsgebonden projecten” worden projecten verstaan op
het gebied van:

  a. landschapsbehoud en –ontwikkeling;
  b. natuurbehoud en –ontwikkeling;
  c. recreatieontwikkeling;
  d. versterking en verbetering van de leefbaarheid van het landelijk

gebied;
  e. duurzame landbouw;
  f. in overleg tussen de exploitant en de betreffende gemeente nader

te bepalen aan het gebied gelieerde projecten, die een bijdrage le-
veren aan de doelstellingen van het windmolenbeleid en het Omge-
vingsplan Flevoland 2006.



4.3.3 De initiatiefnemers van de windmolenopstelling dienen in overleg
met de betrokken gemeente de omvang van de bijdrage te bepalen. Uit-
gaande van een minimale bijdrage van 10 % en een maximale bijdrage van
30 % van de opbrengst uit de exploitatie van de windmolenopstelling voor
belastingen.
4.3.4 De afspraken over de omvang, aanwijzing en verdeling van de beste-
dinggronden/doelen van de middelen en wijze van uitvoering en organisa-
tie van de vereiste gebiedsgebonden bijdrage gedurende de exploitatie van
de windmolens dienen te worden vastgelegd in een rechtsgeldige, binden-
de overeenkomst met de gemeente.

4.4 Het projectplan

4.4.1 Medewerking aan de uitvoering van het opschalen en saneren van
windenergieopstellingen gebeurt uitsluitend op basis van een projectplan
dat door de initiatiefnemer bij de betrokken gemeente is ingediend.
4.4.2 De gemeente stuurt het projectplan onverwijld door aan Gedepu-
teerde Staten.
4.4.3 Gedeputeerde Staten brengen het projectplan schriftelijk ter kennis
van de leden van de commissie Ruimte en stellen hen in de gelegenheid om
binnen twee weken eventuele op- en aanmerkingen te maken. Mocht er
behoefte zijn aan een plenaire behandeling in de commissie dan dient dit
te worden aangegeven.
4.4.4 Gedeputeerde Staten hanteren als uitgangspunt dat zij moeten heb-
ben ingestemd met het projectplan voordat een aanvraag voor herziening
van een bestemmingsplan of het nemen van een projectbesluit als bedoeld
in de Wro of - indien het overgangsrecht van de Invoeringswet Wro van
toepassing is - een aanvraag voor een besluit ex art. 11, 19 en 28 WRO bij
de gemeente wordt ingediend. Voor zover nodig dienen gemeenten dit in
hun beleid te verwerken.
4.4.5 Het projectplan dient ten minste duidelijkheid te geven over:

  a. de omvang van het vervangend vermogen en de wijze waarop dit
berekend is;

  b. het landschapsontwerp;
  c. de overeenkomst inzake de gebiedsgebonden bijdrage;
  d. de juridische regeling van de sanering van de bestaande te ver-

vangen windmolens.

4.5 Het landschapsontwerp

4.5.1 Het landschapsontwerp bestrijkt ten minste een gehele polder
(Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland, Zuidelijk Flevoland) of het water
(Markermeer of IJsselmeer) waarin de nieuwe windmolenopstelling is gele-
gen en het gebied binnen een straal van 8 km rond de windmolenopstel-
ling gemeten vanaf de randen van de locatie.
4.5.2 Het landschapsontwerp geeft een onderbouwing en motivatie ten
aanzien van de wijze waarop de plaatsing van de nieuwe windmolenop-
stelling bijdraagt aan:

  a. het realiseren van het toekomstige windlandschap in Flevoland,
zoals dat is neergelegd in het provinciaal beleid;



  b. de verbetering van de landschappelijke kwaliteit;
  c. het imago van Flevoland als duurzame, ruime provincie;
  d. een ruim, herkenbaar en eigen Flevolands landschap.

4.5.3 Het landschapsontwerp dient inzichtelijk te maken hoe de opstelling
past en interfereert ten opzichte van andere opstellingen in een eindsitua-
tie waarin alle bestaande windmolens gesaneerd zijn en geeft daartoe aan:

  a. de wijze waarop de opstelling past in de regionale structuur;
  b. de wijze waarop de opstelling past bij grote gradiënten;
  c. de wijze waarop regionale verschillen versterkt worden;
  d. de wijze waarop rekening is gehouden met de beleving van de

windmolens op de waarnemingslocaties van de bewoners en van
passanten op de hoofdinfrastructuur, in hun waarneming van Flevo-
land als geheel, de daarin gelegen afzonderlijke landschappen en de
waargenomen opstellingsvorm;

  e. de reden waarom de omvang van de opstelling zich voldoende ro-
buust manifesteert in het landschap;

  f. de wijze waarop rekening is gehouden met de hoofdrichting van
het landschap en de grenzen tussen de landschapseenheden;

  g. de wijze waarop de keuze van het type windmolen en de kleur-
stelling daarvan bijdraagt aan een eigen karakteristiek die verwijst
naar de omgeving en de landschappelijke context;

  h. de wijze waarop aan de beeldkwaliteitseisen als bedoeld in 4.2.6 is
voldaan.

4.5.4 Om tot een goed landschapsontwerp te komen kan enige marge no-
dig zijn in de afronding van de omvang van het project. De saneringsdoel-
stelling maakt dat de afronding per project altijd minder is dan het vermo-
gen van een nieuwe windmolen. Het staat de initiatiefnemer vrij om het
project te vergroten door meer bestaande windmolens in het project op te
schalen en saneren.
4.5.5 Het landschapsontwerp geeft voorts aan hoe in de tussenfase van
geleidelijke transformatie, waarin nieuwe opstellingen al zijn gerealiseerd,
maar nog niet alle bestaande windmolens zijn gesaneerd rekening is ge-
houden met de in 4.5.3 onder a tot en met h genoemde elementen.
4.5.6 Het landschapsontwerp laat de nieuwe windmolenopstelling zien in
verschillende situaties ten opzichte van de bestaande windmolens die zijn
geplaatst onder het beleid zoals dat gold op 9 juni 2005, inclusief de hier-
mee gelijkgestelde opstellingen die onder de overgangsregeling
zijn/worden gerealiseerd.





5. Inwerkingtreding/overgangsbepaling

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 juli 2008.
Voor wat betreft het lopende traject voor een grootschalige opstelling in
de Noordoostpolder is het besluit van Provinciale Staten van 9 juni 2005
bepalend; voor de lopende projecten ‘Zuidlob’ en ‘Sternweg’, beide gele-
gen in de gemeente Zeewolde, gelden de daarvoor op 2 augustus 2005 af-
zonderlijk gestelde randvoorwaarden.

6. Citeerartikel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als “Beleidsregel windmolens 2008“.
Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 17 juni
2008.





Bijlage 4:
Klimaat-Energieakkoord Flevoland





Klimaat- Energieakkoord tussen Rijk en provincies 

Partijen

1. De Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd door: 

a. de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), 

mw. dr. J.M. Cramer; 

b. de minister voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI), mr. E.E. van der Laan; 

c. de minister van Economische Zaken (EZ), mw. M.J.A. van der Hoeven; 

d. de minister van Verkeer en Waterstaat (V&W), ir. C.M.P.S. Eurlings; 

e. de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, mw. J.C. Huizinga-Heringa; 

f. de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), mw. G. Verburg; 

g. de staatssecretaris van Financiën, mr.drs. J.C. de Jager; 

h. de staatssecretaris voor Europese Zaken, drs. F.C.G.M. Timmermans; 

allen handelende in hun hoedanigheid van bestuursorgaan, verder te noemen het 

Rijk,

en

2. De Colleges van Gedeputeerde Staten van de twaalf provincies, hierna te noemen de 

provincies, vertegenwoordigd door mr. F.D. van Heijningen, lid van het bestuur van 

het Interprovinciaal Overleg, verder te noemen: het IPO, daartoe gemandateerd door 

besluiten van de Colleges van Gedeputeerde Staten van de twaalf provincies; 

Hebben overwogen: 

1. dat het Kabinet in het kader van Schoon en Zuinig doelstellingen heeft geformuleerd 
voor:
 de reductie van de uitstoot van broeikasgassen van 30 procent in 2020 ten op-

zichte van 1990; 
 een energiebesparing van 2 procent per jaar; 
 een aandeel hernieuwbare energiebronnen van 20 procent in 20201;

2. dat het werken aan een duurzame energievoorziening in Nederland, naast de kli-
maatdoelstellingen, een bijdrage levert aan het verminderen van de afhankelijkheid 
van fossiele energie;  

                                         
1

Volgens de geldende scenario’s komt dit in 2020 overeen met een vermeden primaire energie van 700 PJ 
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3. dat het werkprogramma Schoon en Zuinig drie typen maatregelen bevordert.
 ‘Meters maken’: maatregelen die nu op de plank liggen en worden uitgevoerd; 
 ‘Meters voorbereiden’: projecten waarvan de technologie vrijwel volwassen is, 

maar die nog belemmerd worden door institutionele of andere barrières; 
 ‘Verdergaande innovaties’: onderzoek en ontwikkeling van nieuwe energiesyste-

men en acties om technische problemen daarbij op te lossen.
De ‘Innovatieagenda Energie’ ondersteunt ontwikkelingen in de 2e en 3e golf en 
stimuleert de demonstratie en -versnellingsfase van de innovatieketen; 

4. dat in het Nationaal Programma Adaptatie Ruimte en Klimaat (ARK) 2006-2014 een 
traject is geschetst om te komen tot een klimaatbestendig Nederland. De Nationale 
Adaptatiestrategie is in november 2007 vastgesteld. De eerste Nationale Adaptatie-
agenda zal in december 2008 verschijnen. In 2015 moet klimaatadaptatie worden 
meegenomen bij alle afwegingsprocessen voor ruimtelijke besluiten;  

5. dat de Europese Unie als klimaatdoelstellingen voor 2020 heeft vastgesteld:
 20 procent reductie van de uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van 1990;
 ophoging van deze doelstelling naar 30 procent zodra een adequaat internatio-

naal klimaatakkoord tot stand komt;  
 een aandeel van 20 procent duurzame energie in het energieverbruik;  
 minimaal 10 procent hernieuwbare energie in de transportsector; en  
 20 procent energiebesparing.   
 De doelstellingen voor reductie van broeikasgassen en hernieuwbare energie 

worden omgezet in bindende EU-wetgeving. De EU zal hierover naar verwachting 
begin 2009 besluiten.  

Dit akkoord gaat uit van de nationale doelstellingen, omdat de Europese doelstellin-
gen naar verwachting niet boven deze nationale doelstellingen uit zullen gaan. Het 
Europese tussendoel voor het aandeel duurzame opgewekte energie in Nederland in 
de periode 2011/2012 kan wel aanleiding zijn tot aanscherping van dit akkoord; 

6. dat de provincies in hun collegeprogramma’s en uitvoeringsplannen de aantoonbare 
ambitie hebben uitgesproken om met bestuurlijk draagvlak en inzet van menskracht 
en middelen een substantiële bijdrage leveren aan de maatregelen om klimaatver-
andering tegen te gaan en Nederland klimaatbestendig te maken;  

7. dat provincies hun omgeving willen enthousiasmeren in hun aanpak van klimaat- en 
energievraagstukken en vooral condities willen scheppen voor en uitnodigen tot sa-
menwerken met andere partners, zoals private partijen, gemeenten en waterschap-
pen;

8. dat in het Energieakkoord Noord Nederland op 8 oktober 2007 afspraken zijn ge-
maakt tussen het Rijk en de vier noordelijke provincies over het helpen realiseren 
van de kabinetsdoelstellingen op het gebied van klimaat en energie, en over het ver-
sterken en bevorderen van de energiegerelateerde en energie-innovatieve activitei-
ten in Noord-Nederland; 

9. dat het Rijk voor de realisatie van de ambities van zijn beleid nationale convenanten 
heeft gesloten met vertegenwoordigende organisaties van markt en maatschappij. 
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Komen het volgende overeen: 

Paragraaf 1. Algemeen 

Artikel 1.1 Doelstelling  

De provincies zullen in de periode 2009-2011 projecten en activiteiten initiëren, facilite-
ren of ondersteunen die: 

a. een gezamenlijk perspectief bieden op een opgesteld vermogen aan duurzame ener-
gieproductie in 2020 van 700 PJ2;

b. bijdragen aan het halen van de doelstellingen voor energiebesparing en voor de ver-
mindering van de uitstoot van broeikasgassen;  

c. bijdragen aan het ontwikkelen van innovatieve duurzame technologie, zowel in groot-
schalige projecten als in lokale benutting van duurzame energiebronnen; en 

d. bijdragen aan een betere ruimtelijke inrichting van Nederland met het oog op de kli-
maatverandering;

Om dit initiatief te realiseren maken provincies en Rijk in het energie- en klimaatakkoord 
afspraken over: 

1. de gezamenlijke inzet van de provincies voor het realiseren van de energie- en kli-
maatdoelstellingen. Dit omvat ook de taakverdeling tussen provincies en de wijze 
waarop zij met elkaar en van elkaar leren, samen met hun directe omgeving; 

2. de financiële inzet van Rijk en provincies om deze doelstellingen te realiseren en de 
kaders voor financiële ondersteuning die het Rijk kan bieden aan projecten van pro-
vincies en hun partners; 

3. de wijze waarop provincies en Rijk andere partijen betrekken bij de uitvoering van de 
acties, aanzetten tot samenwerking en enthousiasmeren om de gestelde doelen te 
halen en optimaal gebruik maken van de beschikbare financiële middelen; 

4. de wijze waarop het Rijk en de provincies belemmeringen identificeren en oplossen; 
5. het versterken van de concurrentiepositie van Nederland voor innovatie, kennisont-

wikkeling en bedrijvigheid op het gebied van energiebesparing, duurzame energie en 
schone fossiele brandstoffen, en bij het aanpassen van de ruimte aan een verande-
rend klimaat in een laaggelegen, drukbevolkte en waterrijke delta. 

Artikel 1.2 Klimaatbeleid 

De provincies onderschrijven de nationale en Europese ambities op het gebied van kli-
maatbeleid en zetten zich gezamenlijk in om samen met andere overheden en private 
partners de gestelde doelstellingen te halen. 

Artikel 1.3 Provinciale rol 

1. Op basis van wettelijke taken maken de provincies voor het realiseren van de kli-
maatdoelstellingen gebruik van hun rol:

a. Ruimtelijke ordening: vanuit de verantwoordelijkheid als ruimtelijke ordenaar zal 
de provincie energiebesparing bevorderen, de randvoorwaarden voor de ruimtelij-
ke inpassing van energieprojecten en infrastructuur invullen, klimaatbestendige 
provinciale structuurvisies opstellen en de gemeenten ondersteunen en faciliteren.  

b. Verordenen, vergunning verlenen, en handhaven: provincies zetten, waar zinvol, 
verordeningen, vergunningverlening en handhaving in om energiebesparing en 
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vermindering van de uitstoot van broeikasgassen te bevorderen. Provincies facili-
teren investeerders door snel vergunningen te verlenen. Waar nodig en mogelijk 
nemen provincies knelpunten en belemmeringen weg die zich voordoen in hun re-
gelgeving.  

c. Aanbesteden van infrastructurele werken en openbaar vervoer: provincies laten 
als concessieverleners bij het openbaar vervoer en bij aanbesteden van infrastruc-
tuur duurzaamheideisen steeds zwaarder meewegen.  

d. Voorbeeldfunctie, launching customer, inkopen voor de eigen organisatie: provin-
cies vervullen een voorbeeldrol en investeren in energiebesparing en opwekking of 
gebruik van duurzame energie in de eigen provinciale organisatie. 

e. Aandeelhouder: provincies die aandeelhouder zijn van energieproductie en/of 
netwerkbedrijven, kunnen deze rol gebruiken om de doelstellingen te ondersteu-
nen.    

2. Naast hun wettelijke rol dragen de provincies op naar eigen inzicht bij aan de uitvoe-
ring van het klimaatbeleid. Naast het starten van eigen projecten kan de provincie 
ook partners stimuleren, bijvoorbeeld met financiële of personele ondersteuning, door 
bovengemeentelijke samenwerking te initiëren en te stimuleren, door publieke en pri-
vate partijen bij elkaar te brengen en door te faciliteren bij het oplossen van knelpun-
ten. De belangrijkste rollen van de provincies zijn: 

a. Initiatief nemen: de provincies initiëren een aantal voorbeeldprojecten om bij te 
dragen aan de realisatie van de klimaatdoelstellingen; 

b. Financieren: de provincies reserveren in hun begrotingen met elkaar ten minste 
203,6 miljoen euro3 (bijlage 1) voor de uitvoering van hun klimaatbeleid via ei-
gen projecten, subsidies, revolving funds en participaties; 

c. Verbinden: de provincies brengen publieke en private partners bij elkaar en be-
vorderen de samenwerking tussen deze partners en zorgen daarbij voor een inte-
grale aanpak; 

d. Aanjagen en faciliteren: provincies treden op als aanjager en faciliteren concrete 
projecten van gemeenten, waterschappen en marktpartijen. Provincies stimuleren 
kennisontwikkeling en innovaties, benutten hun positie als deelnemer aan pu-
bliekprivate samenwerkingsverbanden en faciliteren bij het wegnemen van be-
lemmeringen die concrete realisatie in de weg staan;  

e. Samenwerken en kennis delen: de provincies wisselen kennis en ervaring uit. Ze 
verdelen onderling de koploperfuncties op verschillende terreinen, zoals wind-
energie, warmte-koude opslag, zonne-energie. Provincies delen ervaring, onder-
ling en met het Rijk, gemeenten en waterschappen en ondersteunen elkaar waar 
nodig in het realiseren van projecten. Zij werken samen bij het ontwikkelen en de-
len van kennis, gezamenlijke lobby, werving van Europese gelden en andere fi-
nanciële middelen en de (ruimtelijke) realisatie van een nationale duurzame ener-
gievoorziening. 

Artikel 1.4 Rijksrol 

1.  In het kader van Schoon en Zuinig stelt het Rijk het volgende beschikbaar: 
a. Aan subsidies: 

- 35 miljoen euro overeenkomstig de circulaire stimulering lokale klimaatinitiatie-
ven (SLOK) voor de periode 2008-2013 voor provinciale en gemeentelijke kli-
maat- en energiebesparingplannen, exclusief adaptatiemaatregelen. Hiervan is 
3,5 miljoen euro bestemd voor provincies;  
- 438 miljoen euro voor de periode 2008-2012 voor de uitvoering van de Innova-

tieagenda Energie. Provincies zullen actief gebruik maken van de innovatiepro-
gramma’s van het Rijk die tot stand komen via deze innovatie-impuls.  

                                         
3

Onder voorbehoud van instemming met de plannen die in Fryslân en Limburg aan Provinciale Staten zijn 
aangeboden.
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- Via de SDE (Stimulering Duurzame Energieproductie) subsidieert het Rijk in de 
periode 2008-2011 nieuwe installaties structureel voor ongeveer 360 miljoen eu-
ro per jaar. Dit bedrag is inclusief de ophoging van 120 miljoen Euro aan eenma-
lige kasmiddelen en de vrijvallende WKK (Warmte-Kracht Koppeling) -gelden van 
24 miljoen euro die bij de voorjaarsnota zijn toegevoegd, en  

b. Naast subsidie worden ook fiscale instrumenten ingezet om de doelstellingen van 
Schoon en Zuinig te halen, zodanig dat een stimulerende instrumentenmix ont-
staat.

2.  Het Rijk zet zich in voor:  

c. het waar nodig en mogelijk wegnemen van knelpunten en belemmeringen die zich 
voordoen in regelgeving. Hiervoor wordt nadrukkelijk gekeken naar de ervaringen 
bij concrete koploperprojecten. Het Rijk zorgt daarbij voor één centraal aan-
spreekpunt waar provincies deze knelpunten kunnen adresseren; 

d. het bevorderen van de reductie van CO2 en andere broeikasgassen met bronge-
richte maatregelen; 

e. het betrekken van de provincies via het Interbestuurlijk Dossierteam Klimaat bij 
het opstellen van nationaal en Europees beleid waar dit beleid de provincies raakt. 
Het Rijk vraagt de provincies om input te leveren bij het opstellen van het natio-
naal actieplan voor de duurzame energiedoelstelling van de Europese Unie;  

f. het geven van ruimte aan provincies om zelf prioriteiten te stellen op de inhoude-
lijke thema’s waaraan zij de komende jaren prioriteit geven, afgestemd op de re-
gionale mogelijkheden en kansen; 

g. De bestuurlijke verhoudingen tussen het Rijk en de provincies zijn gebaseerd op 
wederzijds vertrouwen. Als het Rijk gezamenlijk optrekt met provincies, dan is 
het, onverminderd wettelijke verplichtingen, terughoudend op het gebied van ver-
antwoording en toezicht op provincies.

Artikel 1.5 Klimaatambities per thema 

De provincies en het Rijk werken samen om de nationale klimaatambities te realiseren. 
Vanuit de wettelijke rollen en taken van provincies en hun regionale coördinerende rol is 
een aantal thema’s geselecteerd. Binnen deze thema’s wordt ingezet op de regionale 
sterktes van de individuele provincies. Dit akkoord richt zich met name op de volgende 
vijf thema’s:

1. realisatie van duurzame energieproductie;  
2. duurzame mobiliteit;  
3. energiebesparing en vermindering van uitstoot broeikasgassen;  
4. energie-innovatie, en 
5. adaptatie aan klimaatverandering (ruimte, steden, water, landbouw, toerisme en 

recreatie, economie). 
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Paragraaf 2. Duurzame energieproductie 

Sturen op Kansen: inschatting van het potentieel aan duurzame energieproduc-

tie per provincie in 2020, in vermeden primaire energie in Petajoules (PJ) 

Op basis van de nationale doelstelling voor duurzame energie is een indicatieve vertaling 
gemaakt naar de mogelijkheden voor de productie van duurzame energie, verdeeld over 
het grondgebied van de verschillende provincies. De getallen zijn afgeleid uit de fysieke 
en geografische omstandigheden en de economische bedrijvigheid (aanwezigheid markt-
partijen) binnen elke provincie en houden rekening met bestaande ambities. De nu al 
gerealiseerde opstellingen van duurzame energie zijn in deze getallen inbegrepen.
De tabel is een hulpmiddel bij het formuleren van de provinciale beleidsinzet en het be-
nutten van kansen. 

De werkelijke realisatie van deze potentie is afhankelijk van de bereidheid van marktpar-
tijen om hierin te investeren. Voor wind op land hangt de werkelijke realisatie tevens af 
van het oplossen van knelpunten bij de ruimtelijke inpassing.  

De invloed van de overheid op de realisatie is daardoor beperkt tot het scheppen van de 
noodzakelijke randvoorwaarden, het wegnemen van knelpunten en het stimuleren van 
projecten.

Het totale potentieel aan duurzame energieproductie komt uit op 700 PJ in 20204.

Potentieel aan duurzame energieproductie per provincie in 2020  
(in vermeden primaire energie in PJ) 

 Bio- 
Brandstof 

Duurz. 
warmte
+ WKO 

Groengas 
aardgas-

net

AVIs Elektr.  
uit

biomas. 

Overige
Duurz. 

el. 

Wind 
op zee 

Wind 
op

land5

Totaal

Groningen   18 2 37 - 12 >0 - 9  78 
Fryslân 5 2 5 - 6 >0 -  4 22 

Drenthe 4 1 5 1 4 >0 - 1 16 
Overijssel 1 3 3 3 10 >0 - 1 21 
Gelderland 4 8 >0 4 9 4 - 2 31 

Limburg >0 4 5 - 25 14 - 2 50 
N-Brabant >0 7 5 4 12 >0 - 3 31 
Zeeland >0 1 28 - 6 >0 - 4 40 

Z-Holland   18  11 47 4 34 <1 - 12 127 
N-Holland >0 8 28 5 12 <1 - 9 63 

Utrecht >0 4 >0 - 3 >0 - >0 8 
Flevoland >0 1 5 - 6 >0 - 20 32 
Noordzee - - - - - - 181  181 

          
Totaal  50  52 166 21 139 21 181   70  700  

Omgerekend naar MW bedragen bovenstaande potentiëlen aan energieproductie 1.749 
MW voor groengas, 2.780 MW voor elektriciteit uit biomassa, 756 MW voor de AVI’s en 
3.150 MW voor overige duurzame elektriciteit, 6.516 MW voor wind op zee en 4.200 MW 
voor wind op land.  

                                         
4

Volgens de geldende scenario’s komt dit overeen met 20 procent hernieuwbare energie in 2020 
5

Voor wind op land is realisatie van het potentieel per provincie voor de korte termijn (2011) en de lange ter-
mijn (2020) afhankelijk van  de verwachte mogelijkheden voor ruimtelijke inpassing. Voor de periode 2012 – 
2020 wordt ruimte gezocht voor verdere doorgroei van windenergie.
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Artikel 2.1 Algemeen Duurzame Energie 

1. Provincies spreken vanuit hun regierol private partijen aan en faciliteren en stimule-
ren ze om hun aandeel te leveren in de realisatie van duurzame energie. De schattin-
gen van de mogelijke duurzame energiemix in 2020 in de tabel bovenaan paragraaf 2 
helpen om de kansen in beeld te brengen, om keuzes te maken en om de realisatie te 
toetsen.

2. Provincies werken de gewenste invulling van de duurzame energiemix uit en veranke-
ren deze in hun beleid voor de periode tot 2011. De provincies rapporteren in 2009 
over de wijze waarop zij dit hebben verankerd. 

3. Provincies geven aan op welke thema’s zij een extra beleidsinzet plegen en initiëren  
koploperprojecten voor deze speerpunten (bijlage 2). Koploperprojecten hebben de 
potentie om vóór 2011 een bijdrage te leveren aan de energiedoelstellingen en gene-
reren op langere termijn een brede spin-off conform ‘meters voorbereiden’ uit Schoon 
en Zuinig. De provincies rapporteren in 2009 over de wijze waarop zij dit hebben ver-
ankerd.

4. Provincies nemen in samenwerking met gemeenten verantwoordelijkheid voor het 
vinden van geschikte locaties voor opwekking van duurzame energie. 

5. Anticiperend op Europese regels brengen provincies expertise in om ervoor te zorgen 
dat duurzame energie naast energiebesparende maatregelen wordt meegenomen in 
de plannen voor nieuwbouw en renovatie. 

6. Provincies merken de opwekking van duurzame energie en de benutting van rest-
warmte aan als provinciaal belang in het kader van de nieuwe Wet op de ruimtelijke 
ordening (nWro). 

7. Het Rijk werkt samen met provincies en netbeheerders aan voldoende transportcapa-
citeit voor duurzame energie, zoals elektriciteit en groengas.  

Artikel 2.2 Duurzame energie specifiek per bron  

Om efficiënt met mensen en middelen om te gaan kiezen provincies speerpunten waarin 
zij een koploperspositie vervullen. De ervaring die zij hierbij opdoen delen ze met andere 
provincies om een snelle invoering van nieuwe technologieën te bevorderen. Hieronder 
zijn de inspanningen van provincies en Rijk bij de realisatie van specifieke projecten voor 
duurzame energie weergegeven.
1. Windenergie

In het programma Schoon en Zuinig is als doel gesteld dat deze kabinetsperiode 2000 
MW extra windenergie op land met wordt gecommitteerd, meer dan een verdubbeling 
ten opzichte van de 1500 MW die in 2007 al gerealiseerd was. Om dit mogelijk te ma-
ken zullen vooral de zogenaamde ‘pijplijnprojecten’ benut moeten worden. Voor de 
periode 2011-2020 moet er bovendien een ruimtelijk perspectief zijn voor verdere 
doorgroei van windenergie op land.   
a. De provincies onderschrijven de doelen voor wind op land in het programma 

Schoon en Zuinig. Zij hebben zich bereid verklaard om met het Rijk prestatieaf-
spraken te maken; 

b. Het Rijk zal nog dit jaar in samenwerking met onder meer de provincies een 
screening uitvoeren naar de knelpunten die een belemmering vormen voor het re-
aliseren van windenergieprojecten. In januari 2009 zullen de uitkomsten van de 
screening op bestuurlijk niveau tussen Rijk, provincies en VNG worden besproken, 
op basis waarvan de prestatieafspraken uitgewerkt zullen worden. Dit zal leiden 
tot een nadere concretisering van de doelstelling uit Schoon en Zuinig. 

c. Rijk, provincies en VNG pakken gezamenlijk een studie op naar nieuwe ruimtebe-
hoefte, mogelijkheden voor doorgroei van windenergie en landschappelijke inpas-
sing op lange termijn (2012-2020). Een plan van aanpak voor deze studie, waar-
onder de nog nader uit te werken onderzoeksvraagstelling, is gereed in december 
2008. Rijk, provincies en VNG zetten zich in om op basis van deze studie afspra-
ken te maken over haalbare doelstellingen tot 2020 en het daarbij te hanteren 
spelregelkader. 
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2. Biomassa/ afval 
1. Provincies scheppen met hun ruimtelijke plannen mogelijkheden voor de duurza-

me productie en het gebruik van biomassa. Zij faciliteren en stimuleren het toe-
passen van duurzame biomassa, ook uit bos, natuur en landschap, voor energie-
opwekking. Elke provincie werkt de eigen inzet uit in een provinciaal plan. Het Ac-
tieplan Biomassa van de provincie Groningen dient hier als voorbeeld.  

2. Provincies onderzoeken de mogelijkheid om schoon en kleinschalig gebruik van 
biomassa te bevorderen. De stimuleringsregeling van de provincie Noord-Brabant 
is hiervoor een goed voorbeeld.

3. Het Rijk spant zich in om bij de onderhandelingen voor het vierde actieprogramma 
Nitraatrichtlijn wet- en regelgeving inzake producten van mestverwerking en co-
vergisting waar mogelijk te (doen) versoepelen, conform de afspraken in het con-
venant Schone en Zuinige Agrosectoren. 
Op grond van dit convenant spant het rijk zich tevens in om het gebruik van bio-
massa uit bos, natuurterreinen, landschappen en de houtketen voor energieop-
wekking mogelijk te maken.   

3. Zonne-energie 
1. Een aantal provincies start met zonne-energie projecten op grotere schaal (zie 

bijlage 2). De projecten worden gefinancierd met private middelen en/of EU-
middelen en zijn gericht op het verhogen van de efficiency (research) en schaal-
vergroting.

2. Het Rijk onderzoekt of een bredere toepassing (op grotere gebouwen of verzamel-
aanvragen) van de subsidieregeling met betrekking tot zonne-energie-installaties 
op huizen binnen het bestaande budgettaire kader voor zon-pv binnen de SDE-
regeling mogelijk is.

4. Biobrandstoffen 
1. Provincies en het Rijk stimuleren de productie van biobrandstoffen die voldoen 

aan de duurzaamheidcriteria die in Europa worden ontwikkeld.  
2. Provincies faciliteren grootschalige productie-installaties voor biobrandstoffen 

nabij energie-infrastructuur.
3. Provincies faciliteren productielocaties voor groengas, bijvoorbeeld uit co-

vergisting van mest en GFT of uit rioolwaterzuiveringsinstallaties.  
4. Provincies onderzoeken de mogelijkheden voor grootschalige productie van 

groengas op basis van (geïmporteerde) duurzame biomassa. 

5. Warmte Koude Opslag (WKO) 
1. De interbestuurlijke Taskforce WKO rapporteert eind 2008 over de mogelijkheden 

om de toepassing van WKO te versnellen. 
2. Het Rijk ontwikkelt op basis van dit advies een beleidskader voor WKO. Alle pro-

vincies ontwikkelen in afstemming daarmee een visie op WKO en stimuleren het 
gebruik en de opschaling van WKO in relevante bouwprojecten. 

3. Het Rijk en de provincies werken samen aan een effectieve vergunningverlening 
voor bodemenergiesystemen.

6. Geothermie 
De provincies Flevoland, Overijssel en Zuid-Holland, en de provincies Fryslân, Dren-
the en Groningen gezamenlijk, doen onderzoek naar de winning en het gebruik van 
aardwarmte en naar de meest geschikte locaties daarvoor. Deze provincies stimule-
ren het ontwikkelen en toepassen van kennis en ervaring over geothermie en ver-
spreiden deze kennis en ervaring naar andere gebruikers. 
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Paragraaf 3. Duurzame mobiliteit  

Artikel 3.1 Algemeen Mobiliteit 

1. Provincies verminderen de CO2-uitstoot bij verkeer en vervoer
! via de concessiecontracten voor het openbaar vervoer,  
! door hierop te sturen in hun ruimtelijke plannen en  
! door het gebruik te stimuleren van fiets en openbaar vervoer.  

2. Provincies bevorderen een betere benutting van infrastructuur via mobiliteitsmana-
gement of via multimodaal vervoer.  

3. Provincies en Rijk streven naar een reductie van het aantal autokilometers in de spits 
met minimaal 5 procent. De provincies sluiten hiervoor regionale convenanten af met 
werkgevers en overheden. 

4. Provincies en Rijk spannen zich in om Nederland te laten aansluiten bij de Europese 
koplopers in schoon en zuinig busvervoer.

5. In de Innovatieagenda Energie heeft het kabinet vier transitiepaden benoemd voor 
duurzame mobiliteit: 
- hybridiseren/elektrificeren;  
- rijden op waterstof;  
- rijden op aardgas en biobrandstoffen, en 
- intelligente transportsystemen (ITS) en massa-individualisering van mobiliteit.  

Het Rijk streeft ernaar om al deze sporen te versnellen.   

Artikel 3.2 Specifiek 

1. Stimuleren van alternatieve brandstoffen
a. Provincies stimuleren het opzetten van een landelijk dekkend netwerk van tank-

stations voor biobrandstoffen. Hiervoor hanteren provincies en rijk gemeenschap-
pelijke criteria voor hun bestaande subsidieregelingen; 

b. De provincies, het rijk en het Platform voor Duurzame Mobiliteit werken aan een 
intentieverklaring met een selectie van landelijk opererende bedrijven met een 
wagenpark van minimaal 50 voertuigen om hun overstap naar schone en duurza-
me brandstoffen te stimuleren en te versnellen;  

c. Provincies laten als concessieverleners bij de aanbesteding in het openbaar ver-
voer duurzaamheideisen steeds zwaarder meewegen. Zij maken daarbij gebruik 
van de systematiek van de op handen zijnde Europese Richtlijn voor de bevorde-
ring van schone en energie-efficiënte voertuigen; 

d. In het kader van de innovatieagenda Energie dienen provincies en hun partners in 
de regio voorstellen in ter stimulering van duurzame innovaties voor het openbaar 
vervoer en ten behoeve van voortzetting van het innovatieprogramma voor scho-
ne bussen en het programma innovatieve bussen;  

e. Rijk en provincies zetten zich in om de transitie van aardgas naar biogas te ver-
snellen door het maken van afspraken met betrokken partners over de introductie 
van groen gas als transportbrandstof (bij de netbeheerders); 

f. Het Rijk verkent de mogelijkheden om grotere tankstations voor te schrijven 
naast biodiesel ook andere alternatieve brandstoffen aan te bieden (bijvoorbeeld 
langs rijkswegen). 

2. Duurzaam wegbeheer  
a. Als wegbeheerders zetten de provincies zich in voor meer duurzame aanleg en 

onderhoud van de verkeersinfrastructuur. Dit omvat ook energiebesparing in ver-
keersregelinstallaties, verlichting en het gebruik van duurzame energie zoals voor-
zien in het Rijksprogramma Wegen naar de Toekomst.  
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b. Met een koploperaanpak inventariseren provincies het besparingspotentieel voor 
de verlichting van provinciale wegen. Uiterlijk in 2010 stellen zij uitvoeringsplan-
nen vast om te komen tot energiezuinige verlichting op provinciale wegen.  

c. De provincies starten vóór 2011 minimaal vijf pilots voor innovaties rond voertui-
gen en/of brandstoffen. Provincies benutten hiervoor zoveel mogelijk de activitei-
ten en regelingen van het Rijk.

d. De provincies stimuleren de pilots om duurzame energieproductie te integreren in 
het wegbeheer. 

e. Het Rijk streeft naar verduurzaming van infrastructurele werken en installaties die 
in zijn beheer zijn.  

Paragraaf 4 Energiebesparing en vermindering van broeikasgassen 

   
Artikel 4.1 Gebouwde omgeving 

1. Provincies ondersteunen gemeenten bij het realiseren van de energiebesparing in de 
gebouwde omgeving die is afgesproken in het Klimaatakkoord tussen gemeenten en 
Rijk en de aansluiting daarvan bij het convenant Meer met Minder voor de bestaande 
bouw en het Lenteakkoord Energiebesparing in de Nieuwbouw. Deze zijn afgesloten 
tussen marktpartijen en Rijk, maar sluiten aan bij onderdelen uit het Klimaatakkoord 
gemeenten.

2. Provincies rapporteren in 2009 welke bijdrage zij kunnen leveren aan het realiseren 
van energieneutrale nieuwbouw in 2020 en aan het realiseren van de doelstelling van 
100 PJ energiebesparing in de bestaande voorraad.

3. Provincies houden bij eigen bouwprojecten rekening met de toenemende koeltebe-
hoefte door de klimaatverandering om het energieverbruik te beperken. 

4. Het Rijk consulteert provincies bij het ontwikkelen van een betere systematiek voor 
energie-efficiency berekening in de gebouwde omgeving.  

5. Bij een vervolg op ISV2 zal het Rijk in overleg met het IPO en andere betrokken par-
tijen overwegen om energiebesparing in te vullen als een prioriteit.   

Artikel 4.2 Benutting restwarmte 

1. Provincies stellen ruimtelijke kaders op voor de noodzakelijke infrastructuur voor on-
dergrondse distributie van restwarmte. 

2. Provincies bevorderen via vergunningverlening het benutten van restwarmte in be-
drijfsprocessen. Zij brengen in kaart waar warmte vrijkomt en waar potentiële afne-
mers zitten.  

3. Provincies stimuleren regionale samenwerking bij het gebruik van restwarmte. Pro-
vincies faciliteren warmtebedrijven voor levering en afname van warmte. Zo nodig 
participeren provincies in deze bedrijven. Provincies experimenteren samen met ge-
meenten met locaties met gemengde functies waarbij restwarmte via cascadeketen 
(nabijheid bron en afnemer) kan worden benut. 

4. Het Rijk zorgt voor randvoorwaarden om het potentieel aan restwarmte optimaal te 
benutten en verspilling van restwarmte door nieuwe installaties te voorkomen. 

Artikel 4.3 Industrie 

Provincies bevorderen dat bedrijven waarvoor zij bevoegd gezag zijn alle energiebespa-
rende maatregelen uitvoeren die zich binnen vijf jaar terugverdienen, conform de nieuwe 
meerjarenafspraken (MJA-3). De provincies maken afspraken over de handhaving van de 
naleving van energievoorschriften met de deelnemers aan het MJA-convenant en met 
niet-deelnemende bedrijven. Provincies maken gebruik van de monitoringrapportages 
van SenterNovem voor de MJA-3 bedrijven. Conform artikel 2.4 van MJA-3 participeren 
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de provincies in pilots over een gelijkwaardige behandeling voor ondernemingen die geen 
partij zijn bij MJA-3. 

Artikel 4.4 Afvang en opslag van CO2 (CCS)

2. In de Taskforce CCS bevorderen de provincie Zuid-Holland en de samenwerkende 
provincies Groningen, Fryslân, Drenthe en Noord-Holland samen met het Rijk de ont-
wikkeling en toepassing van CCS. Zij werken aan het realiseren van grootschalige 
proefopstellingen voor CCS. Aan de hand van een businesscase besluiten deze partij-
en of er een rol is voor de overheidsparticipatie in CCS en hoe deze kan worden 
vormgegeven.

3. Het Rijk stelt wet- en regelgeving op om grootschalige demonstratieprojecten voor 
CCS mogelijk te maken. 

Artikel 4.5 Niet CO2-broeikasgassen

1. De provincies voorzien in hun energie- en klimaatbeleid en omgevingsbeleid in maat-
regelen om de uitstoot van niet CO2-broeikasgassen (lachgas, methaan, gefluoreer-
de broeikasgassen) terug te dringen. Zij doen dit via de vergunningverlening en via 
voorlichting over energie- en klimaatbeleid. Zij stimuleren innovaties voor het terug-
dringen van niet CO2-broeikasgassen  

2. Het Rijk overlegt met de provincies en de waterschappen over de mogelijkheden om 
peilbeheersing in te zetten als instrument in de veenweidengebieden om de uitstoot 
van niet CO2-broeikasgassen te verminderen. Dit overleg vindt plaats op basis van 
een notitie die het Rijk voorbereidt. 

Artikel 4.6 Duurzaam inkopen 

1. Provincies verplichten zich om in 2015 alle producten en diensten waarvoor duur-
zaamheidcriteria zijn opgesteld door SenterNovem in overeenstemming met deze cri-
teria in te kopen. Voor 2010 streven de provincies om ten minste 50 procent van de-
ze producten en diensten duurzaam in te kopen. Wanneer provincies om zwaarwe-
gende redenen afwijken van deze eisen zullen zij deze afwijkingen verantwoorden. 

2. Het Rijk wil in 2010 alle producten en diensten waarvoor duurzaamheidcriteria zijn 
opgesteld door SenterNovem in overeenstemming met deze criteria inkopen. Wan-
neer het Rijk om zwaarwegende redenen afwijkt van deze eisen, zal het deze afwij-
kingen verantwoorden. 

3. Het ministerie van VROM verleent een subsidie aan de provincies om een ondersteu-
ningsprogramma voor bestuurders en inkopers op te zetten. 

Paragraaf 5. Energie-innovatie  

Europa wil in 2040/2050 tussen 60 en 80 procent minder broeikasgassen uitstoten dan in 
1990. Om bij te dragen aan deze doelstellingen initiëren de provincies innovatieve pro-
jecten voor het ontwikkelen en stimuleren van energie-innovaties op verschillende gebie-
den. De innovatieve voorbeeldprojecten waarbij provincies zijn betrokken, worden gepre-
senteerd in bijlage 2. Provincies kunnen voor deze projecten ondersteuning vragen bij 
lopende subsidieprogramma’s van het Rijk. De voorbeeldprojecten richten zich vooral op 
de schaalsprong van nieuwe technologieën naar de praktijk. De nieuwe technologieën in 
deze projecten kunnen na 2011 bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen.  
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Paragraaf 6. Adaptatie aan klimaatverandering 

Artikel 6.1 Algemeen 

1. De verandering van het klimaat vergt aanpassingen van de ruimtelijke inrichting in 
Nederland om problemen te voorkomen en om kansen te benutten voor nieuwe ont-
wikkelingen, bijvoorbeeld in de landbouw en in de recreatie- en toerismesector.

2. De provincies initiëren, stimuleren en faciliteren initiatieven om in te spelen op de 
klimaatopgave bij de inrichting van steden en natuur, het stimuleren van economi-
sche innovatie, en het investeren in infrastructuur voor veiligheid, water, wegen en 
duurzaam vervoer. 

3. Provincies voeren de regie bij de aanpassing van de ruimtelijke inrichting aan de kli-
maatverandering vanuit hun verantwoordelijkheid voor gemeentegrenzenoverstijgen-
de ruimtelijke ontwikkeling. Zij sturen deze ontwikkeling met hun algemeen ruimtelijk 
beleid en hun structuurvisies en integreren die in hun integrale gebiedsgerichte pro-
jecten.

Artikel 6.2 Specifiek

Om Nederland beter bestand te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering nemen 
de provincies de volgende maatregelen of initiatieven: 

a. De provincies brengen in de komende vier jaar samen met gemeenten en water-
schappen de concrete maatregelen voor adaptatie in kaart om Nederland effectief 
voor te bereiden op klimaatverandering. Het Rijk draagt daaraan bij door kennisont-
wikkeling te subsidiëren (Hot Spots van Kennis voor Klimaat programma). 

b. De provincies screenen hun plannen en regels op de noodzaak om ze aan te passen 
voor klimaatadaptatie en voeren deze aanpassingen door waar nodig uiterlijk in 2015. 

c. De provincies nemen initiatief om klimaatadaptatie waar mogelijk mee te nemen in 
de uitvoering van lopende gebiedsontwikkelingsprojecten.

d. De provincies werken bij het plannen van nieuwe ruimtelijke projecten met de KNMI 
klimaatscenario’s zoals afgesproken in het Nationaal Bestuursakkoord Water Actueel.  

e. De provincies nemen initiatief om bij de uitwerking van de Ruimte-voor-de-
Rivierdoelstellingen andere aspecten van klimaatadaptatie mee te nemen als dat niet 
leidt tot vertraging van de uitvoering van de PKB Ruimte voor de Rivier. Deze aspec-
ten betreffen bijvoorbeeld versterking van migratiemogelijkheden voor ecosystemen, 
stedelijk uitloopgebied, klimaatbestendig bouwen, verkenning nieuwe veiligheidscon-
cepten zoals brede multifunctionele dijken. Afspraken die al zijn gemaakt en al zijn 
voorbereid in lopende projecten worden wel zo snel mogelijk uitgevoerd. 

f. De provincies verkennen de kansen voor economische ontwikkeling die klimaatveran-
dering biedt. Zij faciliteren economische innovatie, bijvoorbeeld in de landbouw om in 
te spelen op verzilting, verdroging of extreme hitte, in de toerisme- en recreatiesec-
tor of ruimte te maken voor innovatieve duurzame energieproductie. 

g. De provincies dragen 10 tot 20 voorbeeldprojecten aan die worden opgenomen in de 
Agenda ARK in december 2008 om de aandacht voor klimaatadaptatie te vergroten. 
Deze projecten beslaan met elkaar een breed palet van de aanpassingsmaatregelen 
die klimaatverandering vraagt. Een aantal initiatieven dat hiervoor wordt voorbereid 
is opgenomen in bijlage 3 om een indruk te geven van de aard van de inzet van de 
provincies.

h. De provincies stimuleren, samen met de programma’s Klimaat voor Ruimte en Kennis 
voor Klimaat, de ontwikkeling van een beleidsondersteunend geografisch instrument 
waarmee de effecten van klimaatveranderingscenario’s inzichtelijk worden gemaakt. 
De provincies worden actief betrokken bij de sturing, uitwerking en uitvoering van de 
programma’s Klimaat voor Ruimte en Kennis voor Klimaat om bij te dragen aan een 
optimale benutting van de kennis die dit programma genereert. 

i. Het Rijk ontwikkelt samen met de provincies, gemeenten, waterschappen en andere 
partijen een afwegingskader voor locatiekeuze en inrichting van grootschalige projec-
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ten, gebiedsontwikkelingen en investeringsprogramma’s. Dit afwegingskader hante-
ren overheden om klimaatverandering te betrekken in de ruimtelijke keuzes die onder 
hun verantwoordelijkheid vallen. Over de status van het afwegingskader (richtlijn of 
handreiking) wordt in overleg met de betrokken partijen een besluit genomen.  

j. Het Rijk beslist samen met de ARK-partners (IPO, VNG en UvW) in 2009 over het al 
dan niet instellen van een Stimuleringsprogramma ARK (procesgelden) en een Adap-
tatiefonds.  

k. Het Rijk en de provincies zullen samen in kaart brengen op welke manier het ILG na 
2013 ingezet kan worden voor ruimtelijke aanpassingen aan klimaatverandering in 
het landelijk gebied.  

l. In het geval van een vervolg op ISV2 zal het Rijk in overleg met het IPO en andere 
betrokken partijen bekijken welke mogelijkheden er zijn om adaptatie te benoemen 
en in te vullen als prioriteit. 

m. Het Rijk zet zich in, samen met provincies en waterschappen om door middel van 
uitvoering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (2007-2015) zo snel mogelijk 
de noodzakelijke versterkingsmaatregelen uit te (laten) voeren die nodig zijn geble-
ken bij de vijfjaarlijkse toetsing van de primaire waterkeringen om aan de wettelijke 
normen te voldoen. 

n. De rol en bijdragen van het Rijk en de provincies op de uitvoering van de Agenda ARK 
worden in deze agenda verder uitgewerkt. 

o. Het Rijk en de provincies bezien in overleg met de andere overheden of aanvullende 
maatregelen nodig zijn naar aanleiding van de aanbevelingen van de Deltacommissie. 

Paragraaf 7. Uitvoering akkoord 

Artikel 7.1 Uitvoering akkoord en monitoring 

1. In de bijlagen 1, 2 en 3 bij dit akkoord zijn de ambities van de provincies opgeno-
men. Ondertekening van dit akkoord betekent niet dat het Rijk zich aan deze ambi-
ties bindt. Het Rijk zal - waar dit aan de orde is - bij de uitvoering van de ambi-
ties/programma's bezien of ondersteuning kan worden verleend. 

2. Op basis van dit Klimaat- en Energieakkoord zal het IPO namens de provincies begin 
2009 een uitvoeringsprogramma opstellen. Hiertoe treedt het IPO in overleg met an-
dere overheden (Rijk, gemeenten, waterschappen) en SenterNovem. Zij stemmen de 
uitvoering af met lopende programma’s uit andere afsprakenkaders en sectorakkoor-
den om de uitvoering te versterken en te versnellen.

3. Jaarlijks wordt een voortgangsverslag opgesteld waarin de voortgang van de uitvoe-
ring van het akkoord wordt beschreven.

Artikel 7.2 Organisatie  

1. Het Rijk en de provincies faciliteren gezamenlijk de uitvoering van dit akkoord. Het 
Rijk en de gezamenlijke provincies dragen daartoe beide € 150.000 bij voor de perio-
de 2009-2011. Het IPO benoemt na overleg met het Rijk een projectleider die de pro-
vincieoverstijgende activiteiten van de uitvoering van dit akkoord coördineert. 

2. Elke provincie verwerkt de acties die voortkomen uit het Klimaat- en Energieakkoord 
in de eigen uitvoeringsplannen.  

3. IPO en Rijk overleggen ten minste 4 maal per jaar ambtelijk over de voortgang van 
de uitvoering van het Klimaat- en energieakkoord (het Klimaatoverleg). Dit overleg 
bewaakt en begeleidt de behandeling van knelpunten bij de uitvoering van het ak-
koord en stuurt de uitvoering aan de hand van de jaarlijkse monitor. 

4. Voor de samenwerking wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande gre-
mia, transitieplatforms, platform Duurzame Overheden, SenterNovem en dergelijke.  

5. Voor een aantal belangrijke thema’s stelt het Klimaatoverleg nieuwe werkgroepen in. 
Elke werkgroep wordt getrokken door één provincie en rapporteert aan het Klimaato-
verleg. Het Klimaatoverleg rapporteert aan het DUIV. 
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6. Provincies en Rijk werken samen aan de verbetering van de landelijke en provinciale 
monitoring van de opwekking van duurzame energie en CO2-reductie. Ze gebruiken 
dezelfde systematiek om resultaten te kunnen meten en te vergelijken. 

Artikel 8 Opvolging bestuursakkoord 

Deze Bestuursovereenkomst wordt bij wederzijds goedvinden opgevolgd door een ak-
koord voor de periode 2012-2020 om de acties die dan noodzakelijk zijn goed uit te voe-
ren.
Rijk en IPO erkennen dat het oplossen van de klimaat- en energievraagstukken een 
kwestie is van lange adem. Zij zullen zich beide vanuit hun eigen rol ervoor inzetten dat 
er na 2011 middelen beschikbaar zijn voor klimaat- en energievraagstukken. 

Artikel 9 Beperking taken Gedeputeerde Staten

Daar waar het akkoord bevoegdheden van Provinciale Staten (PS) betreft, is de inspan-
ning van het college van Gedeputeerde Staten beperkt tot het doen van voorstellen aan 
PS in overeenstemming met het akkoord. 

Artikel 10 Afdwingbaarheid en inwerkingtreding 

Dit bestuursakkoord is niet in rechte afdwingbaar. 
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Artikel 11 Inwerkingtreding bestuursakkoord 

1. Dit bestuursakkoord treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening daar-
van door partijen en eindigt op 31 december 2011. 

2. De minister van VROM draagt zorg voor plaatsing van dit akkoord in de Staatscou-
rant.

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie 
mr. E.E. van der Laan   

De Minister van Economische Zaken  
mevrouw M.J.A. van der Hoeven 

De Minister van Verkeer en Waterstaat
ir. C.M.P.S. Eurlings 

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat 
mevrouw J.C. Huizinga-Heringa 

De Minister van Landbouw, Natuur en  
Voedselkwaliteit 
mevrouw G. Verburg 

De Staatssecretaris van Financiën 
mr. drs. J.C. de Jager 

De Staatssecretaris voor Europese Zaken 
drs. F.C.G.M. Timmermans 

Aldus opgemaakt in tweevoud, 

Den Haag, 14 januari 2009 

De Minister van Volkshuisvesting,  
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
mevrouw dr. J.M. Cramer 

Het Interprovinciaal Overleg  
mr. F.D. van Heijningen 
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Bijlage 1 bij het Akkoord over klimaat en energie tussen Rijk en provincies 

Budgetten van de provincies in de periode 2008-2011 

De provincies investeren in klimaat- en energieprojecten. Deze tabel geeft een overzicht 
van de middelen die op dit moment al beschikbaar zijn gesteld voor projecten. Omdat de 
inzet van provincies vaak alleen een bijdrage is in de totale kosten is het effect nog veel 
groter. Daarnaast investeren ook veel provincies door personeel beschikbaar te stellen 
om projecten te leiden. 

Provincie Bedrag Doelen 

Groningen 8,0
9,5
5,8

miljoen euro 
miljoen euro 
miljoen euro 

gelden tbv energie- en klimaatbeleid 
cofinanciering grote projecten energie en mitigatie 
structurele apparaatskosten 

Fryslân6 7,0

0,7

miljoen euro 

miljoen euro   

Mitigatie (wordt najaar 2008 aan PS voorgelegd) 
Dit gaat om middelen voor activiteiten en menskracht voor 5 onderwerpen: 
Energiebesparing in gebouwde omgeving, Duurzame energie, Duurzame 
mobiliteit en biotransportbrandstoffen, Schoon fossiel, Kennis en innovatie 
Adaptatie (ligt 5 nov voor aan PS) 
Met name Innovatie waterkeringen, Innovatie boezemkaden, Studie extre-
me droogte. 
NB 1: Er komt daarnaast nog een PS-besluit over Irrigatie in Noord-Fryslân 
NB 2: Rijk en Waterschap zetten budget in voor dijkverzwaring, dus dat is 
hier niet in meegenomen. 

Drenthe 16,9
3,7
2,0

miljoen euro 
miljoen euro 
miljoen euro 

Mitigatie  
Adaptatie 
Participatie 

Noord-Holland 14,0 miljoen euro Klimaat en energieprogramma 
Overijssel 14,0 miljoen euro Energiepact 

Signaleren van kansen, samenwerken door verbinden van partijen, kennis 
en netwerken te delen, het gezamenlijk slechten van belemmeringen, op-
schalingmogelijkheden benutten, met als doel door concrete realisatie 
gezamenlijk een grootschalige bijdrage in energiebesparing, duurzame 
energie en CO2-reductie te leveren 

Gelderland 26,8 miljoen euro 5,5% van het NUON-dividend 
Flevoland 1,0 miljoen euro Procesgeld 
Utrecht 4,0

2,0
5,0

11,0

miljoen euro 
miljoen euro 
miljoen euro 
miljoen euro 

1. programmatische aanpak Klimaat 
2. revolving fund garantstelling  
3. energiesubsidies 
4. actieplan duurzaamheid  

Zuid-Holland 15,0 miljoen euro 1. Verbinden, versterken en opschalen van lokale warmteprojecten 
2. Windenergie 

Zeeland 2,2

5,0

miljoen euro 

miljoen euro 

Strategienota Energie & Klimaat (Getijdenenergie, 2e generatie biobrand-
stoffen/groen gas, wind, gebouwde omgeving, ontwikkeling van biobased 
economy,  
Duurzame mobiliteit; concessie OV op [groen]gas) 

Noord-
Brabant

11,0 miljoen euro Inspelen op economische kansen, benutting restwarmte stimuleren, proef-
tuin regionale energieopwekking, subsidie op besparen bij particuliere 
huiseigenaren , stimuleren elektrisch rijden en andere alternatieve trans-
portbrandstoffen, Brabant bespaarplan (drie subsidieregelingen voor ener-
giebesparing in de gebouwde omgeving). 

Limburg7 35,0
4,0

miljoen euro 
miljoen euro 

Energieprogramma  Limburg 

Geïntegreerde aanpak: ontwikkeling van nieuwe en betaalbare technieken 
(innovatie), toewijzing van fysieke ruimte voor duurzame technieken, be-
wustwording van potentiële gebruikers, bevorderen en ondersteunen ener-
gie-efficiënte bebouwde omgeving.  
Speerpunten: energiebesparing gebouwde omgeving, stimulering inzet 
duurzame energie met name zonne-energie, biomassa en wko/geothermie. 
sluiting zonne-energieketen van zand tot klant. 

Totaal 203,6 miljoen euro  

                                         
6 Deze bedragen zijn nog niet door PS vastgesteld. PS heeft het Energieakkoord Noord-Nederland echter wel 
bekrachtigd. Het voorstel aan PS betreft een uitwerking en uitbreiding van de inzet ten behoeve van dit ak-
koord.
7 Het programma wordt naar verwachting in november 2008 besproken in Provinciale Staten 
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Bijlage 2 bij het Akkoord over klimaat en energie tussen Rijk en provincies

Provincies werken samen om de afspraken over energie en klimaat uit te voeren. Ze benutten 
daarbij de kracht van elke provincie die wordt bepaald door ligging, kennis en economische zwaar-
tepunten.
Voor elk thema is een provincie trekker en is een aantal provincies betrokken bij de uitwerking van 
koploperprojecten. Elk thema draagt zorg voor de verspreiding van kennis en ervaring naar andere 
provincies en partners die soortgelijke initiatieven willen ontplooien. 

 Gr Fr Dr NH Ov Gld Fl Ut ZH NB Zld Lb 

CO2-reductie / -opslag X        X    
Duurzame energie             

Windenergie       X  X  X  
Zonne-energie  X      X   X T 

Warmte-Koude opslag  X T     X X    

Biomassa 2e generatie T  X  X X  X X  X X 
Getijdenenergie           X  

Aardgas transitie X  X          

Geothermie   X          
Innovatie   X         X 

Rest- en duurzame warmte   X X     T    
Decentrale Energieopwekking          T X  

Energiebesparing X    X  T   X   

Bouwen en wonen             
Bouwtechnisch     X X  X X X  X 

Inrichting       X  X X X X X 

Landbouw  X X  X      X X 
Waterschappen  T X          

Niet CO2-broeikasgassen X    X   T     
Mobiliteit  X X X X T       
Klimaatneutrale org.    X      X   

Vergunningen          X   
Kennis en Innovatie   X T         
Monitoring    X T      X  

Allianties   X  X X X  X    
Financiering        X     

Marktinitiatieven             

T: provincie die de interprovinciale samenwerking op dit thema trekt 
X: provincie die actief betrokken is bij de uitvoering op dit thema 

Korte schets van Koploperprojecten en innovatieve voorbeeldprojecten voor energie 

Hieronder wordt een aantal projecten kort geschetst. Deze schets geeft een inzicht in de aard van 
de koploperprojecten en de rol van de provincies om deze projecten uit te voeren. Eventuele subsi-
dieverlening aan deze projecten kan alleen plaatsvinden via een reguliere aanvraag door de be-
langhebbende partners binnen de wettelijke kaders. 

Noord-Nederland

CCS-alliantie Noord-Nederland
Marktpartijen, kennisinstellingen en overheden in Noord-Nederland werken samen aan plannen om 
afvang, transport, opslag én hergebruik van CO2 van de grond te krijgen. Er is een kernteam op-
gericht dat concrete initiatieven uitwerkt in een Plan van Aanpak CCS in Noord-Nederland. Part-
ners: RUG, Gasunie, Nuon, RWE, NAM, NOM, Energy Valley, AkzoNobel, SEQ, CO2ANN en de pro-
vincie Groningen. De provincie brengt partijen bij elkaar, maakt projecten mogelijk met besluit-
vorming en financiën. 

GrASp (Gas research And Sustainability programme) 
Gas research And Sustainability programme is een multidisciplinair en publiekprivaat strategisch 
programma gericht op de volledige gasketen dat de sterkten van Noord-Nederland op dit terrein 
bundelt. Het programma ontwikkelt strategieën om om te gaan met de afnemende gasvoorraad in 
Nederland en samenhang met de rol van aardgas als schone brandstof bij de energietransitie bij de 
klimaatverandering. Het programma wil de sterke positie van de Nederlandse gasinfrastructuur 
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daarbij inzetten. Partners: Nederlandse Gasunie, het Energy Delta Research van de Rijksuniversi-
teit Groningen, ECN, Kiwa Gastec, TU Delft, Hanzehogeschool Groningen en de netwerkbedrijven 
van Essent, Eneco en NUON, Ministerie EZ. De provincie brengt partijen bij elkaar, maakt projecten 
mogelijk met besluitvorming en financiën. 

Fryseps (FRYsian Solar Energy Products and Services)
In Fryseps werken bedrijven, onderwijsinstellingen en overheidsorganisaties samen bij de ontwik-
keling van fotovoltaïsche (PV) zonnecelproducten en diensten om de Friese economie en kennisin-
frastructuur te versterken. Het programma omvat snel toepasbare kortetermijnprojecten. Deze 
worden aangevuld met enkele langetermijnprojecten. Partners: Cartesius Instituut, Gemeente 
Leeuwarden, TU Delft, The Sun Factory, Hoora Watersport, NHL Internet academie, NHL Kennis-
centrum Jachtbouw, ROC Friese Poort, NOM, Gemeente Texel, VVV Ameland en VVV Wadden. De 
provincie brengt partijen bij elkaar, maakt projecten mogelijk zowel door snelle besluitvorming als 
financiële ondersteuning. 

Waddenkas
Realisatie van energiebesparing, verlaging van lichthinder en teeltoptimalisatie op praktijkschaal in 
de glastuinbouw door toepassing van innovatieve technieken, zoals aardwarmte, warmte-koude 
opslag en het gebruik van nieuwe warmtewisselaars. Partners: Wageningen UR, Van Hall Laren-
stein, Rabobank, provincie Fryslân. Alle partners investeren 5 miljoen euro in drie jaar. Ook LNV is 
betrokken. Waddenkas is een initiatief van de provincie Fryslân en de Projectorganisatie Westergo-
zone. In het streekplan is de uitbreiding van de glastuinbouw in het noordwesten van de provincie 
mogelijk gemaakt. 

Stappenplan Klimaatneutrale organisatie
De provincie Noord-Holland ontwikkelt in samenwerking met Build Desk en de gemeenten Maas-
sluis en Haarlem een stappenplan voor een klimaatneutrale organisatie. In de ontwikkelfase wor-
den gegevens verzameld over de CO2-uitstoot van de organisatie als nulmeting. Met deze gege-
vens wordt het stappenplan ontwikkeld om de organisatie binnen een bepaalde termijn CO2-
neutraal te maken. Dit stappenplan wordt beschikbaar gesteld aan andere gemeenten en provin-
cies. Partners: Build Desk (via een opdracht van SenterNovem), gemeente Haarlem, gemeente 
Maassluis. De provincie participeert in het ontwikkeltraject dat door Build Desk wordt uitgevoerd.  

Duurzame energie innovaties 

In Noord-Holland Noord ondersteunt de provincie in samenwerking met ATO Noord-Holland de start 
en doorstart van innovatieve bedrijven die duurzame energie producten en diensten ontwikkelen 
en produceren. De provincie biedt huisvesting in het ATO Synergy Centre, management ondersteu-
ning bij project-, dienst- of productontwikkeling. Zij subsidieert kansrijke duurzame energieprojec-
ten en participeert in kansrijke innovatieve projecten via het Ontwikkelingsfonds Duurzame Energie 
Noord-Holland. Partners: ATO Noord-Holland, diverse startende en doorstartende bedrijven. De 
provincie is facilitator, initiator en financier 

CO2-servicepunt 
Gemeenten die met de provincie Noord-Holland een klimaatakkoord hebben gesloten kunnen ge-
bruik maken van het CO2-servicepunt. Het CO2-servicepunt helpt gemeenten bij de concretisering 
van het gemeentelijk klimaatbeleid door advies van duurzame-energiedeskundigen. Een belangrij-
ke taak van het CO2-servicepunt is het ontwikkelen van collectieve projecten voor gemeenten. 
Voorbeelden van collectieve projecten zijn:  
! www.bespaardaar.nl een project waar woningeigenaren via Internet een laagdrempelig ener-

giebesparingadvies kunnen krijgen, inclusief de mogelijkheid om offerte aan te vragen voor 
uitvoering van dit advies en mogelijkheden voor subsidie; 

! Bouwtransparant: een project waarbij gemeenten worden ondersteund om de energetische 
bouwkwaliteit van een woning in de praktijk te controleren met als doel bouwbedrijven te 
dwingen zorgvuldig te bouwen; 

! Epdb-project: een project waarbij gemeentelijke gebouwen collectief worden doorgelicht en 
voorzien van een energielabel inclusief een advies over energiebesparingsmaatregelen. 

Partners: diverse gemeenten in Noord-Holland, adviesbureau DWA, diverse bedrijven. De provincie 
is initiator, facilitator en financier. 

Texel duurzaam 
Texel heeft samen met de Friese Waddeneilanden een ambitiemanifest ondertekend waarin de 
eilanden verklaren in 2020 zelfvoorzienend te zijn op het gebied van energie- en watervoorziening. 
Het doel is om de energieopwekking duurzaam te laten plaatsvinden. Partners: Texel, de Friese 
Waddeneilanden, de provincie Fryslân, diverse bedrijven. De provincie is facilitator en financier. 
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Windcluster

In Noord-Holland wordt een windcluster opgebouwd. In dit cluster vinden de volgende activiteiten 
plaats of worden ontwikkeld: 
! Ontwikkeling van nieuwe on- en offshore windmolens; 
! Testen van windmolens; 
! Onderhoudsdiensten van on- en offshore windmolens; 
! Opleiding van medewerkers voor diverse functies binnen het windcluster 
! Bouw- en assemblage van windmolens; 

Partners: ATO Noord-Holland, Noordwest 8. De provincie is facilitator en financier. 

Biomassa Platform 

In Noord-Holland zijn diverse kleine en grotere biomassa initiatieven, die niet goed op de hoogte 
zijn van waar een ieder mee bezig is. Daarom heeft het bedrijfsleven zelf het initiatief genomen tot 
oprichting van het biomassaplatform. Doel van dit platform is kennisuitwisseling, samenwerking en 
ontwikkeling van nieuwe initiatieven voor de nuttige toepassing van biomassa. Insteek van het 
platform is nuttige verwerking van reststromen uit de land- en tuinbouw, hout- en snoeiafval, etc. 
Partners: HVC-groep, LTO Noord, Grontmij, ATO Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier, Teamwork Technology. De provincie ondersteunt financieel. 

Restwarmte benutting Noord-Holland 
Er is een onderzoek uitgevoerd naar de hoeveelheid restwarmte die binnen Noord-Holland vrij-
komt. Uit deze analyse blijkt dat zowel in de Schipholregio als in de IJmond benutting van rest-
warmte kansrijk is. Doel van dit project is om draagvlak voor restwarmtebenutting te peilen en 
indien er voldoende draagvlak is na te gaan wat de kosten en baten van een restwarmtenetwerk 
zijn. Indien een restwarmtenetwerk haalbaar is, neemt de provincie het initiatief voor realisatie van 
het netwerk. Partners: Bedrijven, gemeenten en woningbouwcorporaties. De provincie is initiatief-
nemer, financier en trekker. 

Overijssel

Energiepact Overijssel
De provincie Overijssel wil met het Energiepact Overijssel een substantiële bijdrage leveren aan de 
klimaatdoelstellingen in het programma Schoon en Zuinig van het Rijk. De provincie streeft naar 
een structurele samenwerking met partners uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere overhe-
den om de concrete realisatie van projecten te stimuleren, te ondersteunen en te versnellen en om 
opschaling/schaalvergroting, samenwerking, het delen van kennis, en het vergroten van het be-
wustzijn te stimuleren en daar waar nodig belemmeringen uit de weg te ruimen. 
Partners: Partners uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere overheden. Vanuit het Essent 
Bespaarplan Aandeelhouders is voor de periode 2007-2008 een budget van 2.800.000 euro be-
schikbaar dat voornamelijk besteed zal worden voor het stimuleren van energiebesparing in de 
gebouwde omgeving. 
De provincie Overijssel speelt een rol in het stimuleren, initiëren, aanjagen en opschalen van pro-
jecten, het signaleren van kansen, het verbinden van initiatieven, partijen en kennis, en het geza-
menlijk wegnemen van belemmeringen die concrete realisatie van projecten in de weg staan. De 
provincies reserveert hiervoor in de periode 2007-2011 een budget van 14 miljoen euro. Met dit 
budget ondersteunt de provincie onder andere via een subsidieregeling haalbaarheidsstudies, in-
vesteringen en voorlichting en educatie en opschaling van projecten op de volgende thema’s: 
! bio-energie (inzameling biomassa, productie biobrandstoffen, productie energie uit biomassa, 

distributie biogas, toepassingen bio-energie); 
! energiebesparing industrie en bedrijven (inclusief toepassing restwarmte); 
! energiebesparing nieuwe en bestaande woningen; 
! energie in land- en tuinbouw; en 
! energie/brandstoffen mobiliteit en transport.  

Gelderland

Collectieve warmte- en koudevoorziening champignonteeltbedrijf en woningen
Eén van de onderdelen van het Gelderse klimaatprogramma stimuleert energie-uitwisseling in de 
Bommelerwaard in combinatie met de herstructurering van glastuinbouw en paddenstoelenteelt. 
Hooijmans Champignons B.V. en Woningstichting Maasdriel realiseren een duurzaam energiesys-
teem. Het bedrijf heeft koeling nodig. De corporatie heeft voor haar bewoners warmte nodig. Ener-
gie-uitwisseling, geholpen door seizoensopslag van koude en warmte in de bodem, maakt beide 
een stuk onafhankelijker van fossiele energie.  Partners: gemeenten, woningbouwstichtingen, glas-
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tuinbouw en paddenstoelenkwekers. De provincie ondersteunt in de Bommelerwaard de padden-
stoelentelers bij het realiseren van hun energieambities. (Collectieve) warmte-
koudeopslagsystemen vervullen daarbij een sleutelrol. 

Symbiotisch bedrijvenpark Barneveld 
Inrichten van een agrobusiness vestigingslocatie voor een efficiënte en klimaatvriendelijke produc-
tie dicht bij de ketenpartners. Optimaal benutten van (bio-)energieproductie en warmte-
uitwisseling, cascaderen van biomassa(reststromen) tussen bedrijven en korte lijnen tussen leve-
ranciers en afnemers zijn de uitgangspunten voor de ontwikkeling van een symbiotisch bedrijven-
park in Barneveld. De pluimvee(gerelateerde) bedrijvigheid ontwikkelt duurzame biobased eco-
nomy concepten op basis van het innovatiethema A1 Eiwitcorridor. Partners: gemeente Barneveld 
en pluimveehouders. Gelderland ondersteunt en stimuleert de ontwikkeling van twee symbiotische 
(agro) bedrijvenparken op basis van door partners aangedragen masterplannen.  

Grasraffinage 
Beter benutten van de grote hoeveelheden gras uit wegbermen en natuur. Een transitieteam gaat 
aan de slag om regionale ketens voor duurzame productie van eiwitten, vezels, suikers en minera-
len uit gras te ontwerpen. Partners: Terreinbeherende organisaties, gemeenten en de Biobased 
Economy Community Gelderland. De provincie ondersteunt de start van minimaal één consortium 
voor de ontwikkeling en realisatie van grasraffinage voor coproductie van grondstoffen en energie 

Alliantie telewerken en mobiliteitsmanagement van overheden, instellingen en bedrijven 
Door ICT-toepassingen zijn kenniswerkers steeds minder aan een specifieke werklocatie gebonden. 
Zij kunnen hun vergaderingen plannen en onnodige automobiliteit voorkomen. Vanuit een voor-
beeldrol neemt de provincie het initiatief voor een alliantie telewerken die faciliteert in het mogelijk 
maken van thuiswerken, televergaderen en het boeken van OV-bereikbare vergaderlocaties. 
Partners: gemeenten, instellingen en  bedrijven. In 2011 wil Gelderland met minimaal 100 neven-
overheden, instellingen en bedrijven telewerken onderdeel van de reguliere werkprocessen hebben 
gemaakt.

Flevoland

Nieuw Flevolands Peil (NFP)

Het Nieuw Flevolands Peil (NFP) heeft zich tussen 2004 en 2008 ingezet voor de transitie naar een 
duurzame en hoogwaardige gebouwde leefomgeving. De NFP-partners hebben zich in die periode 
gecommitteerd aan een nieuwe koers richting integrale kwaliteit, waarbij ‘bouwen’ in toenemende 
mate in dienst staat van ‘wonen’. Het NFP initieert, katalyseert en faciliteert lokale projecten in 
onderlinge samenwerking met zijn partners, met ziel en zakelijkheid. Het Manifest NFP vormt daar-
bij de inspirerende leidraad. Momenteel wordt de programmafase NFP afgesloten en richten we ons 
op het verder brengen van NFP naar een ‘next level’. We oriënteren ons daarbij op 3 sporen:   

1. Afsluiting van de pioniers– en programmafase NFP 2004-2008 
2. Participatie en ondersteuning Duurzaamheidslab Almere 
3. Inventarisatie ondersteuningsbehoefte Flevolandse gemeenten 

Partners: alle gemeenten en het waterschap, woningbouwcorporaties, nutsbedrijven, bouwnijver-
heid, ontwerpers, makelaars, vertegenwoordiging bewoners, maatschappelijke organisaties en 
kennisinstellingen. De provincie treedt in het project op als facilitator en financier. 

Project Koepel windenergie Noordoostpolder
Realisering van 450 MW windenergie binnen als buitendijks langs de dijken van de Noordoostpol-
der. Partners: het project voorziet in participatie van de inwoners van Noordoostpolder. De provin-
cie ondersteunt het project, bevordert dat de ontwikkeling zijn beslag krijgt en knelpunten worden 
opgelost. De provincie is tevens voorzitter Stuurgroep Overheden Koepel windenergie Noordoost-
polder, waarin deelnemen provincie, gemeente, VROM, EZ, LNV en de Koepel. 

Pilot Zuidlob Zeewolde 
Realisering van 108 MW windenergie, 36 molens op 100 meter ashoogte. 
Partners: het project voorziet in een gebiedsgebonden bijdrage die initiatiefnemers zelf inzetten 
voor natuur, recreatie of landschap in het betrokken gebied, waarmee het project een gebiedseigen 
karakter heeft en het draagvlak is toegenomen. De provincie brengt 67 initiatiefnemers samen, 
ontwikkelt samen met gemeente en initiatiefnemers ontwerpen. Het projectplan is positief beoor-
deeld door Provinciale Staten. De provincie faciliteert verdere uitwerking. 
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Utrecht

Rijnenburg Klimaatneutrale woonwijk 
Een klimaatneutrale woonwijk ontwikkelen door vanaf de initiatieffase de inrichting en realisatie 
vanuit een ‘cradle to cradle’-visie in te vullen. Mitigatie en adaptatie komen gelijkwaardig aan bod. 
Partners: gemeente, waterschap, architecten, projectontwikkelaars, aannemers, planologen, ener-
giebedrijven (infrastructuur, levering). De provincie is aanjager/initiator, in nauwe samenwerking 
met de gemeente Utrecht. 

‘100.000 daken’ -plan 
De provincie neemt het initiatief om tot een innovatieve alliantie te komen met alle actoren in de 
bouwkolom. Doel is op grote schaal duurzame energie opwekken in de woningbouw. 
Partners: ontwikkelaars energieconcepten, installateurs, financiële instellingen, woningcorporaties, 
gemeenten, verenigingen van eigenaren, ondernemers (MKB en exploitanten vastgoed). De provin-
cie is initiator, organiseert participatie van partners en financiering (garant staan, subsidie aanvra-
gen bij Rijk en Europa, sponsoring, enz.). 

Grootschalige zonnecentrale op voormalige Vliegbasis Soesterberg 
Het benutten van deze (voor de provincie Utrecht) unieke vrijkomende ruimte voor onder andere 
het realiseren van een grote zonnecentrale (PV). Partners: leveranciers PV-centrale, financiële in-
stellingen, sponsors, Rijk, gemeente Soest.  De provincie is initiator, betrekt private en publieke 
financiers (benutten subsidiemogelijkheden bij rijk en Europa, sponsoring, enz.) bij het project. 

20.000 woningen 2 energielabels omhoog 

Benutten van de innovatieve alliantie (zie ‘100.000 dakenplan’) met actoren in de bouwkolom om 
op grote schaal bestaande woningen energiezuiniger te maken. 
Partners: installateurs, financiële instellingen, woningcorporaties, gemeenten, verenigingen van 
eigenaren, exploitanten vastgoed. De provincie is initiator, organiseert participatie van partners en 
financiering (garant staan, subsidie aanvragen bij Rijk en Europa, sponsoring, enz.). 

Biowasmachine ontwikkeling Stationsgebied Woerden + Utrecht

Mogelijk maken van grootschalige warmte-koude opslag (WKO) in een gebied met bodemveront-
reiniging. De Biowasmachine combineert bacteriële reiniging van het onttrokken grondwater met 
energie-efficiënte verwarming en koeling. Partners: gemeenten Woerden en Utrecht, projectont-
wikkelaars, waterschap, drinkwaterbedrijf, woningcorporaties. De provincie stimuleert en faciliteert 
(medefinancier). 

Grootschalige Biomassa installatie (Nieuwegein)  
Inspelen op een initiatief uit de markt om deze concrete kans voor grootschalige duurzame ener-
gieopwekking te benutten. Deze vorm van duurzame energie is in de provincie Utrecht noodzakelijk 
voor het behalen van onze energieambities nu de realisatie van windenergie achterblijft. De provin-
cie geeft prioriteit aan die initiatieven waarbij de meest duurzame biomassastromen benut worden, 
Partners: exploitant, gemeente, ondernemersvereniging bedrijventerrein, afvaltransporteurs. De 
provincie stimuleert (mede)financier, facilitator (deelname PPS met inzet revolving fund). 

Zuid-Holland

CO2-opvang en -opslag
Samen met het Rotterdam Climate Initiative (RCI) nieuwe projecten ontwikkelen om CO2 af te 
vangen en op te slaan (CCS). Nu wordt al CO2 afgevangen bij Shell en bij de ROCA-3 warmte-
krachtcentrale en ingezet bij de glastuinbouw. Diverse pilots zijn gestart. Bij alle nieuwe E-
centrales worden afspraken gemaakt over CCS. Partners: gemeente Rotterdam, energiebedrijven, 
OCAP, LTO, Glaskracht. De provincie brengt partijen bij elkaar is vergunningverlener en subsidie-
aanvrager.

Programma duurzame warmte

Opzetten van warmte netwerken. Diverse warmte opties zoals restwarmte industrie, warmte uit 
kassen, WKO en geothermie worden als netwerk bekeken. Hiervoor lopen diverse projecten. Voor 
geothermie wordt een kansenkaart gemaakt en worden 10 voorbeeldprojecten uitgewerkt. In de 
warmteatlas Zuid-Holland worden alle warmteopties bij elkaar gebracht. Partners: gemeenten, 
energiebedrijven, woningcorporaties. De provincie brengt partijen bij elkaar, schept ruimtelijke 
kaders en is vergunningverlener. 
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Groot onshore en nearshore windpark Maasvlakte 2

Bij de aanleg van Maasvlakte 2 wordt met diverse partijen bekeken in hoeverre een groot gecon-
centreerd windpark tot de mogelijkheden behoort. Partners: gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat, 
projectontwikkelaar windpark. De provincie zorgt voor de ruimtelijke ordening en natuur en is 
windmakelaar. 

Uitwerking energieconvenant Zuidplaspolder.
Verschillende partijen leggen met dit convenant de basis voor een systeem voor optimale duurza-
me exploitatie van het energiepotentieel in de Noordelijke Zuidplaspolder. De Zuidplaspolder is ook 
een aandachtsgebied klimaatadaptatie. Partners: gemeenten, projectontwikkelaars, woningcorpo-
raties, LTO, energiebedrijven. De provincie is gebiedscoördinator. Het is een van de grote strategi-
sche projecten in Zuid-Holland. 

Noord-Brabant

Bespaarloket voor de gebouwde omgeving: 

Tweeduizend subsidies van 500 euro voor burgers die twee energiebesparende maatregelen nemen 
in eigen woning. De provincie subsidieert. 

Realisatie energie-0-starterswoningen

Van de bouwopgave van 10.000 starterswoningen zorgen we dat er minimaal 200 met energieneu-
traliteit worden gerealiseerd. De provincie subsidieert. 

Toepassing innovatieve energieconcepten op bedrijfsterreinen
Bedrijventerreinen realiseren met een warmtenet i.p.v. een aardgasnet of actief gebruik van rest-
energie (onderlinge energieleverantie). Partners: onder andere gemeente Tilburg, Bedrijven Over-
leg regio Tilburg (BORT). De provincie stimuleert en subsidieert. 

Koppeling warmtevraag aan elektriciteitsopwekking 
Een warmtevraag combineren met elektriciteitsopwekking i.p.v. restwarmtebenutting bij elektrici-
teitsopwekking. Decentrale opwekking met warmte als leidende grootheid. De provincie voert de 
regie. 

Versnelling Wm-vergunningen voor duurzame energie-initiatieven 
Procedures voor vergunningverlening kunnen belemmerend werken in het realisatietraject. Provin-
cie wil de Wm-procedure voor duurzame energie-initiatieven versnellen. Provincie is bevoegd ge-
zag.

Biobased economy
Partners in contact brengen met elkaar, versnellen procedures, zodat koplopers op gebied van 
duurzame energie zich graag in Brabant gaan vestigen. De provincie zorgt voor afstemming, coör-
dinatie, creëren van mogelijkheden en levert eventueel een financiële bijdrage 

Zeeland

Tweede generatie biobrandstoffen 
Met de aanwezigheid van Royal Nedalco en Cerestar in Sas van Gent beschikt Nederland over be-
langrijke partijen in de ontwikkeling van tweede generatie biobrandstoffen. De provincie Zeeland 
wil haar positie op het gebied van tweede generatie biobrandstoffen versterken door de regionale 
kennis op dit gebied te versterken en andere bedrijven aan te trekken, bijvoorbeeld op het gebied 
van Fisher Tropisch diesel. 

Biodiesel uit algen 
Algen kunnen vetten produceren voor de productie van bijvoorbeeld biodiesel. Dit kan in open bas-
sins en in speciale buis- of plaatreactoren. De bassins lenen zich bij uitstek voor toepassing in de 
landbouwsector. De reactoren lenen zich vooral voor industriële toepassing. De kweek van algen 
voor de productie van biodiesel verkeert nog in een experimenteel stadium. Zeeland wil het veelbe-
lovend potentieel van de provincie benutten voor zoet- en zoutwater algenproductie.  
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Getijdenenergie 

Getijdenverschillen veroorzaken stroming in het zeewater. Zeeland kent mogelijkheden voor de 
productie van ca. 1,5 GWh per jaar door kleinschalige opwekking met onderwaterturbines (tot 500 
kWe). Het technisch potentieel in de Oosterscheldekering bedraagt circa 100 – 200 MW. In de 
Westerschelde zijn enkele potentiële locaties voor de productie van 20 GWh per jaar uit getijden-
stroming. Partners: Delta Energy en/of Rijkswaterstaat zijn mogelijke trekkers. 

PV zonne-energie 
Delta biedt een subsidieregeling aan voor de aanschaf van zonnepanelen door consumenten en 
kleine zakelijke bedrijven. De verdere ontwikkeling van de PV techniek en de productiecapaciteit is 
voor Zeeland een interessante mogelijkheid. Delta is als participant in Solland betrokken bij nieuwe 
cellen. Er zijn vooralsnog geen plannen voor de vestiging van dergelijke activiteiten in Zeeland.  

Uitbreiden windvermogen op land en zee 

Ruimtelijke inpassing is een knelpunt bij het plaatsen van (extra) windturbines, daarom moeten de 
aangewezen concentratiegebieden zoveel mogelijk worden benut en dient het vervangen van kleine 
bestaande windturbines door grotere zoveel mogelijk te worden gestimuleerd. Verwacht wordt dat 
het vigerende ruimtelijke beleid ruimte biedt voor circa -- MW op land. 
Voor de kust van Nederland zijn er mogelijkheden voor de realisatie van windenergie op zee (off-
shore windenergie).  

Warmtenetten voor woningen, kassen en bedrijventerreinen
Op plaatsen waar woningen, kassen en bedrijventerreinen verschijnen is behoefte aan warmte. Een 
groot deel van deze warmtebehoefte kan worden gedekt door aansluiting op een collectief warmte-
net. De warmte kan worden geleverd door bedrijven die proceswarmte over hebben of uit duurza-
me bronnen als een biomassa-installatie of warmte-koude opslag. Deze laatste optie is vooral inte-
ressant als er ook behoefte is aan koeling (bijvoorbeeld bij kantoren). Verder zijn er mogelijkheden 
voor de benutting van aardwarmte. 

Transenergy (DOE) 
Het project Transenergy is/wordt omgedoopt in DOE (Duurzame Ontwikkeling van Energie). Doel-
stelling van het DOE project is het bundelen van krachten op bovenprovinciaal niveau (Limburg, 
Noord-Brabant, Zeeland). De organisatie treedt op als regisseur, en schept mogelijkheden voor 
ondernemers en voorkomt dat het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden. DOE focust op de tech-
nische ontwikkeling van duurzame energie, joint business development van MKB-ondernemers en 
samenwerking met grootbedrijf en VC’s bij vermarkting/vercommercialisering van resultaten. DOE 
wordt daarnaast een merk en een beweging gericht op onderling vertrouwen en samenwerking. Op 
dit moment wordt een masterplan opgesteld.  

Limburg

Duurzame Energiecentrale Limburg (DECL)
Het realiseren van een pilot duurzame energiecentrale, met een brede energiemix en de nadruk op 
zonne-energie, met een zo groot mogelijke continue elektriciteitsoutput met hieraan gekoppeld 
educatief doel. Spin-off is gericht op het stimuleren van de individuele investeerders voor het aan-
schaffen van duurzame energie, vooral zonnepanelen, het vergroten van de economische potentie 
en het realiseren van de doelen in het Energieprogramma Provincie Limburg.  
Partners: ondernemers, investeerders, energiebedrijven, projectontwikkelaars. De provincie is in 
het begin regisserend (opstellen business case), daarna stimulerend en faciliterend (evt. medefi-
nancier). 

Duizend klimaatwoningen  
Het realiseren van 1000 zeer energiezuinige (bestaande of nieuwbouw woningen), zgn. klimaatwo-
ningen die voldoen aan specifieke eisen voor de klimaatwoning. Hierbij worden ambitieuze maar 
realiseerbare uitgangpunten gekozen. Met deze uitgangspunten worden 4 of 5 grote projecten ge-
worven, waarover afspraken worden gemaakt met bouwende partijen. 
Partners: gemeenten, wooncorporaties, Rijk, ontwikkelaars, Essent, aannemers, instellingen be-
trokken bij energiezuinige maatregelen/producten, zorginstellingen en woonconsumenten. De pro-
vincie brengt mogelijkheden voor het realiseren van een klimaatwoning voor bestaande en nieuw-
bouw in kaart. De provincie inventariseert meerinvesteringen voor diverse typen bestaande en 
nieuwbouw klimaatwoningen.  
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Duurzame wijken  

Ontwikkelen van minimaal twee duurzame wijken in Limburg die als voorbeeld en vliegwiel dienen 
voor het creëren van meer duurzame wijken in Limburg. Duurzaamheid wordt geoperationaliseerd, 
relevante actoren in kaart gebracht en kosten en baten inzichtelijk gemaakt. Het resultaat is een 
voorbeeld dat aantoont dát het kan en hoe het kan. 
Partners: gemeenten, Rijk, woningcorporaties, projectontwikkelaars, bewoners en bedrijven uit de 
wijk, energieleveranciers, maatschappelijke organisaties, bouw- en installatiebedrijven. De provin-
cies is aanjager van het proces om de wijken te verduurzamen. De provincie is hierbij actief bege-
leider. Om het proces op gang te brengen stelt de provincie het instrument DPL (Duurzaamheid-
profiel van een locatie) beschikbaar inclusief ondersteuning door een extern adviseur bij het initieel 
in kaart brengen van een wijk met dit instrument. Verdere participatie bij het daadwerkelijk uitvoe-
ren zal in overleg met alle betrokken partijen worden besproken.  

Inzet lokale Biomassa

In Noord-Limburg komen veel biomassastromen vrij en is tegelijkertijd veel behoefte aan warmte 
voor de bestaande en nieuwe glastuinbouw. De inzet is de oprichting van een grootschalige bio-
massacentrale die de reststromen in de regio benut en de energievoorziening van warmtevragers 
verduurzaamd. De inzet is gericht op een verwerkingstechniek dat past in een ketenbenadering en 
de stromen optimaal benut (waardeketen van stromen creëren) en waardevolle reststromen ople-
vert die ingezet kunnen worden als bijvoorbeeld kunstmestvervanger.  Partners: glastuinbouw, 
agrariërs, gemeenten, agribusiness, transporteurs, verwerkers organisch afval, techniek leveran-
ciers. De provincie is stimulator en facilitator. 

Duurzame glastuinbouw 

Limburg beschikt over een aanzienlijk glastuinbouwareaal dat nog verder wordt uitgebreid. Er is 
een concept Greenportkas ontwikkeld (een semigesloten kas) dat nu in de pilotfase verkeert en 
waarvan de resultaten ten aanzien van productieopbrengsten en energiebesparing de komende 
jaren beschikbaar komen. Wenselijk is dit concept bij gebleken succes verder toe te passen. Daar 
waar de Greenportkas bestaande technieken combineert zijn er nieuwe ontwikkelingen die in de 
kas kunnen worden toegepast en die op pilotschaal dienen zullen moeten worden uitgetest. Hierbij 
wordt o.a. gedacht aan geothermie, nieuwe glastechnieken. Partners: glastuinbouw, Scheuten glas, 
Vakgroep glastuinbouw. De provincie is stimulator en facilitator. 

Van zand tot klant 

De provincie Limburg wil de ontwikkeling en de toepassing van zonne-energie tot ontwikkeling 
brengen. Daarbij wordt ingezet op het ontwikkelen van de gehele zonneketen bestaande uit R&D, 
grondstoffenwinning, basisproductie, systeemontwikkeling als ook de toepassing. In Limburg zijn 
nu twee productiefaciliteiten van zonnecellen gevestigd. Er zijn reeds ontwikkelingen gaande die de 
verdere uitbouw van de keten ondersteunen zoals Maxxun (zie volgend project).  
Partners: funding partners, onderzoeksinstellingen, bedrijven. De provincie schept  de juiste rand-
voorwaarden, pleegt acquisitie en biedt ondersteuning 

Maxxun
De ontwikkeling van en het vermarkten van de Maxxuntechnologie. Deze technologie vangt met 
een polymeer zonlicht in en transporteert dit naar een kleine zonnecel waardoor het totale celop-
pervlak verkleind kan worden en de kosten gereduceerd. Doel is het starten van de productie en 
assemblage, het vermarkten van het intellectueel eigendom en ontwikkelen van product-markt-
combinaties.  
Partners: Maxxun BV, TUe, Fundingpartners. De provincie doet acquisitie en subsidieert. 

BipoTec

De productie van synthetische diesel uit koolwaterstofhoudende materialen (biomassa) en het 
daarmee opwekken van hernieuwbare elektriciteit. Partners: LIOF, funding partners. De provincie 
creëert de juiste vestigingsvoorwaarden en subsidieert. 

Klavertje-4 
De gebiedsontwikkeling Klavertje 4, hart van Greenport Venlo, zorgt voor de fysieke ontwikkeling 
van het concept Greenport Venlo, het agrofoodconcept als economische motor van de regio met 
een brede internationale uitstraling. Binnen Klavertje-4 is het C2C-concept verankerd, energiebe-
sparing en duurzame opwekking van energie is hier onlosmakelijk mee verbonden. In de POL-
aanvulling Klavertje-4 is ten aanzien van energie een ambitie opgenomen om 50 procent CO2-
reductie te realiseren ten opzichte van een traditionele ontwikkeling van dit gebied met gas en 
grijze elektriciteitsinkoop. Partners: gemeenten Horst, Sevenum, Venlo en Maasbree, EZ, VROM, 
GOB, UM, LIOF, Syntens, marktpartijen. De provincie participeert en investeert in het project. 



- 25 – 

Bijlage 3 bij het Akkoord over klimaat en energie tussen Rijk en provincies 

Projectideeën voor innoverende adaptatieprojecten van de provincies in de Agenda 

Adaptatie Ruimte en Klimaat (ARK) 2008 

Deze bijlage presenteert de projectideeën die de provincies momenteel met hun partners in de 
regio uitwerken of waarvan de provincies de ontwikkeling stimuleren ter voorbereiding van voor-
stellen voor de Agenda ARK. De bijlage is een illustratie van de invulling die provincies geven aan 
de doelstelling van het Klimaat en Energieakkoord. 
De samenhangende uitvoering van deze projecten ondersteunt het uitwisselen van nieuwe kennis 
en schept kaders voor de provincies en hun partners om van elkaar en met elkaar te leren in deze 
trajecten.
De uiteindelijke selectie van projecten zal plaatsvinden bij het vaststellen van de Agenda ARK eind 
2008 of begin 2009.

            Provincie 

Thema Gr Fr Dr NH Ov Gld Fl Ut ZH NB Zld Lb 

Zoetwatervoorziening         X X   

Adaptatie steden      X  X  X  X 
Klimaat en nieuwbouw        X     
Waterbeheer             

CO2-reductie door peilbeheer        X     
Landbouw, vernatting, verdroging     X        

Gebiedsontwikkeling            X 
Natuur en water       X      

Natuur, water en stad          X   

Klimaatbestendig, integraal X  X          
Mobiliteit en ruimte        X     
Landbouw en klimaat X       X     

Bedrijventerreinen        X     
Adaptatie en Mitigatie          X   

Sturing op inrichting      X       
Afwegingskaders    X     X    
Ruimte voor natuur     X X  X     

(Kust)veiligheid X X  X     X  X  
Zilte Floriade    X       X  

Projectideeën die onder regie van de provincies worden uitgewerkt als voorstel voor op-
name in de Agenda ARK 2008 

Oost-Nederland

Klimaatbestendige IJsselvallei 

Doel is om de IJsselvallei klimaatbestendig te maken. Dit betekent voldoende ruimte bieden aan 
water én voldoende water vasthouden en bergen als voorraad bij droogte. 
Het project kijkt naar de IJssel in samenhang met het bredere stroomgebied van zijstromen en 
kwelsystemen. Streven is om per saldo meer ruimtelijke kwaliteit te creëren in een integrale inrich-
tingsopgave. Doelen op het gebied van water, natuur, stedelijke uitloopgebied en recreatie kunnen 
elkaar onderling versterken.  
De provincie werkt initiërend, coördinerend, ondersteunend. In 2009 is de Regiovisie gereed en in 
2011 het werkplan voor de uitvoering.  

Klimaatbestendige steden

Aanpassing stedelijk gebied aan hitte. Het verminderen van hitteproblematiek in (bestaand en 
nieuw) stedelijk gebied door middel van enkele concrete maatregelen. Er is voldoende kennis en 
ervaring met adaptatie in stedelijk gebied (bijvoorbeeld in Duitsland) maar de benodigde maatre-
gelen worden in Nederland nog niet voldoende toegepast. Het project wil werken aan een aantal 
concrete doelen rond de realisatie van grasdaken, het afkoppelen van regenwater, water in de stad 
en schaduwwerkende nieuwbouw. 
De provincie werkt ondersteunend en is medefinancier. In 2009 is een programma inclusief finan-
ciering opgesteld o,m daarna te starten met de uitvoering. 
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Landbouw op peil

Aanpassing van landbouw en natuur aan klimaatverandering. Verkennen in de praktijk wat moge-
lijkheden, kansen en belemmeringen zijn om een vitale agrarische functie te ontwikkelen die vol-
gend is op het natuurlijk peilregime. De provincie coördineert, ondersteunt en speelt een rol bij 
eventuele implementatie. 

BB KAN voor water en klimaat

Klimaatbestendige inrichting van de grensregio Gelderland/Noordrijnland-Westfalen. Integrale ge-
biedsopgave, vooral gericht op water (grote rivieren en water in de stad). Grensoverschrijdend. 
Het afwegingskader (Routeplanner) wordt ingezet om de klimaatbestendigheid van de projecten uit 
Waalweelde in beeld te brengen. De ervaringen met dit sturingsinstrument zullen worden inge-
bracht in/vertaald naar het werken aan klimaatbestendige inrichting van het grensgebied.  
De provincie is initiatiefnemer. In 2011 is de Gebiedsvisie gereed. 

West European Climate Corridor
Wisselende waterstanden en vooral droogte in het stroomgebied van de Rijn kunnen grote gevol-
gen hebben voor natuur en andere functies van de Rijn. Deze problematiek kan alleen in internati-
onaal verband worden opgelost. Een natuurlijke inrichting versterkt het watervasthoudend vermo-
gen, vergroot de sponswerking van de riviersystemen en versterkt de migratiemogelijkheden van 
de natuur.
Dit project richt zich op het klimaatbestendig inrichten van het stroomgebied van de Rijn, inclusief 
de aantakkende riviersystemen, waarmee ook een ecologische zone in zuid-noordrichting wordt 
gerealiseerd. De ‘West European Climate Corridor’ moet in internationaal verband worden opge-
pakt. Binnen dit project wordt initiatief genomen voor agendering op internationaal niveau. In 
Oost-Nederland worden concrete projecten gerealiseerd die onderdeel zijn van de West European 
Climate Corridor.  
De provincie is initiatiefnemer van de Europese agendering en voert de regionale projecten uit. 

West-Nederland

Brede dijken: geef dijken de ruimte! 
De bestaande primaire dijken meestal smal en hoog en kennen een beperkte gebruiksfunctie. Bre-
de Dijken bieden meer bescherming tegen hoog water en kunnen ook meer functies herbergen. Dit 
project richt zich op de realisatie van een brede dijk in het westen van Nederland. In een eerste 
fase worden de technische en de maatschappelijke aspecten onderzocht. Het project verkent de 
(on)mogelijkheden voor het ‘grootschalig’ toepassen van brede dijken en identificeert geschikte 
locaties. Een haalbaarheidsonderzoek zal zich richten op vijf gebieden in Noord-Holland, Zuid-
Holland en Zeeland, zowel aan de kust als langs de grote rivieren. 
De provincie Zuid-Holland trekt dit project samen met Rijkswaterstaat Zeeland en de Grontmij. Een 
groot aantal publieke en private partners draagt bij aan het resultaat. Het project sluit aan bij de 
aanbevelingen van de Deltacommissie. In 2010 worden de resultaten van deze studie gepresen-
teerd. 

Zandmotor
Zand is de drager van alle functies in de Nederlandse kustzone. Door zeespiegelstijging komt er 
minder zand. De huidige dynamiek van de kust komt onder druk. Om dit effect tegen te gaan kun 
je een zandmotor in gang zetten door een overmaat aan zand toe te voegen die stroming, golven 
en de wind om dit zand op natuurlijke wijze over de kust verdelen. De vorm van een zandmotor 
moet worden afgestemd op de regionale kenmerken van de kust en op de te realiseren doelen. 
Het project wil een pilot voor de kust bij Delfland realiseren in 2010 en de ervaring benutten voor 
andere kwetsbare punten langs de Hollandse kust en in Zeeland. Naast een vergroting van de vei-
ligheidsbuffer, staat behoud en verbetering van de natuur langs de kust centraal.  
De provincie Noord-Holland neemt het initiatief, samen met een coalitie waarin de provincies Zuid-
Holland en Zeeland, Rijkswaterstaat en andere publieke partijen, kennisinstellingen en private par-
tijen hun krachten bundelen. Het project sluit aan bij de aanbevelingen van de Deltacommissie. 

Zoetwatervoorziening van morgen op Goeree Overflakkee
De zoetwatervoorziening van morgen (project wacht op bestuurlijk overleg in samenhang met het 
rapport van de Deltacommissie).
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Haalbaarheidsonderzoek Zilte Floriade

Zilte teelten bieden veel kansen voor het deltagebied. De kansen voor zilte teelten komen alleen 
tot wasdom als partijen durven te ontwikkelen en te investeren op een langere termijn. De provin-
cie brengt deze partijen bij elkaar en verkent samen met hen de toekomstperspectieven. Het orga-
niseren van een Zilte Floriade maakt zilte teelten tastbaar en zichtbaar voor recreanten, bestuur-
ders en ondernemers. De Zilte Floriade helpt mee om de bestaande initiatieven te versterken. Het 
stimuleert het ontwikkelen van een markt voor zilte producten, de innovaties die nodig zijn, draagt 
bij aan landschappelijke inpassingideeën en zet een eerste stap naar regelgeving die nodig is voor 
deze markten. 
De provincie Zeeland brengt verschillende partijen bij elkaar om in een projectgroep die in 2008 
zoek naar drie potentiële geschikte locaties voor een Zilte Floriade en verkent of een Zilte Floriade 
financieel en economisch haalbaar is.  
Als de perspectieven gunstig zijn, wordt in 2009 een projectplan ontwikkeld voor de organisatie 
van de Zilte Floriade. 

Provinciaal Afwegingskader Klimaat en Ruimte
Dit project leert van praktijkervaringen van afwegingen rond klimaatadaptatie in de provinciale en 
gemeentelijke ruimtelijke ordening. Het project wil in beeld brengen hoe de ruimtelijke afweging 
over klimaatbestendigheid van plannen en ingrepen tot stand komt, welke instrumenten daarbij 
worden ingezet en waar leerervaringen zijn opgedaan.  
Hiermee wordt duidelijk wat aanvullend nodig is om klimaatbestendigheid beter mee te laten we-
gen in de ruimtelijke processen. 
Het project start in 2008 met een casestudy in Zuid-Holland als input vanuit klimaatadaptatie voor 
de Provinciale Structuurvisie en het Provinciaal Waterplan. De provincies Noord-Holland en Zeeland 
sluiten aan bij dit traject. 
Uiteindelijk is het doel om een beter provinciaal afwegingskader te maken. In dit afwegingskader 
komen oplossingsruimten, normering en instrumenten aan de orde komen. De afwegingen landen 
daarna concreet in provinciale structuurvisies (plan MER) en bijvoorbeeld het Waterhuishouding-
plan. 

Midden-Nederland

Nieuw Bouwen – atelier Rijnenburg 

Rijnenburg is één van de nieuwbouwlocaties die vanwege de ligging en schaalgrootte kansen bie-
den om een voorbeeld te zijn van een succesvolle voorbereiding op de gevolgen van klimaatveran-
dering. Bijzonder is dat ambities voor adaptatie en duurzaamheid aan elkaar worden gekoppeld. 
De provincie is initiatiefnemer, inmiddels deelnemende partij, samen met HDSR en gemeente 
Utrecht, levert tevens een financiële bijdrage aan het proces. 
In 2011 zijn klimaatbestendige en duurzame oplossingen integraal opgenomen in het masterplan 
Rijnenburg (uitvoeringsplan in uitvoering) en dragen initiatiefnemers vernieuwende concepten naar 
buiten in publicaties, lezingen en andere optredens. Dit effent het pad om een klimaatbestendige 
en duurzame nieuwbouwwijk te bouwen in Rijnenburg. 

Water op orde
Het project Water op Orde maakt zichtbaar wat er nodig is om te kunnen spreken over klimaatbe-
stendig waterbeheer in de provincie Utrecht. De provincie is initiatiefnemer, facilitator en aanjager. 
Kennis wordt ook integraal opgenomen in het provinciaal waterplan. 
In 2011 hebben initiatiefnemers, beleidsmakers, uitvoerende organisaties en waterbeheerders in-
zicht en kennis over de effecten en gevolgen van klimaatverandering voor het gebied waar zijn 
operationeel zijn, en maken klimaatbestendige afwegingen.  

Infrastructuur op orde
Het is onbekend in hoeverre het vervoernetwerk in Utrecht is berekend en toegerust op het opvan-
gen van extremiteiten als gevolg van klimaatverandering en wat eventueel nodig is om het netwerk 
op het gewenste niveau te brengen. Het project zal op deze vragen antwoorden moeten geven. 
De provincie is initiatiefnemer. In 2011 is er zicht op de meest kwetsbare plekken in het vervoers-
netwerk. De lokale, regionale en rijkspartijen benutten deze kennis om de vervoersnetwerken op 
orde te krijgen. 
Dit biedt een perspectief om in 2020 te beschikken over een adequaat calamiteitensysteem en 
adequate oplossingen in het vervoerssysteem. Dan wordt ook klimaatverandering meegenomen bij 
aanleg en ontwikkeling van wegen, onderhoud en nieuwe vervoersnetwerken. 
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Natuur op orde

Klimaatverandering heeft effect op water, bodem én natuur in landelijk gebied. De gevolgen voor 
natuur (gebieden die droger worden, gebieden waar waterberging noodzakelijk is, gebieden die 
vernatten, verandering van biodiversiteit) zullen mee moeten worden genomen in gebiedsontwik-
kelingsprojecten, in specifiek natuurbeleid en natuurbeheer en in strategische ruimtelijke planvor-
ming (structuurvisie). 
De provincie neemt dit integraal mee bij provinciale taken voor de ontwikkeling van Natura 2000 
gebieden. Er zal kritisch worden bekeken hoe klimaatbestendig de Natura 2000 plannen zijn.  
In 2011 zijn Natura 2000 gebieden getoetst aan een klimaatbestendig afwegingskader. Uitkomsten 
zijn teruggekoppeld aan rijk en Europa en daar waar mogelijk zijn klimaatbestendige Natura 2000 
gebieden ontwikkeld. Provincies zijn daarin deels afhankelijk van de opdracht vanuit Europa en 
LNV.  

Landbouw op orde

Zeventien procent van de CO2-uitstoot in de provincie Utrecht wordt veroorzaakt door de land-
bouw. Door innovatieve maatregelen bij agrarische bedrijven te ondersteunen kan dit percentage 
gehalveerd worden. Daarnaast worden ook de gevolgen beschouwd van de grondwaterspiegel, 
zakken van veengronden, periodes van langdurige droogte en wateroverlast door klimaatverande-
ring
De provincies is aanjager en facilitator. In 2011 zijn diverse projecten met combinaties van mitiga-
tie en adaptatie in de landbouw in uitvoering binnen ILG/AVP-processen. De kennis over effecten 
en oplossingen voor aanpassing aan klimaatverandering wordt overgedragen om de transitie naar 
klimaatbestendige gewassen in de landbouw aan te jagen. 

Klimaatbestendige werklocaties
Provincie Utrecht en Kamer van Koophandel Midden-Nederland hebben de intentie uitgesproken 
kennis op te willen doen in de (on)mogelijkheden om bij de locatiekeuze, de plan- en ontwerpfase 
van werklocaties en op bestaande bedrijventerreinen rekening te houden met klimaatverandering. 
De provincie jaagt pilotprojecten aan en ondersteunt ze. In 2011 wordt klimaatbestendigheid en 
klimaatneutraliteit vanzelfsprekend meegenomen bij ontwikkeling van werklocaties 

100.000 daken plan
De provincie neemt het initiatief om tot een innovatieve alliantie te komen met alle actoren 
in de bouwkolom. Doel is meer te halen uit daken door op grote schaal duurzame energie opwek-
ken in de woningbouw én te werken met adaptatiemaatregelen zoals groene daken en ‘waterber-
ging op daken’. In het stationsgebied Utrecht start een pilotproject. De provincie is initiator, orga-
niseert participatie en allianties van partners en financiering. In 2011 zijn er 100.000 groene daken 
(mitigatie/adaptatie) aangelegd. 

Project OostvaardersWold

De provincie Flevoland voert de regie bij het realiseren van een robuuste ecologische verbindings-
zone met natte natuur en waterberging en ruimte voor recreatie tussen de Oostvaardersplassen en 
het Horsterwold. 

Waternetwerken van de Oostrand van Flevoland 
Door het creëren van natte natuur in en om de bossen in de oostrand van Flevoland wordt een 
robuuster leefgebied gecreëerd. Het afsluiten of verleggen van oude watergangen en het creëren 
van nieuwe natte gebieden wordt de recreatieve en ecologische potentie van het gebied versterkt 
passend bij de lange termijn klimaatverwachtingen. 

Toekomst Markermeer-IJmeer

De provincie voert de regie bij het ontwikkelen van een langetermijnvisie voor een toekomstbe-
stendig en veerkrachtig ecologisch systeem dat op het vlak van de zoetwatervoorraad en watervei-
ligheid klimaatbestendig is. Dit systeem schept duurzaam, hoogwaardig en efficiënt ruimte voor 
andere functies, zoals wonen, werken, recreatie en infrastructuur, en verhoogt de leefbaarheid en 
ruimtelijke kwaliteit van het gebied. 
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Zuid-Nederland

Adaptatie in het Groene Woud
Samenwerking tussen het Groene Woud en de omliggende steden om samen de klimaatadaptatie 
aan te pakken en stad en land elkaar te laten versterken. 
De ambitie is om het Groene Woud een showcase te laten zijn voor duurzaamheid en klimaatadap-
tatie. Het Groene Woud is hiervoor een uniek gebied, waar een heel palet aan klimaatadaptatie 
mogelijkheden de revue kan passeren: combinatie van natuur, recreatie, regionaal waterbeheer en 
(met gemeente ‘s-Hertogenbosch erbij) hoogwaterproblematiek bij de grote rivieren. De ligging 
tussen drie grote Brabantse steden geeft het in tijden van hittestress een mogelijkheid voor uit-
valsmogelijkheden naar schaduw- en waterrijk natuur- en recreatiegebied. De deelnemers voeren 
een adaptatiescan uit en verkennen een gebiedsgerichte aanpak van adaptatie. Mogelijke projecten 
betreffen het realiseren van groene uitloopgebieden vanuit de stad, buffering van water, behoud 
van biodiversiteit en hoogwaterproblematiek in Den Bosch. 

Adaptatie in stedelijk gebied (Brabantstad)
Toepassing adaptatieopties door grote gemeenten. Technisch zijn er allerlei oplossingen mogelijk 
om woningen aan te passen aan klimaatverandering zoals witte muren en groene daken. Op wijk-
niveau hebben deze aanpassingen minder effect. Dit pleit voor het creëren van koelteplekken in de 
wijken. Daarvoor moet je organiseren dat adaptatie maatregelen echt worden toegepast in renova-
ties en nieuwbouw. De grootste vijf Brabantse steden zijn initiatiefnemer en koploper om hiermee 
ervaring op te doen. De ‘volgers’ kunnen dan gebruik maken van de opgedane kennis en ervaring. 
Het project start in 2008 met het inventariseren van het bestaande klimaat- en energiebeleid bij de 
koplopers. Dit biedt een overzicht van kansen en knelpunten. Gekeken wordt naar overlap/synergie 
met de provinciale visie over energie en klimaatadaptatie. Daarbij gaat het om zowel economische 
als ecologische kansen en knelpunten en om zowel adaptatie als mitigatie. Samen met de provin-
cies werken de vijf steden dit uit tot een gezamenlijk project dat vanaf 2009 met de uitvoering 
start.

Beschikbaarheid van zoetwater
De beschikbaarheid van zoetwater is een belangrijke uitdaging om Oost-Brabant klimaatbestendig 
te maken omdat de zandgronden erg droogtegevoelig zijn. Naast gevoelige natuur ontwikkelt zich 
hier ook hoogwaardige landbouw. Klimaatverandering vraagt om sturing en keuzes over het beter 
benutten van gebiedseigen, slim aanvoeren van water, waterverbruik water verminderen en opti-
maliseren. Onder regie van de provincie ontwikkelt de regio een visie voor het ontwikkelen van 
duurzame en robuuste watersystemen gelet op de natuurlijke handicaps en belangen in deze regio.

Organisatiemodel duurzame bodemenergie Eindhoven
Eindhoven is een hotspot voor bodemenergie met een aantal trendsettende projecten voor warmte-
koude opslag (WKO), een bestuurlijke ambitie om de potentie van de bodem optimaal te benutten 
en een aantal lokale en regionale partners die de realisatie vorm kunnen geven.  
De aanpak is tot nu toe erg versnipperd. Om de samenhang en effectiviteit te vergroten  
is een leidende visie nodig op de inzet van duurzame bodemenergie in samenhang met drinkwa-
terwinning, grondwateroverlast en –verontreiniging, gekoppeld aan een realisatiestructuur de con-
cepten daadwerkelijk toe te passen. 
Dit project wil een praktisch model ontwikkelen waarmee een duurzame inzet van bodemenergie is 
gekoppeld aan een sterke uitvoeringslijn. Deze aanpak moet de gewenste impuls aan toepassing 
van WKO versnellen. De visie zal in 2009 gereed zijn.  

Klimaatadaptatie in Limburgse steden
De provincie Limburg wil samen met gemeenten en woningbouwcoöperaties klimaatadaptatie een 
volwaardige plaats geven in het realiseren van duurzame wijken. De partners willen het instrument 
Duurzaamheidprofiel op locatie (DPL) uitbreiden met een module ‘klimaatadaptatie’ en deze ge-
bruiken bij planvorming van duurzame wijken.  
De provincie brengt partijen (gemeente, woningbouwcoöperaties) om kennis en ervaringen uit te 
wisselen. Zo komen ‘meelopers’ tijdens informatiebijeenkomst in contact met ‘koplopers’, gemeen-
te die klimaatbestendige en duurzame wijken willen realiseren of al hebben gebouwd. Met deze 
aanpak willen de partners in 2011 breed aan de slag met het aangepaste DPL instrument voor het 
realiseren van klimaatbestendige en duurzame wijken. 
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Klimaatbuffer Weerterbos 

Samen met de partners in het gebied wil de provincie het herstel van natuur en waterberging com-
bineren in het Weerterbos. Het Weerterbos is een uitgestrekt moerasbos met grote ecologische 
waarden en potenties. Door herstel van het moerasbos krijgt het Weerterbos zijn oude sponsfunc-
tie voor waterbergend vermogen terug. Het ontwikkelen van deze klimaatbuffer levert een bijdrage 
aan de bescherming tegen hoogwater in het Maasdal, de ontwikkeling van hoogwaardige natuur en 
schept een aantrekkelijk klimaatrobuust buitengebied voor recreant en toerist . 
De provincie heeft de krachten van Natuurmonumenten, SBB, vogelbescherming, ARK en Wadden-
vereniging gebundeld om dit tot stand te brengen. 

Zandmaas II

Samenwerkingsproject van de provincie Limburg, Rijkswaterstaat, de betrokken gemeenten en het  
waterschap voor de beveiliging van het Maasdal 
Het samenwerkingsproject heeft een integraal gebiedsgericht karakter. Klimaatadaptatie is een 
zeer belangrijk onderdeel van dit samenwerkingsproject omdat de uitvoering gericht is op hoogwa-
terbestrijding. Om dit te realiseren wordt er gewerkt aan rivierverdieping/-verbreding. Naast vei-
ligheid krijgen natuurontwikkeling, wonen, werken, landbouw en recreatie de volle aandacht. 
Het Meerjarenplan Zandmaas II is een flexibel plan en biedt de basis voor (maatschappelijke) ont-
wikkelingen/gebiedsontwikkelingen. 

Gebiedsontwikkeling Ooyen-Wanssum

Klimaatadaptatie is een essentieel onderdeel van deze gebiedsontwikkeling De provincie Limburg 
pakt de hoogwaterbestrijding in de Maas bij Ooijen-Wanssum gebiedsgericht aan. De gebiedsont-
wikkeling werkt aan de reactivering en verruiming van een oude Maasarm. Dit vergroot de veilig-
heid en ontwikkelt een goede ruimtelijke kwaliteit waarin wonen, werken en recreëren samenko-
men met landbouw, infrastructuur, natuur en water.  
De provincie trekt de ontwikkeling en werkt nauwe samen met de gemeenten Horst aan de Maas,  
Meerlo-Wanssum en Venray, het Waterschap Peel en Maasvallei, Rijkswaterstaat Limburg en RWS 
Maaswerken.
Eind 2009 is de planstudiefase naar verwachting 2009 gereed. Begin 2010 kan de uitvoeringsfase 
starten. Naar verwachting is een deel van de uitvoering in 2011 gerealiseerd.  

Noord-Nederland

Klimaatbestendige proeftuin Eemsdelta
Integrale gebiedsontwikkeling in de omgeving van de Eemsmond. Klimaatadaptatie is het drijvend 
en sturend mechanisme. De oplossingen die worden ontwikkeld dragen bij aan een klimaatbesten-
dig gebied, met een gezonde economie en sociale cohesie. De gebiedsontwikkeling bouwt op de 
kracht van het gebied, de energie-industrie. 
De provincie Groningen is initiatiefnemer en trekker van een brede coalitie in het gebied, waarin de 
gemeenten, de onderwijsinstellingen, een breed scala bedrijven en vernieuwende ontwikkelaars 
participeren. 

Klimaat, landbouw en water
Onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering voor de aanpassingsmogelijkheden van de 
landbouw in Noord-Nederland. Klimaatverandering vergt aanpassing van de landbouw. Het biedt 
ook perspectieven. De drie noordelijke provincies ondersteunen een initiatief van de noordelijke 
LTO om de ontwikkelingen en kansen te verkennen. 

Klimaatbuffer Waddenzee

Onderzoek naar de realisatie van een klimaatbuffer in het Ruiten Aa-gebied (Dollargedeelte van de 
Waddenzee). Dit project, een initiatief van de Waddenvereniging ontwikkelt een klimaatbuffer. De 
provincies Fryslân en Groningen ondersteunen het project. 

Terra Mater
Integrale ontwikkeling in centrale veenkoloniën, waarbij waterberging, natuurontwikkeling, onder-
grondse zoutcavernes, recreatie en toerisme en wonen worden ontwikkeld.  
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en opdracht  

 

Het ruimtelijke beleid van de provincie Fryslân ten aanzien van windenergie is vastgelegd in het 

thematische streekplan Windstreek 2000. Dit plan is in oktober 2000 vastgesteld door Provin-

ciale Staten van Fryslân. In Windstreek 2000 zelf is opgenomen dat in 2005 een tussentijdse 

evaluatie zal worden uitgevoerd. In oktober 2005 is in de Startnotie Evaluatie Windstreek 2000 

de stand van zaken over het gevoerde beleid weergegeven en is een schets gegeven van de ont-

wikkelingen ten aanzien van windenergie na de vaststelling van Windstreek 2000. Tevens zijn 

hierin drie opties aangegeven voor de uitvoering van de evaluatie.  

 

Provinciale Staten van Fryslân hebben in december 2005 op basis van deze startnotitie de ka-

ders voor de uitvoering van de evaluatie vastgesteld. Er is gekozen voor een beperkte evaluatie, 

aan de hand van een achttal onderzoeksvragen. Uitgangspunt is dat het beleid voor opschalings-

clusters en solitaire turbines in grote lijnen gehandhaafd kan worden.  

Aan het adviesbureau Grontmij Nederland is in april 2006 opdracht verleend om de acht vragen 

in het kader van de evaluatie Windstreek 2000 nader te onderzoeken. In voorliggend rapport 

zijn de resultaten en bevindingen van dit onderzoek weergegeven.  

 

1.2 Onderzoeksvragen 

Door Provinciale Staten zijn navolgende onderzoeksvragen als kader voor de evaluatie vastge-

steld:  

 

1: Het onderzoeken of de status van concrete beleidsbeslissing voor de van windturbines uit te sluiten ge-

bieden gerepareerd moet worden. 

2: Het onderzoeken hoe het thema ruimtelijke kwaliteit zoals dat in het ontwerp Streekplan is opgenomen, 

vertaald kan worden naar het beleid ten aanzien van windenergie. De verhouding tussen te saneren en te 

plaatsen turbines en de verschillende landschapstypen kunnen hierbij betrokken worden. Daarbij kan 

eveneens worden bekken worden of de masthoogte en goede maat is om de hoogte te beperken.  

3: Het onderzoeken of de maximale masthoogte, aangevuld met de afwijkingsmogelijkheid, voldoende is of 

dat de maximale hoogte vergroot kan worden.  

4: Het onderzoeken op welke wijze de kleine windturbines die nu niet onder Windstreek vallen daar toch 

onder gebracht kunnen worden en welk beleid daarvoor gevoerd zou moeten worden. 

5: Het onderzoeken of de zogenaamde dorpsmolens in afwijking van het huidige beleid ten aanzien van so-

litaire turbines toch opgeschaald zouden kunnen worden. Het draagvlak, imago van windenergie, educatie 

mogelijkheden en ruimtelijke kwaliteit kunnen hierbij betrokken worden. 

6: Het onderzoeken welke beperkingen het Structuurschema Militaire Terreinen 2 oplegt. 

7: Het onderzoeken waarom er geen opschalingclusters zijn gerealiseerd. Hierbij kunnen de succes- en 

faalfactoren van clustering worden aangegeven, inclusief wat grotere gemeentelijke clusters landschappe-

lijk gezien ten opzichte van elkaar betekenen. 

8: Onderzoeken hoe de vergunningverlening zo snel mogelijk kan verlopen. Hierbij kan worden bekeken of 

volstaan kan worden met minder regels en snellere op elkaar afgestemde procedures. 

 

 

Enkele onderzoeksvragen zijn georiënteerd op de gevolgen van windturbines voor het landschap 

en de ruimtelijke kwaliteit. Door voortschrijdende ontwikkelingen in de techniek worden afme-

tingen van turbines steeds groter.  



Inleiding 
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De zichtbaarheid en daarmee de impact op het Friese landschap neemt navenant toe. Sluit het in 

Windstreek 2000 geformuleerde beleid hierbij aan of is er aanleiding voor bijstelling van keu-

zen met betrekking tot locaties voor windturbines, de opstelling en de afmetingen van windtur-

bines in relatie tot het bestaande landschap?  

Ook de kleine windturbines worden nader beschouwd. Zij bieden kansen voor decentrale eigen 

energieopwekking, maar is het wenselijk om ruimtelijke sturing te geven aan deze ontwikkeling 

uit oogpunt van (potentiële) verstoring van landschap?  

Vooral de zogenoemde Dorpsmolens vervullen een belangrijke rol in het locale draagvlak voor 

windenergie. Vaak bestaat er de wens om op te schalen, maar dat is veelal niet mogelijk omdat 

het om solitaire turbines gaat en er geen mogelijkheden bestaan om in een opschalingscluster te 

participeren. Is hiervoor beleidsruimte te creëren?  

Een van de onderzoeksvragen is gericht op invloed van defensiebelangen op de plaatsingsmoge-

lijkheden voor windturbines. In het bijzonder de potentiële verstoring van de lange afstandsra-

dars bij Wier en bij de vliegbasis Leeuwarden blijkt in de praktijk tot beperkingen in turbine-

keuze en -afmetingen te leiden. Dit leidt soms tot onmogelijkheden om projecten met (grotere) 

turbines te kunnen realiseren.  

Ten slotte zijn de laatste twee onderzoeksvragen gericht op één van de belangrijke speerpunten 

van beleid; de opschalingsclusters. Wat zijn de oorzaken dat er nog geen clusters zijn gereali-

seerd en welke aanknopingspunten kunnen er worden gevonden voor verbetering en of versnel-

ling van de vergunningprocedures.  

 

1.3 Aanpak onderzoek 

Het onderzoek is uitgevoerd door een adviesteam van Grontmij bestaande uit mevrouw Neeltje 

Annink en de heren Jaap Wisse en Bart Dercksen. Specifiek in het kader van de beantwoording 

van de onderzoeksvraag over het thema ruimtelijke kwaliteit is samengewerkt met Els van der 

Laan van bureau NoordPeil landschap & Stedenbouw. 

De commissie die het onderzoek namens de provincie heeft begeleid bestond uit mevrouw 

Fintsje Jilderda en de heren Jan Jaap Dicke, Bertus de Jong en René Monnikhof . 

 

Naast de uit een workshop verkregen inzichten is voor de beantwoording van de onderzoeks-

vragen gebruik gemaakt van bestaande en beschikbare documenten en onderzoeken en gesprek-

ken met een aantal gemeenten, de Vereniging Windturbine-eigenaren Fryslân, het ministerie 

van Defensie en enkele initiatiefnemers/ontwikkelaars. Verder is gebruik gemaakt van eigen 

praktijkervaringen met onder andere het ontwikkeltraject van het opschalingscluster Windpark 

A7 en Windpark Beabuorren in de gemeente Wûnseradiel. Statistische gegevens en plaatsings-

gegevens over windturbines in Fryslân zijn ontleend aan de databank van windturbines die door 

Windservice Holland in opdracht van de provincie Fryslân wordt bijgehouden. 

   

Bij elk van de onderzoeksvragen is gestart met een nadere analyse van de problematiek. Ver-

volgens is, voorzover relevant in het kader van de betreffende vraagstelling, gezocht naar aan-

knopingspunten voor verbetering of mogelijke opties voor (aanpassing) van beleid. Per vraag-

stelling zijn tenslotte conclusies getrokken en zo mogelijk aanbevelingen gedaan.  

 

1.4 Ontwikkelingen in windenergie 

Momenteel wordt in Nederland ongeveer 2,7 % van het totale elektriciteitsverbruik opgewekt 

met windenergie (situatie 2006). Hiervan wordt circa 11 procent geproduceerd in Fryslân. 

 

Landelijk, Europees en op wereldschaal maakt windenergie een krachtige groei door. In de pe-

riode 2000 t/m 2006 is het totaal geplaatste vermogen in Nederland met gemiddeld 20 tot 25 % 

per jaar gegroeid van ongeveer 440 MW tot de huidige circa 1.500 MW. De groei ligt in dezelf-

de orde van grootte als de groei van het opwekvermogen van windenergie in heel Europa. Ook 

wereldwijd is de productie van duurzame energie uit wind sterk groeiend met percentages van 

rond de 25 % per jaar. Met name in de VS is op dit moment sprake van een sterke impuls. Voor 

de komende jaren worden hier bouwstromen van meer dan 3.000 MW per jaar verwacht.  
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Windenergie is één van de bronnen van duurzame energieopwekking die in de komende decen-

nia zal blijven groeien.  

 

In Fryslân is het geplaatste vermogen in de periode 1999 t/m 2006 bijna verdubbeld tot circa 

127 MW. Dit is weliswaar aanzienlijk minder dan de gemiddelde groei in Nederland, maar 

komt nog altijd neer op een gemiddelde jaarlijkse groei met circa 10 %. Er staan in Fryslân naar 

verhouding veel turbines; 315 windturbines (17,5 %) van de circa 1.800 windturbines die er in 

totaal in Nederland zijn opgesteld. Het opgestelde vermogen in Fryslân komt uit op bijna 9 % 

van het landelijk opgesteld vermogen. Dit komt doordat de Friese turbines gemiddeld ouder zijn 

en kleiner dan in de rest van Nederland; het gemiddelde vermogen is 400 kW terwijl het lande-

lijke gemiddelde momenteel rond de 800 kW ligt. De gemiddelde grootte neemt jaarlijks toe 

doordat nieuwe projecten vaak met grotere turbines van 2 MW of meer worden gerealiseerd.  

 

Mede dankzij de MEP-subsidie is windenergie voor veel locale particuliere ondernemers een 

aantrekkelijke (neven-)bedrijfsactiviteit. Ook veel dorpsmolens hebben gezorgd voor een extra 

financiële impuls voor activiteiten in de locale gemeenschap. Met het stopzetten van de MEP-

subsidie in augustus 2006 zijn de rendementsperspectieven voor de verdere toekomst echter wel 

gewijzigd. Dit geldt niet alleen voor nieuwe projecten maar ook voor turbines die op termijn een 

keer vervangen zullen moeten worden. Op dit moment is nog onduidelijk of er een nieuwe sti-

muleringsregeling zal komen en hoe die er uit gaat zien. Aangenomen mag worden dat een 

nieuwe regeling minder gunstig zal zijn dan de oude regeling. Dat betekent dat de haalbaarheid 

van toekomstige projecten sterker dan voorheen zal afhangen van de kostprijs per kWh en de 

terugleververgoeding dan van subsidies. Een gevolg zal zijn dat in nieuwe opschalingprojecten 

de financiële speelruimte voor participatiemogelijkheden of financiering van sanering van be-

staande turbines zal afnemen.  

 

Met moderne en grotere turbines op hogere masten kan efficiënter worden geproduceerd, waar-

door de kostprijs omlaag kan en het rendement van windprojecten kan verbeteren. Ook de terug-

leververgoedingen zijn verbeterd het afgelopen jaar maar het is nog de vraag of het om een tij-

delijke of een structurele verbetering gaat.  

 

De ontwikkeling van steeds grotere windturbines heeft ook een keerzijde. Grotere windturbines 

hebben een grotere impact op het landschap en roepen ook meer verzet van omwonenden tegen 

windprojecten op. Er is een spanningsveld tussen het streven naar behoud en verbetering van 

ruimtelijke kwaliteit enerzijds en het breed onderschreven belang om in het kader van klimaat-

problematiek te werken aan terugdringing van de CO2-uitstoot door onder andere verduurza-

ming van de energievoorziening anderzijds. Dat betekent dat er uiteindelijk meestal een keuze 

zal moeten worden gedaan.  

 

Ook in de afgelopen jaren is bij elk project veel energie in nut- en noodzaak discussie gestoken. 

Dit illustreert de gevoeligheid van windprojecten. In het recent gepubliceerde statusrapport wind 

op land (november 2006), signaleert het Transitieplatform Duurzame Electriciteitsvoorziening 

dat het politieke draagvlak beperkt is en dat het draagvlak voor windenergie onder de bevolking 

niet is toegenomen. Mogelijk leidt de hernieuwde recente wereldwijde aandacht voor de kli-

maatproblematiek tot een andere balans in de politieke en publieke opinie over nut- en noodzaak 

van windenergie.  

 

1.5 Opzet rapportage  

In voorliggende rapportage is aan elke onderzoeksvraag één hoofdstuk gewijd, met uitzondering 

van het vraagstuk over ruimtelijke kwaliteit. Gezien de grote omvang van dit onderwerp is dit 

over twee hoofdstukken verdeeld, één beschouwend hoofdstuk over windturbines en ruimtelijke 

kwaliteit (H 2) en één hoofdstuk gericht op concrete aanbevelingen voor beleid (H 3).  In de 

hoofdstukken 4 t/m 10 komen de overige onderscheiden onderzoeksvragen aan de orde. Elk 

hoofdstuk begint met een korte beschouwing van de vraagstelling en eindigt met een paragraaf 

conclusies en aanbevelingen betreffende de onderzochte vraag.  

Lezing van deze beide paragrafen geeft een goed beeld van de hoofdlijnen van de resultaten van 

dit onderzoek.
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2 Ruimtelijke kwaliteit 

2.1 Inleiding  

Dit hoofdstuk gaat in op het begrip ruimtelijke kwaliteit tegen de achtergrond van de onder-

zoekvraag: ‘Hoe kan het thema ruimtelijke kwaliteit zoals dat in het Ontwerp Streekplan is op-

genomen, worden vertaald naar het beleid ten aanzien van windenergie?  

 

Specifieke aandachtspunten zijn:  

  de verhouding tussen de te saneren en te plaatsen windturbines en de verschillende 

landschapstypen; 

  de (maximale) masthoogte in relatie met de verschillende landschapstypen; 

  wat zijn de consequenties van het opschalen van dorpsmolens voor de ruimtelijke kwa-

liteit? 

  verhouding opschalingclusters in relatie tot de verschillende landschapstypen. 

 

Dit hoofdstuk is beschrijvend van aard en geeft bouwstenen voor het advies ten aanzien van het 

beleid (zie hoofdstuk 3).  

 

Afbakening van het begrip ruimtelijke kwaliteit 
Om tot een helder advies te komen, is het van belang om een gemeenschappelijke kwaliteitstaal 

te hanteren. In het Streekplan Fryslân 2007 worden drie elementen van ruimtelijke kwaliteit on-

derscheiden, te weten: gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde1. Daarnaast geeft 

het Streekplan aan dat de ruimtelijke kwaliteit van Fryslân in belangrijke mate wordt bepaald 

door het Friese landschap.  

Wij hebben ervoor gekozen om in dit hoofdstuk te focussen op het criterium belevingswaarde,  

omdat het in de discussie over plaatsingsmogelijkheden van windturbines vooral gaat over de 

invloed van windturbines op de belevingswaarde van het landschap2.  

 

Opbouw hoofdstuk 

Dit hoofdstuk start met een beschrijving van de wijze waarop ruimtelijke kwaliteit is ingebed in 

het beleid zoals dit is verwoord in Windstreek 2000 en in het Streekplan Fryslân 2007 (2.2). 

Vervolgens wordt een theoretische beschouwing gegeven over de invloed van windturbines op 

belevingswaarde (2.3). Daarna volgt een beschouwing over Windstreek 2000 in relatie tot het 

Streekplan Fryslân 2007 (2.4). Daarna volgt een paragraaf (2.5) met een nadere beschouwing 

over windturbines per landschapstype en een paragraaf over windturbines in relatie tot stedelijk 

gebied en infrastructuur (2.6). Dit hoofdstuk sluit af met een samenvattende tabel met indicatie-

ve kwalitatieve en kwantitatieve criteria voor plaatsing van windturbines (2.7). 

 
2.2 Ruimtelijke kwaliteit in het Friese beleid  
2.2.1 Windstreek 2000  

Windstreek 2000 is gericht op inperking van het aantal solitaire windturbines èn op het vergro-

ten van de duurzame energieproductie. Daarbij wordt gesignaleerd dat in de Nederlandse dis-

cussie rondom windenergie lokaal draagvlak een terugkerend aandachtspunt is. Zeker in Fries-

land is dit het geval; de Friese burgers zijn sterk bij het Friese landschap betrokken.  

                                                                  

1 Zie omkaderde tekst Streekplan Fryslân 2007 paragraaf 1.2.1 ‘Om de kwaliteit fan de romte’.  
2 De gebruikswaarde in de zin van duurzame energieproductie komt in hoofdstuk 5 nader aan de orde; de 

toekomstwaarde achten we in het kader van de vraagstelling minder relevant.  
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In Windstreek 2000 wordt geconstateerd “meerdere Friese burgers achten windturbines versto-

rend voor de kwaliteit van het landschap”. Dit beeld is ook in de interviews bevestigd en blijkt 

onder andere uit bezwaren en actiegroeperingen tegen windturbines. 

De provincie Friesland neemt haar verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het Friese land-

schap door expliciete keuzen te maken over de locaties, de afmetingen en de opstellingen van 

windturbines. In hoofdlijnen gaat het om het volgende:  

  Sturing op ruimtelijke kwaliteit vindt plaats door aanwijzing van gebieden die zijn uitgeslo-

ten voor windenergie. Plaatsing van windturbines kan niet: in de Waddenzee, op de Wad-

deneilanden, in het IJsselmeer, in stiltegebieden en binnen de invloedsfeer daarvan (1000 

meter), gebieden met natuurlijke waarden en binnen de invloedsfeer (500 meter) van gebie-

den met natuurlijke waarden waarvoor een provinciale beheerstrategie geldt, met uitzonde-

ring van bossen, struwelen, houtwallen, open zand, strand en akkers. De uitsluitinggebieden 

komen vooral voort uit criteria zoals natuurwaarde e.d. en niet uit het criterium belevings-

waarde. Daarom zien we geen aanleiding deze gebieden ter discussie te stellen en beschou 

wen we deze als gegeven.  

  Binnen het overblijvende zoekgebied zijn voorkeuren aangegeven voor locaties voor nieuwe 

turbines; plaatsing bij bedrijventerreinen heeft de voorkeur en voorzover dat niet mogelijk is 

plaatsing bij grootschalige infrastructuurelementen.  

  Voorts kiest de provincie voor sturing op de maatvoering van turbines met het onderliggende 

landschap en techniek als uitgangspunten. Voor de voorkeurslocaties geldt in principe een 

maximale masthoogte van 60 meter en voor overige locaties een maximum van 45 meter.  

  Wat betreft opstellingen zijn nieuwe solitaire opstellingen uitgesloten behalve op bedrijven-

terreinen. De provincie zet in op sanering van solitaire opstellingen in combinatie met nieu-

we opschalingclusters, één per gemeente in combinatie met verplichte sanering..  

  Inzet is sanering van bestaande turbines, opschaling van bestaande solitaire turbines wordt 

daarom niet toegestaan 

 
2.2.2 Streekplan Fryslân 2007  

Het Streekplan Fryslân 2007 geeft aan dat de ruimtelijke kwaliteit van Fryslân in belangrijke 

mate wordt bepaald door het Friese landschap. Dit landschap vormt tevens een belangrijke basis 

voor verschillende (economische) functies zoals recreatie en toerisme. Friesland heeft een rijke 

schakering aan landschappen: kleinschalige zandlandschappen, weids veenweide- en meren-

landschap, open kleilandschappen en het waddengebied met haar kwelders, zee en eilanden. In 

het nieuwe streekplan zijn de kernkwaliteiten per landschapstype beschreven.  

 

Friesland heeft twee Nationale Landschappen: Zuidwest Fryslân en de Noordelijke Wouden.  

Rondom de steden is een geleidelijk verstedelijkingsproces zichtbaar; hier worden allerlei ele-

menten toegevoegd aan het landschap (bijvoorbeeld wegen, bedrijventerreinen en agrarische 

bedrijven). De meningen over dit proces zijn verdeeld.  

 

De provincie ziet het landschap als gezamenlijke verantwoordelijkheid en zet in op het instand-

houden en verder ontwikkelen van de belangrijke landschappelijke kwaliteiten en waarden: 

1. herkenbaarheid van de Friese landschapstypen en hun ontwikkelingsgeschiedenis en 

versterking van de ruimtelijke kwaliteit en het identiteitsgevoel; 

2. landschap als inspiratiebron voor nieuwe ontwikkelingen en kernkwaliteit voor nieuwe 

sociaal-economische impulsen; 

3. waar gewenst en noodzakelijk, realisatie van geheel nieuwe eigentijdse landschappen 

met veel kwaliteit. 

 

De provincie geeft aan dat het landschap niet op houdt bij gemeentegrenzen en dat de provincie 

Fryslân zich primair verantwoordelijk acht voor de landschappelijke kwaliteit op provinciaal 

niveau. Voor bepaalde natuurgebieden en diersoorten zijn stilte en duisternis een vereiste en 

voor mensen een kwaliteit die de beleving van het landschap een extra dimensie geeft. 

 

 

 



Ruimtelijke kwaliteit 

 

99074286 - Wisse/KW, revisie 22-02-2007

Pagina 13 van 65

 

2.3 Theoretische beschouwing ruimtelijke kwaliteit en windturbines 

In deze beschouwing ligt de focus op het element belevingswaarde. In het Streekplan Fryslân 

2007 worden de volgende begrippen genoemd om het element belevingswaarde nader te duiden:  

  diversiteit 

  identiteit  

  herkenbaarheid, beleving en zingeving 

Deze begrippen hanteren we als leidraad voor dit theoretische intermezzo. Ze zouden als toet-

singskader kunnen worden gehanteerd voor de plaatsing van windturbines in het landschap. 

  
2.3.1 Diversiteit  

Bij diversiteit gaat het om verschillen in identiteit tussen landschapstypen. In algemene zin kan 

worden gesteld dat uitsmering van windturbines nivellerend werkt op de verschillen tussen 

landschapstypen. Clustering (concentratie) echter kan juist zorgen voor meer diversiteit; er kun-

nen landschappen ontstaan met relatief veel turbines èn plekken / landschappen zonder turbines. 

De turbines kunnen zelfs, op verschillende schaalniveaus, de identiteit van een bepaald land-

schapstype gaan versterken en daarmee de diversiteit vergroten. Geplaatst bij stedelijke gebie-

den geven ze die gebieden , - door hun schaal, technische en kunstmatige karakter -, bijvoor-

beeld een meer stedelijke uitstraling.  

 
2.3.2 Identiteit 

Identiteit heeft te maken met maat en schaal van een landschap, met de aanwezigheid van ken-

merkende elementen en structuren, zoals boerderijen, dorpen, kerktorens, reliëf, verkaveling, 

hagen, dijken, bossen etc. en het grondgebruik (agrarisch, bedrijventerrein, natuurgebied etc.). 

Kortom: de context waarin een turbine wordt geplaatst (vergelijk figuur 2.1).  

Van turbines groter dan 80 meter masthoogte wordt algemeen gesteld dat ze geen relatie meer 

hebben met het lokale landschap, c.q. landschapsstructuren en patronen (consensus Atelier 

Rijksbouwmeester 2006).  

 

Op zichzelf zijn windturbines ‘schaalloze’ elementen; zonder context is hun afmeting erg lastig 

in te schatten. Dit heeft o.a. te maken met perspectief, maar vooral ook met het gegeven dat tur-

bines geen referentiemogelijkheden bieden waaruit de hersenen van de waarnemer een schatting 

kunnen maken van de hoogte (bijvoorbeeld ramen of verdiepingen).  

Een turbine krijgt schaal door de context waarin deze wordt geplaatst. In open landschappen 

blijft het schatten van de hoogte moeilijk, omdat er nauwelijks mogelijkheden voor referentie in 

het landschap aanwezig zijn (Vergelijk figuur 2.1). 

Bij de plaatsing van turbines in een landschap gaat het vooral om de verhouding tussen beide, 

waarbij identiteit, maat en schaal een belangrijke rol spelen.  

 

Schaalbreuk 

Om te beschrijven of een windturbine wel of niet past bij de identiteit van een landschap, kan 

het begrip schaalbreuk, afkomstig uit de architectuur / stedenbouw, worden gehanteerd. Als een 

nieuw te plaatsen element, zoals een windturbine, qua aard en schaal erg afwijkend is van de 

context waarin deze wordt geplaatst (de identiteit van de omgeving / het landschap), dan noemt 

men dit ook wel ‘schaalbreuk’. Velen beleven dit als ‘storend’: ‘turbine en landschap passen 

niet bij elkaar’. Plaatsen van turbines in de juiste context geeft juist maat en schaal aan beide, en 

zorgt daarmee voor kwaliteit. 

  

Vertaald naar de landschapstypen leidt de inpassing van een windturbine in bijvoorbeeld een 

grootschalig open landschap of op een bedrijventerrein met grootschalige bedrijfshallen meestal 

niet tot schaalbreuk. Wanneer een turbine in een kleinschaliger landschap wordt geplaatst, zoals 

in Gaasterland, is de kans dat schaalbreuk optreedt groter. Dat kan vervreemdend werken.  

 

Voor het bepalen of er schaalbreuk aan de orde is, bestaan geen algemene criteria. Daarvoor is 

nadere studie nodig. Daarnaast is het sterk afhankelijk van de lokale situatie; het zal dus van 

geval tot geval moeten worden beoordeeld. Wel wordt in dit rapport een eerste handreiking ge-

daan (zie verder paragraaf 2.4). 
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Bedrijventerrein Harlingen; masthoogte 50 meter, tiphoogte 78 meter 

 
Grootschalig open landschap (visualisatie) masthoogte 80 meter tiphoogte 120 meter 

Afbeelding 2.1. Bovenste situatie: turbines zichtbare relatie met kenmerkende elementen landschapen referenties 

(Harlingen haven). Onderste afbeelding geen zichtbare relatie met lokale landschapsstructuren, geen hoogtereferen-

ties.  
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