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Geachte mevrouw Rozema, 

Hierbij ontvangt u de antwoorden van ons college op de statenvragen van de statenfractie van 
GroenLinks van 17 januari 2012 inzake Almere de Vaart IV/V. Wij hebben de antwoorden op deze 
vragen vastgesteld op 14 februari 2012. 

Wij verzoeken u de vragen en antwoorden door te geleiden aan Provinciale Staten. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris, de voorzitter. 

.C. Overmars 

inlichtinsen bij 

mr. E.M. Strating 
Doorkiesnummer 

0320-265279 
Bezoekadres 

Visarenddreef 1 

Lelystad 



P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

Schriftelijke statenvragen van de statenfractie van GroenLinks van 17 januari 2012 over de 
provinciale rol bij de ontwikkeling van bedrijventerrein Almere de Vaart IV/V en de antwoorden 
daarop van het college van Gedeputeerde Staten van 14 februari 2012 (1280964). 

Vraag 1 

Hoe wordt omgegaan met de gegroeide natuurwaarden in de omgeving (waaronder de kiekendief)? 

Antwoord op vraag 1 
Met de natuurwaarden van de omgeving wordt zorgvuldig omgegaan. Het belang van het terrein 
Vaart IV / VI voor soorten van Natura 2000-gebieden, waaronder kiekendieven, was in 2004 al 
bekend. Voor zorgvuldige besluitvorming bij de vaststelUng van het gemeentelijke bestemmingsplan 
in 2005, waar destijds nog goedkeuring van het college van Gedeputeerde Staten voor nodig was, 
zijn beoordeUngen opgesteld. De conclusies uit die beoordelingen was dat voor de Bruine en Blauwe 
kiekendief het duurzame voortbestaan in het gedrang kon gaan komen bij reaUsatie van alle toen 
bekende voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen. Hierna zijn aanvullende studies verricht naar de 
beste plaats en omvang van passende maatregelen die nodig zijn voor behoud van voldoende 
draagkracht voor instandhouding van de kiekendieven. De uitkomsten van die studies zijn met 
Almere voor Vaart IV / VI vastgelegd in een vergunning uit hoofde van de Natuurbeschermingswet 
1998. Die vergunning heeft de voon/vaarde dat de tegenmaatregelen genomen worden ter saldering 
van de effecten van de daadwerkelijke realisatie van bedrijvigheid op Vaart IV / VI binnen de regels 
van het bestemmingsplan. De tegenmaatregelen hebben de vorm van reaUsatie van nieuw voedsel 
zoekgebied voor kiekendieven in het Oostvaarderswold. 
Vraag 2 
Welke regels gelden daar vanuit het omgevingsplan en de EU? 

Antwoord op vraag 2  
Omgevingsplan 

• In het Omgevingsplan is met kaart 11 op pagina 65 vastgelegd dat Vaart IV / VI behoort tot 
de StedeUjk kern van Almere. Het Omgevingsplan geeft dus aan dat een bedrijventerrein op 
die plaats niet in strijd is met de goede ruimteUjke ordening. 

• Op pagina 72 van het Omgevingsplan is vastgelegd dat gemeenten bij de ontwikkeUng van 
bedrijvigheid op basis van het provinciale locatiebeleid een GemeenteUjke Visie op het 
Vestigingsbeleid (GW) dienen op te stellen. 

• De GW is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten en voldoet 
• Recent is het provinciale beleid van het Omgevingsplan op dit punt aangevuld met de 

Structuurvisie werklocaties Flevoland 2011. Het bestemmingsplan Vaart IV / VI is in 
overeenstemming met deze nadere uitwerking. 

• In het omgevingsplan zelf zijn geen aanvullende regels of voorwaarden vastgelegd voor 
miUeu en natuur die specifiek zien op Vaart IV / VI. Die volgen steeds uit toepassing van 
sectorale wetgeving op deze beleidsterreinen. Dat is geschied bij vaststelUng van het 
bestemmingsplan en de Natuurbeschermingswetvergunning (zie antwoord 1). 

Europa 
De regels van de Europese Unie voor bescherming van natuurwaarden die zijn vastgelegd in de 
Vogeirichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992), zijn in Nederland opgenomen in de 
Natuurbeschermingswet 1998 (2005) en de Flora- en faunawet (2002). De Europese richtUjnen 
hebben daarmee in principe geen zelfstandige rechtskracht meer. 

Vraag 3 
Vindt er compensatie plaats in Oostvaarderswold of elders voor deze ontwikkeUng? 

Antwoord op vraag 3 
Ja. Zie ook antwoord op vraag 1. 


