
PROVINCIE FLEVOLAND 
Agenda 

Gedeputeerde Staten 

Onderwerp 

Experimentenkader 'extra woningen op erven', gemeente Noordoostpolder 

Beslispunten 

1. In te stemmen met de toepassing van het experimentenkader 'Extra wonin
gen op erven', gemeente Noordoostpolder. 

Kern voorstel 

Op 12 september 2016 heeft uw college ingestemd met het voornemen om me
dewerking te verlenen aan dit experimentenkader. Op 13 oktober 2016 is dit 
voornemen besproken in de commissie Ruimte. In de vergadering van 9 november 
2016 is dit voornemen besproken in Provinciale Staten. De beleidsuitwerking die 
de gemeente hiertoe heeft opgesteld moet door de gemeenteraad nog worden 
vastgesteld. Deze beleidsuitwerking wordt gevolgd door bestemmingsplannen die 
extra woningen op erven planologisch mogelijk moet gaan maken. 

Argumenten 

1.1 De door de gemeente Noordoostpolder verstrekte informatie biedt vol
doende basis voor het toepassen van het experimentenkader. 
Met dit experimentenkader voor extra woningen op vrijkomende erven 
wordt een kwaliteitsimpuls gegeven aan het landelijk gebied. Deze kwali
teitsimpuls wordt bereikt door een zestal aspecten, waarover u eerder 
heeft besloten op basis van het voornemen van 12 september 2016 
(edocssnr. 1947011). 

1.2 Provinciale Staten hebben besloten geen advies uit te brengen naar aan
leiding van het voornemen om medewerking te verlenen aan dit experi
mentenkader. 
In de bespreking van de commissie Ruimte is een aantal punten benoemd 
(zoals de Ladder voor duurzame verstedelijking, omliggende bedrijven, be
houd karakter van het erf, functies van de erven, veiligheid van provinciale 
wegen, bedrijvigheid in het landelijk gebied). De meeste van deze aspec
ten zullen voorzover ze van provinciaal belang zijn aan de orde komen t i j 
dens de planologische inpassing van de extra woningen op erven. Geduren
de deze planologische procedures kan er desgewenst van het wettelijk in
strumentarium door de provincie gebruik gemaakt worden. 
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Brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder. 

Samenvatting voor de publieksvriendelijke besluitenlijst 

Gedeputeerde Staten hebben besloten in te stemmen met de toepassing van het experimentenkader 
'Extra woningen op erven', gemeente Noordoostpolder. 
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