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Lelystad 

Ontwerpbesluit Wet natuurbescherming: Floriade Almere 2022   

Geachte, 

Op 6 januari 2022 hebben wij uw aanvraag voor een vergunning, in het kader van de Wet 
natuurbescherming, hierna de Wnb, ontvangen voor Floriade Almere 2022. 

In dit verband is het van belang om vast te stellen of er door het uitvoeren van de door u 
aangevraagde activiteit negatieve effecten door stikstofdepositie kunnen optreden op de 
instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. 

Het project vindt plaats op het grondgebied van de provincie Flevoland. Gedeputeerde Staten van 
Flevoland zijn daarom gezien artikel 1.3, eerste en vierde lid van de Wnb het bevoegd gezag. 

Bijgevoegd treft u het besluit van Gedeputeerde Staten aan. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
namens deze, 
het hoofd van de afdeling Strategie en Beleid 
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(Ontwerp)besluit van GEDEPUTEERDE STATEN VAN FLEVOLAND op een verzoek voor een vergunning 
op grond van artikel 2.7, tweede lid Wnb. 

Inhoudsopgave 
A. (Ontwerp)besluit  
B. Motivering besluit 
B.1 Wettelijk kader Wet natuurbescherming  
B.2 Aanvraag en procedure 
B.3 Vergunningenhistorie 
B.4 Inhoudelijke beoordeling 
B.5 Conclusie 
C. Kennisgeving en afschriften 
D. Zienswijzen 
Bijlagen 

1. AERIUS bijlage kenmerk Re2FZa5Xt6RN (27 januari 2022) 

A. ONTWERPBESLUIT 

Gedeputeerde Staten van Flevoland ZIJN VOORNEMENS, op grond van artikel 2.7, tweede lid van de 
Wet natuurbescherming, een vergunning voor onbepaalde tijd conform de beschrijving in de 
aanvraag te verlenen aan: 

Floriade Almere 2022 B.V., Archerpad 8, 1324 ZZ Almere 

Aan deze vergunning zijn de volgende voorwaarden verbonden: 

1. Het project mag maximaal de stikstofdepositie veroorzaken die past binnen de met de 
nieuwste inzichten berekende depositie behorende bij de activiteiten zoals vermeld in de bij 
dit besluit behorende AERIUS berekening (bijlage 1).  

2. Het project zal plaatsvinden tussen 14 april 2022 en 9 oktober 2022 

3. De vergunning dient op het bedrijf aanwezig te zijn en op verzoek getoond te kunnen worden. 

4. De aanvraag en bijbehorende stukken maken onderdeel uit van de vergunning. 

5. De start van de activiteit moet een week van tevoren worden gemeld bij handhaving@ofgv.nl, 
onder vermelding van de naam van de locatie en het zaaknummer van de vergunning. 
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B. Motivering besluit 

B.1 Wettelijk kader Wet natuurbescherming 

Vergunningplicht 
De Wnb is per 1 januari 2017 het nationale wettelijke kader voor toetsing van activiteiten, plannen, 
projecten en handelingen met mogelijke gevolgen voor de aangewezen natuurwaarden van Natura 
2000-gebieden.  

Artikel 2.7, tweede lid Wnb luidt: Het is verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten een 
project te realiseren dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 
2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante 
gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied. 

De stikstofemissie die uit uw bedrijf vrijkomt, veroorzaakt stikstofdepositie op diverse 
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Derhalve heeft u mogelijk een vergunning op grond van de 
Wnb nodig voor de aangevraagde activiteit. 

Bevoegdheid 

Artikel 1.3 Wnb regelt de bevoegdheidsverdeling onder de Wnb. Het eerste lid luidt: "Ingeval 
gedeputeerde staten ingevolge het bepaalde bij of krachtens deze wet bevoegd zijn tot het nemen 
van een besluit met betrekking tot handelingen, zijn, tenzij anders bepaald, bevoegd gedeputeerde 
staten van de provincie waar de handeling wordt verricht”. 

Het project vindt plaats op het grondgebied van de provincie Flevoland, waardoor Gedeputeerde 
Staten van provincie Flevoland op grond van artikel 1.3, eerste lid Wnb bevoegd zijn een besluit te 
nemen op deze aanvraag. 

Overeenstemming met andere bevoegde gezagen 
Artikel 1.3, derde lid stelt dat wanneer projecten of andere handelingen nadelige gevolgen hebben 
voor een geheel of gedeeltelijk in een andere provincie gelegen Natura 2000-gebied, gedeputeerde 
staten geen besluiten nemen, dan in overeenstemming met gedeputeerde staten van die andere 
provincie. 

Deze vergunning is verleend in overeenstemming met gedeputeerde staten van Noord-Holland en 
Utrecht. 

B.2 Aanvraag en procedure 

Op 6 januari 2022 hebben wij een aanvraag voor een vergunning, in het kader van de Wnb, van u 
ontvangen. Uw aanvraag is door ons ingeboekt onder zaaknummer 2899129. 

Het project betreft de in het voorjaar van 2022 7de  wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 
2022 in Almere. 

Dit besluit doorloopt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht. 
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B.3  Vergunningenhistorie  

Voor dit bedrijf is niet eerder een vergunning verleend in het kader van de Wet natuurbescherming. 

B.4. Inhoudelijke beoordeling  

De mogelijke effecten van het voorgenomen project op omliggende Natura 2000-gebieden zijn 
beoordeeld in een passende beoordeling (kenmerk: R003-1272406YKH-V06-nda-NL). Er is 
gedurende de looptijd van het project (maximaal 1 jaar) tijdelijk sprake van een zeer beperkte 
toename aan stikstofdepositie op enkele kwalificerende habitats/leefgebieden van soorten in de 
Natura 2000-gebieden Naardermeer en Oostelijke Vechtplassen. Het maximale projecteffect op een 
kwalificerend stikstofgevoelig habitattype/leefgebied van een soort bedraagt 0,02 mol N/ha/jr.  

In de passende beoordeling is op basis van gebiedsspecifieke objectieve ecologische gegevens in 
combinatie met een expertoordeel van een ecologisch deskundige een effectbeoordeling 
uitgevoerd. Uit deze effectbeoordeling blijkt dat het voorgenomen project met zekerheid geen 
significante gevolgen heeft voor de Natura 2000-gebieden Naardermeer en Oostelijke 
Vechtplassen. Dat geldt voor alle habitattypen en/of leefgebieden van soorten waarop een 
projecteffect is berekend. Geconcludeerd wordt dat de eenmalige en zeer geringe projectbijdrage 
als gevolg van de verkeersaantrekkende werking van de Floriade zodanig beperkt en tijdelijk is, dat 
geen merkbare verandering in vegetatie zal optreden. Er is daarom geen sprake van een merkbaar 
effect op de kwaliteit van kwalificerende habitattypen/leefgebieden van soorten. Ook in cumulatie 
met overige vergunde maar nog niet (volledig) uitgevoerde projecten en plannen is er geen sprake 
van significante effecten, zo blijkt uit de passende beoordeling.  

Wij onderschrijven de conclusie van de passende beoordeling dat significante gevolgen voor 
Natura 2000-gebieden, gezien de tijdelijkheid van het projecteffect, de zeer geringe toenames aan 
stikstofdepositie en de gebiedsspecifieke ecologische omstandigheden, met zekerheid kunnen 
worden uitgesloten. 

Vaststellen overige effecten 

De aanvrager geeft aan dat er naast de effecten van stikstof geen andere effecten op Natura 2000-
gebieden zijn. Gezien de afstand tot Natura 2000-gebieden kunnen wij daarmee instemmen. 

B.5 Conclusie 
De aangevraagde situatie past binnen de wettelijke regels. Uit de AERIUS Calculator-berekening (zie 
bijlage) blijkt dat er sprake is van een tijdelijke toename van maximaal 0,02 mol N/ha/jr op de 
Natura 2000-gebieden  Naardermeer en Oostelijke Vechtplassen, maar dat dit geen significante 
gevolgen heeft voor de betreffende Natura 2000-gebieden. De aanvraag past binnen de door de 
provincie Flevoland vastgestelde beleidsregels. Wij zijn van mening dat de gevraagde vergunning 
voor de beoogde situatie met bijbehorende stikstofdepositie, onder voorwaarden, kan worden 
verleend.  

C. Kennisgeving en afschriften 
Van dit besluit zal conform artikel 3:42, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht door ons 
kennis worden gegeven door middel van publicatie in het provinciaal blad en op de website van 
provincie Flevoland.  
Afschriften van dit besluit worden verzonden aan:  

• Gedeputeerde Staten van provincies Noord-Holland en Utrecht. 
• Afdeling handhaving van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 
• Adviseur van Arcadis 
• Gemeente Almere 
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D. Zienswijzen 

De beschikking en de relevante documenten zullen gedurende zes weken ter inzage liggen. 
Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling 
zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met het 
uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd. Schriftelijke zienswijzen kunnen 
worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad. Voor een 
mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met 
de Provincie Flevoland (telefoonnummer 0320 - 265 265).  
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