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*1596736* 
Onderwerp 

Overzicht belangrijkste wijzigingen Omgevingsplan Flevoland  

 

 

Doel van deze mededeling: 

Invulling geven aan de toezeggingen om inzicht te geven in de voorziene struc-

tuurvisies waarmee het Omgevingsplan wordt gewijzigd. 

 

Toezegging/motie/amendement: 

De portefeuillehouder heeft op 16 oktober 2013 en 13 november 2013 de volgen-

de toezegging gedaan (nrs. 172 en 176): 

- te komen met een overzicht van de in de begroting geduide structuurvisies en 

het omgevingsplan 

- inzicht geven in de voorziene structuurvisies en welke stappen daarin relevant 

zijn voor kaderstelling PS 

 

Inleiding: 

De wijzigingen die zijn voorzien in de begroting zijn geïnventariseerd. 

Het Omgevingsplan Flevoland is een structuurvisie in de zin van de Wet ruimtelij-

ke ordening. 

Conform de Wet ruimtelijke ordening, worden in een structuurvisie de hoofdza-

ken van het te voeren ruimtelijke beleid neergelegd. Verder bevat een structuur-

visie de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling van een gebied en/of 

aspecten van het provinciale ruimtelijk beleid. 

 

Mededeling: 

De volgende structuurvisies worden voorzien: 

- Partiële herziening Water  (ontwerp is voorzien eind 2014) 

- Actualisatie Mobiliteitsbeleid  (startnotitie wordt besproken in de staten- 

 commissie van april 2014) 

- Vitaal platteland  (kan leiden tot agendering beleidsaanpassingen;  

 startnotitie wordt besproken in de staten- 

 commissie van april 2014)  

- Programma nieuwe natuur  (vanwege afronding OostvaardersWold; 

 vaststelling is voorzien eind 2014)  

- Regioplan wind  (ontwerp is voorzien begin 2015)  

 

De stappen die inhoudelijk relevant zijn voor de kaderstelling van uw Staten 

kunnen voor elk van de onderwerpen verschillen. Deze zijn of worden doorgaans 

in een startnotitie benoemd. Voor de partiële herziening Water is dit reeds 

gedaan. In april zullen de startnotities voor actualisatie mobiliteitsbeleid en 

Vitaal Platteland in de desbetreffende commissies besproken worden.  

In zijn algemeenheid zijn wel de stappen in de formeel juridische procedure aan 

te geven die voor uw kaderstelling van uw Staten van belang zijn.  

Een structuurvisie moet altijd de volgende formeel juridische procedure doorlo-

pen: 

- Het college van Gedeputeerde Staten stelt een ontwerp vast voor de struc-

tuurvisie. Deze wordt in principe 6 weken ter inzage gelegd voor inspraak. 

Voorafgaand aan deze ter visie legging komt het ontwerp in uw commissie 

aan de orde inzake de inspraakrijpheid van dat ontwerp. 

- Er wordt een antwoordnota opgesteld waarin een reactie wordt gegeven op 

de ontvangen inspraak. Verder wordt bezien of het ontwerp van de struc-

tuurvisie aanpassing behoeft. Aan de hand hiervan wordt aan uw Staten een 
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voorstel voorgelegd inzake het vaststellen van de antwoordnota en de structuurvisie.  

- De vastgestelde structuurvisie wordt gepubliceerd. Tegen de vaststelling van een structuurvisie 

staat geen bezwaar of beroep open.  

 

Het vervolg 

Voor de zomer zal een actueel beeld over het gehele omgevingsbeleid aan u gepresenteerd worden. 

Het kan namelijk zijn dat er nog ontwikkelingen zijn die alsnog een verdere aanpassing van beleid 

wenselijk kunnen maken, bijvoorbeeld vanwege de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).  

 

Ter inzage in de leeskamer 

- 

 

Verdere informatie 

- 

 

  


