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*1625119* 
Onderwerp 

Tweede wijziging Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012  
 
 
Doel van deze mededeling: 

Provinciale Staten te informeren over de voorgenomen tweede wijziging van de 
Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 (hierna: VFL 2012) 
 

Toezegging/motie/amendement: 

n.v.t. 
 

Inleiding: 

PS hebben in de nota Duurzaam gebruik ondergrond een standpunt ingenomen 
over schaliegas conform de motie 22 d.d. 14 november 2012. Het (aanvullend) 
verankeren daarvan in regelgeving geeft een stevigere positie richting het rijk.  
 
Op dit moment bereidt het rijk een notitie reikwijdte en detailniveau voor t.b.v. 
de structuurvisie schaliegas. De structuurvisie zal naar verwachting uiterlijk 
begin 2015 gereed zijn, waarna het starten van een inpassingsplan door het rijk 
een reële mogelijkheid is. Het is daarom van belang z.s.m. de wijzigingsprocedu-
re van de VFL 2012 te starten. Gelijktijdig kunnen enkele andere wijzigingen 
meegenomen worden. 
 
Mededeling: 

Momenteel wordt ambtelijk een wijzigingsbesluit voorbereid. De wijzigingen 
passen binnen het bestaande beleid van Provinciale Staten, zoals het Omgevings-
plan en de nota Duurzaam gebruik ondergrond.  
 
Voorgesteld wordt om aan de VFL 2012 regels toe te voegen met betrekking tot 
ruimtelijke ontwikkelingen ten aanzien van de opsporing en winning van scha-
liegas. Provinciale Staten hebben in november 2012 een motie aangenomen 
inzake schaliegas (Motie 22 d.d. 14-11-2012). Deze motie is vastgelegd in de 
beleidsnota Duurzaam gebruik van de Flevolandse ondergrond. De verankering in 
regels is een zwaarder middel en geeft Flevoland een stevigere positie indien er 
daadwerkelijk naar schaliegas in Flevoland geboord zal worden. Indien het rijk 
besluit tot schaliegaswinning en daarvoor gezien de weerstand in de omgeving 
een rijksinpassingplan gebruikt, zal zij moeten aangeven hoe zij met die provin-
ciale regels omgaat: of er invulling aangeven, of die regels onderbouwd ter zijde 
schuiven/overrulen. Ook lijkt beroep bij de rechter tegen een rijksinpassingsplan 
niet mogelijk als het provinciale standpunt alleen in beleid is vastgelegd. Met het 
opnemen van regels in de VFL 2012 wordt dit ondervangen. Het is eveneens in 
lijn met de recent aangenomen motie van Provinciale Staten (Motie 1 d.d. 11-06-
2014). 

 
Daarnaast hebben Provinciale Staten eerder besloten over beleidsmatige 
(koers)wijzigen, zoals de herijking van het waterveiligheidsbeleid (#1513071) en 
over de uitstel van de termijn waarop de Knardijk aan de gestelde norm dient te 
voldoen (#1580272). Voorgesteld wordt om deze beleidswijzigingen mee te 
nemen in de wijziging van de VFL 2012. 
 
Tenslotte wordt voorgesteld om enkele technisch juridische wijzigingen in de VFL 
2012 aan te brengen, zoals het aanpassen van de verordening aan de gewijzigde 
Waterwet en het repareren van omissies in de tekst van de verordening. 
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Het vervolg 

De planning van de wijzigingsprocedure ziet er als volgt uit. 
Activiteiten Planning 
Opstellen ontwerp wijzigingsverordening Mei - Juli ‘14 
Vaststellen ontwerp door gedeputeerde staten 12 Augustus ‘14 
Toetsen inspraakrijpheid door Commissie Ruim-
te&Leefomgeving 

3 September ‘14 

Inspraaktermijn ontwerp 10 September – 22 Oktober ‘14 
Verwerken zienswijze(n) in antwoordnota Oktober/November ‘14 
Opstellen ‘definitieve’ tekst van de verordening 

December ’14 – Februari ‘15 Vaststellen ‘definitieve’ tekst door GS 
Vaststellen wijziging door PS 
Verwachte inwerkingtreding 1 maart ‘15 
      
Ter inzage in de leeskamer 

n.v.t. 
 
Verdere informatie 

n.v.t. 
 
  

 


