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Mededeling 

Onderwerp 

Instrumentarium en Omgevingsagenda 

Doel van deze mededeling: 

Provinciale Staten te informeren over de stand van zaken rond het veranderen
de Instrumentarium en de actualisatie van het huidige Omgevingsplan 

Toezegging/motie/amendement: 

Naar aanleiding van het verschuiven van de Panoramaronde Instrumentarium en 
Omgevingsagenda op 30 mei 2012 informeert Gedeputeerde Bliek u schriftelijk. 

Inleiding: 

Via deze schriftelijke mededeling worden Provinciale Staten geïnformeerd over 
de stand van zaken rond het veranderende Instrumentarium en de actualisatie 
van het huidige Omgevingsplan. 

Mededeling: 

1. Instrumentarium 
De stand van zaken met betrekking tot het wijzigende instrumentarium wordt 
hieronder aangegeven. 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
ln maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld. 
Via de mededeling 'Invloed Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte op provinci
aal beleid', d.d. 24 april 2012 bent u hierover nader geïnformeerd (zie ook de 
bijlage). Op 24 mei 2012 debatteert de Tweede Kamer over de SVIR, waarna, 
als er geen moties tot aanpassingen worden aangenomen, de SVIR van kracht 
wordt. U wordt over de stand van zaken rond het van kracht worden van de 
SVIR en de invloed ervan op de provinciale belangen voor ruimte en mobiliteit 
in relatie tot de SVIR nader geïnformeerd. 

Omgevingswet 'Eenvoudig Beter' 
Het rijk heeft in maart 2012 een stelselwijziging voor het omgevingsrecht 
aangekondigd. Het huidige omgevingsrecht is te ingewikkeld geworden. Er zijn 
inmiddels 60 sectorale wetten, 100 Al^vQ's en honderden regelingen op het 
gebied van de leefomgeving. Daarom wordt er gewerkt aan één samenhangende 
Omgevingswet die de regels vereenvoudigt en bundelt. De Omgevingswet is een 
ingrijpende vernieuwing. De ambitie van een samenhangende Omgevingswet is 
gericht op minder regels, gestroomlijnde plannen en procedures, meer ruimte 
voor particulier initiatief en lokaal maatwerk, minder onderzoekslasten, snelle
re en betere besluitvorming en meer omgevingskwaliteit. Gekozen is om van de 
grond af aan een nieuw, samenhangend stelsel van omgevingsrecht te ontwer
pen. Vijftien bestaande wetten (bijvoorbeeld de Waterwet, de Crisis- en Her
stelwet, de wet Ruimtelijke Ordening) worden geheel geïntegreerd in de Om
gevingswet. 

Voor de val van het kabinet was de planning als volgt: 
Periode Actie 
maart 2012 kabinetsnotitie stelselwijziging Omgevingsrecht 
maart-augustus 2012 politiek debat en consultatiefase 
najaar 2012 formele toetsing wetsvoorstel 
eind 2012 wetsvoorstel Omgevingswet naar Raad van State 
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eerste helft 2013 indiening wetsvoorstel Omgevingswet bij Twee
de Kamer 

tweede helft 2013 parlementaire behandeling Omgevingswet in de 
Tweede Kamer; toezending aan de Eerste Kamer 

2014 behandeling in de Eerste Kamer; inwerkingtre
ding. 

Op dit moment is nog niet bekend of de stelselwijziging voor het omgevings
recht controversieel wordt verklaard. In de Panoramaronde wordt u geïnfor
meerd over de stand van zaken. 

2. Bestuursopdracht actualisatie huidig Omgevingsplan 
In het Coalitieakkoord is opgenomen dat het huidige Omgevingsplan, dat kaders 
geeft voor integrale gebiedsontwikkeling, zal worden geactualiseerd. Het 
huidige plan biedt ruimte, zowel wettelijk als beleidsmatig, en het College van 
Gedeputeerde Staten wil de hoofdlijnen van het huidige Omgevingsplan zoveel 
mogelijk handhaven. Een breed interactief proces wordt hiervoor dan ook niet 
noodzakelijk geacht. In het nieuwe omgevingsplan wil het College een duidelijk 
onderscheid aanbrengen tussen beheer- en ontwikkeltaken. In het College 
Uitvoeringsprogramma is aangegeven dat in 2012 de bestuursopdracht voor 
actualisatie van het Omgevingsplan wordt vastgesteld. Zoals hierboven is aan
gegeven, verandert op rijksniveau de context van de actualisatie van het Om
gevingsplan. 

Voorlopig is nog onduidelijk hoe het nieuwe rijksbeleid en wetgeving uiteinde
lijk voor het fysieke domein in Flevoland zal uitkristalliseren. Hiervoor zullen 
eerst de trajecten van het veranderende instrumentarium afgewacht moeten 
worden. Vooralsnog is het opstellen van een bestuursopdracht met daarin 
opgenomen de wettelijke kaders en vereisten voor het omgevingsbeleid dan 
ook nog niet aan de orde. 

3. Omgevingsagenda 
Het veranderende instrumentarium op rijksniveau verandert de context van de 
actualisatie van het huidige omgevingsplan. Dit neemt niet weg dat verder 
gewerkt kan worden aan de gebiedsgerichte thema's met een fysieke compo
nent. In de Omgevingsagenda worden deze elf thema's in onderlinge samen
hang weergegeven. Voor elk thema zijn de relevante hoofdlijnen beknopt en 
overzichtelijk uitgewerkt. Daarbij worden de dwarsverbanden aangegeven 
vanuit de inhoudelijke interferenties, de planning, de financiën en de gehan
teerde samenwerkingsverbanden (vitale coalities). Hierdoor worden de onder
linge afhankelijkheden inzichtelijk. Daarnaast worden samenwerkingsverbanden 
in beeld gebracht en wordt de keuzeruimte (financieel en qua planning) inzich
telijk evenals de relatie met de sectorale beleidsnotities. 

Het vervolg 
In een Panoramaronde worden de stand van zaken rond het wijzigende instru
mentarium en de systematiek van de Omgevingsagenda aan u gepresenteerd. 

Ter inzage in de leeskamer 
Niet van toepassing 

Verdere informatie 
Niet van toepassing 


