
  Memo  
B e e l d v o r m i n g  

 

Datum 

Afdeling 

Betreft 

 

 Registratienummer: 

 

 

Naam commissie 
 

Statencommissie RND 

Onderwerp 
 

Wijzigen Omgevingsverordening Flevoland ivm 
verbetering verbod op bodemverstoring in 
grondwaterbeschermingsgebieden 

Datum beeldvorming 
 

25-08 of 01-09 

Wat is de reden/aanleiding voor beeldvorming? 
Let op: deze beeldvormende ronde moet meerwaarde hebben 
t.o.v. bijvoorbeeld schriftelijke informatie of een filmpje  

Voorbereiding op besluitvorming. 
In grondwaterbeschermingsgebieden (oa 
boringsvrije zone) geldt een verbod op 
bodemverstoring beneden een bepaalde 
beleidsmatige diepte (situering kleilagen). Recent 
is gebleken dat dit verbod gelet op de Wet 
milieubeheer niet geldt voor vergunningplichtige 
inrichtingen. Het geldt wel voor meldingsplichtige 
inrichtingen en buiten inrichtingen. Dit betekent 
dat in de praktijk het huidige verbod reeds voor 
bijna alle gevallen geldt, behalve voor een kleine 
categorie grotere/bijzondere inrichtingen. De 
voorgestelde wijziging van de verordening zorgt 
ervoor dat voor alle inrichtingen hetzelfde regime 
gaat gelden. Ook wordt de redactie van de 
uitzondering voor betonnen heipalen verduidelijkt. 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Voor de statenleden moet na de beeldvorming de 
strekking van de voorgestelde wijziging duidelijk 
zijn. 

Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven? 
Gebruik het stroomschema Beeldvorming voor inspiratie over 
vorm en type 
(max. 1/3e van de behandeltijd kan benut worden voor 
presentaties, wanneer meer tijd nodig is graag motiveren via 
deze memo) 

Door uitstel van de Omgevingswet blijft de 
geldende omgevingsverordening langer van kracht. 
De voorgestelde wijziging betreft een reparatie van 
deze omgevingsverordening zodat er gewerkt kan 
worden met een betere omgevingsverordening tot 
aan de invoering van de Omgevingswet.  
Er wordt een korte presentatie gegeven over de 
voorgestelde wijziging waarna de statenleden 
vragen kunnen stellen. 

Hoeveel tijd wordt geschat nodig te zijn? 
Let op: tijdsduur gaat altijd in overleg met de 
Procedurecommissie  
 

30 minuten 

Wat is de historie van het onderwerp in de Staten? 
Geef inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling of 
toezeggingen. 
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Welke informatie wordt voorafgaand aan de 
beeldvorming, als bijlage van dit memo, aangereikt? 
Kan de beeldvorming hierdoor korter? 
 

De PS-mededeling heipalen Windpark Zeewolde in 
boringsvrije zone (#2785128) en de beantwoording 
van statenvragen hierover (#2801038 en #2801184).  
Voorafgaand aan de beeldvorming wordt de 
presentatie beschikbaar gesteld. 

Wie verzorgt de beeldvorming? 
Let op: functietitel ipv. Naam. 
 

Beleidsmedewerker water en jurist 
omgevingsrecht. 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja  

Wat is het vervolg van deze beeldvorming? 
Geef een zo smart mogelijke planning. 

 

22-09 / 29-09 Oordeelsvormende commissie RND 
13-10 Besluitvorming PS 

  
 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de WOB 

(ja/nee aangeven) 

PS-mededeling heipalen Windpark Zeewolde in boringsvrije zone 2785128 Ja 
Beantwoording statenvragen PVV - Gebruik heipalen in 
boringsvrije zone 

2801038 
 

Ja 

Beantwoording statenvragen Ja21 – Heipalen windpark Zeewolde 
door waterbeschermingslaag geslagen 

2801184 Ja 

  


