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Naam commissie 
 

Statencommissie RND 

Onderwerp 
 

Wijziging Omgevingsverordening inzake 
wildbeheereenheden (wbe’s) 

Datum beeldvorming 
 

17 november 2021 

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. 
De beeldvorming moet leiden tot een 
besluitvorming over het aantal WBE in de 
omgevingsverordening. Uit het advies van Hemmen 
blijkt dat het wenselijk is in Flevoland 3 a 4 WBE te 
hebben. In onze omgevingsverordening is dit op dit 
moment niet vastgelegd. 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

De beeldvorming zorgt voor inzicht in waarom de 
wijziging noodzakelijk is. 
En waarom de wijziging niet kan wachten op de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet en de 
nieuwe omgevingsverordening. Na deze 
beeldvorming hebben de statenleden voldoende 
kennis en inzicht om een besluit te kunnen nemen 
over de voorgestelde wijziging van de 
omgevingsverordening. 

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) 

De beeldvorming wordt vormgegeven door te 
starten met een presentatie waarin de 
voorgestelde wijziging van de 
omgevingsverordening wordt toegelicht. Daarnaast 
zal er een uitleg zijn over het advies om 3 of 4 
wildbeheereenheden in de omgevingsverordening 
op te nemen. Na deze presentatie (van max. 15 
min.) hebben de statenleden de gelegenheid om 
vragen te stellen. 

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

30-45 minuten 

Wat is de historie van het onderwerp in de Staten? 
Geef inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling of 
toezeggingen. 
 

In 2016 heeft PS de Verordening uitvoering Wet 
natuurbescherming Flevoland 2016 vastgesteld. 
In 2019 is deze verordening opgegaan in de 
Omgevingsverordening Flevoland. Daarbij is het 
artikel aangaande de wildbeheereenheden 
gewijzigd door PS van één naar maximaal vier 
wildbeheereenheid. 

 
 
 
15 oktober 2021 
 
SENB 
 
Wijziging Omgevingsverordening inzake wildbeheereenheden 
   
 

 
2857239 

 

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2258/2549248-v5-beeldvorming_stroomschema.pdf
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Welke informatie wordt voorafgaand aan de 
beeldvorming, als bijlage van dit memo, aangereikt? 
Kan de beeldvorming hierdoor korter? 
 

- Het advies van Van Hemmen uit 2018. 
- Het advies van de Faunabeheereenheid 

Flevoland uit 2020 
- Besluit college van Gedeputeerde Staten 

voor het inrichten van drie 
wildbeheereenheden op basis van het 
advies van de Oprichtingscommissie voor 3 
of 4 wbe’s uit 2021 

- Voorafgaand wordt de presentatie 
beschikbaar gesteld. 

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

Senior adviseur natuurbescherming samen met een 
lid van de “Oprichtingscommissie voor 3 of 4 
wbe’s”. 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

ja 

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

Oordeelvormende ronde: 12 of 19 januari 2022 
PS ter besluitvorming: 26 januari 2022 
Na publicatie in provinciaal blad is de wijziging van 
kracht. 

  
 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de WOB 

(ja/nee aangeven) 
Verordening tot wijziging van de Omgevingsverordening Flevoland 
inzake omvang en begrenzing van de wildbeheereenheden in 
Flevoland (Verordening inzake omvang en begrenzing van de 
wildbeheereenheden) 

2857268 Ja 

Eindadvies Bestuurlijk Verkenner FBE – WBE – SFF (Van Hemmen) 2313166 Ja 
Advies Oprichtingscommissie voor 3 of 4 wildbeheereenheden 
- e-mail van Mr. H.M. Meijdam d.d. 6 oktober 2021 
- advies oprichtingscommissie d.d. 5 oktober 2021 

 
2853216 
2853218 

Ja 

Advies faunabeheereenheid  2732953 Ja 
  


