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Aan: 

Provinciale Staten 

 

Onderwerp: 

Herziening Omgevingsplan (partiele). 

 

1. Wij stellen u voor: 
 Te besluiten tot een partiele herziening van het Omgevingsplan in 2004 en 

deze in beginsel te richten op de volgens bijlage geselecteerde onderwerpen. 

 

2. Toelichting: 

In november 2000 is het Omgevingsplan vastgesteld. De wettelijke looptijd 

bedraagt 4 jaar, hetgeen inhoudt dat in november 2004 een nieuw plan 

vastgesteld zou moeten worden. Een 4 jarige cyclus van planrevisie biedt de 

mogelijkheid aan te sluiten bij het werkprogramma van de staten. Dat zou evenwel 

moeten inhouden dat de voorbereiding van een integrale herziening van het plan, 

gelet op benodigde voorbereidingstijd en procedure, reeds nu in volle gang zou 

moeten zijn. Een aantal majeure ontwikkelingen binnen de provincie geven 

aanleiding de integrale herziening later op te pakken. Het ontwikkelingsplan 

Almere en het Interprovinciale Masterplan Zuiderzeelijn verkeren immers nog 

slechts in een verkenningsfase. Daarom ligt het voor de hand gebruik te maken 

van de mogelijkheid de looptijd van het Omgevingsplan met maximaal twee jaar te 

verlengen. Daartoe moet nu besloten worden niet in 2004 een nieuw plan vast te 

stellen maar alsdan een besluit te nemen omtrent de verlenging van de geldigheid 

van het Omgevingsplan. 

 

3. Advies van de Commissie voor advies: 

De commissie neemt kennis van het door het college voorgenomen beleid. 

 

4. Ontwerp-besluit: 
        tot een partiele herziening van het Omgevingsplan in 2004 en deze in beginsel te  
        richten op de volgens bijlage geselecteerde onderwerpen 

 

5. Bijlagen 

Selectie onderwerpen partiele herziening Omgevingsplan 2004. 

 

6. Ter lezing gelegde stukken 

Geen. 
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Selectie onderwerpen partiële herziening Omgevingsplan 2004 

 
Ten behoeve van een tussentijdse partiele herziening van het Omgevingsplan Flevoland is een 
inventarisatie gemaakt van onderwerpen die om uiteenlopende reden in aanmerking komen voor een 
tussentijdse aanpassing van het plan. 
Het gaat om wettelijk vereisen en bestuurlijke  wenselijkheid. Daarnaast is er een aantal onderwerpen 
waarvoor de beleidsmatige voorbereiding reeds is uitgevoerd of op korte termijn wordt uitgevoerd en 
waarvan is voorgenomen deze bij de eerstvolgende tussentijdse herziening mee te nemen. Deze 
onderwerpen zijn op verschillende beleidsvelden geinventariseerd. Er is gewerkt met een groslijst, 
waarin is aangegeven met welke urgentie het onderwerp planherziening noodzaakt en wanneer de 
beleidsvoorbereiding kan zijn afgerond. Afgaande op dit overzicht kan worden bepaald dat voor de 
urgente onderwerpen de datum van 1 oktober 2003 kan worden gehaald voor afronding van 
beleidsvorming en integrale afweging. Daarna kan het formele planproces van ontwerp, herziening, 
inspraak, antwoordnota en statenbesluit worden doorlopen, hetgeen ongeveer netto 9 maanden duurt. 
 
Hieronder is aangegeven welke onderwerpen vooralsnog worden meegenomen bij een partiele her-
ziening van het omgevingsplan. 
Landbouwnota: De provincie wijst de vestiging van projectlocaties voor de permanente bollenteelt af. 
Dit zal in het Omgevingsplan moeten worden verankerd. Tevens zal de normering van ondersteunend 
glas en differentiatie naar gebieden in het Omgevingsplan moeten worden vastgelegd. 
Locatiebeleid: Het nieuwe locatiebeleid is naar verwachting  gereed in het derde kwartaal 2003, zodat 
het in het Omgevingsplan kan worden vastgelegd. Vooruitlopend op de afronding van het herzienings-
proces kan een interim locatiebeleid van kracht worden. 
Efficient ruimtegebruik: GS hebben op 25 juli 2002 besloten dat er een toetsingskader wordt 
uitgewerkt. Dit moet in het Omgevingsplan verankerd worden. 
Stroomgebiedsvisie: Gezien de huidige problematiek (recente wateroverlast) is het noodzakelijk om zo 
snel mogelijk het nieuwe waterbeleid te verankeren in beleidsplannen van provincie, gemeenten en 
waterschap. 
Verdrogingskaart: PS heeft besloten op de verdrogingskaart (figuur 4.17) bij eerst volgende wijziging 
van het omgevingsplan aan te passen. 
Risicocontourenkaart: In het kader van externe veiligheid wordt een risicokaart opgesteld. Binnen 
enkele maanden zal deze beschikbaar worden op internet. Deze kaart is nieuw en niet opgenomen of 
voorzien in het huidige Omgevingsplan 
EHS: In gebiedsplan natuur en landschap zijn  een aantal nieuwe begrenzingen opgenomen die 
moeten doorwerken in Omgevingsplan en gemeentelijke bestemmingsplannen.  Zowel type-
aanduiding als locatie van een aantal ecologische verbindingen moet op sommige punten worden 
aangepast. 
Recreatief toeristisch beleid: Er bestaat spanning tussen de ambities van het BART en de ruimte die 
het Omgevingsplan voor toerisme biedt. 
Afvalverbranding: Duidelijker formuleren passage nuttige toepassing van afval en afvalverbrandings-
installaties. 
Windmolenkaart: Windmolenkaart 4.7 Noordermeerdijk aanpassen. 
Stichtselijn en Amersfoortselijn: Reservering tracé Stichtselijn volgens Verkenning Stichtselijn en 
Amersfoortselijn volgens Flevolandse voorkeur. 
Profielen vaarwegen: voor de beroepsvaarwegen en recreatievaarwegen. 
Contouren luchthaven Lelystad: eind dit jaar worden geluidscontouren voor luchthaven Lelystad 
vastgesteld. 
Klimaatbeleid: De laatste jaren heeft een verbreding plaatsgevonden naar klimaatbeleid. Deze 
verbreding in denken en doen moet nog een plaats in het Omgevingsbeleid krijgen.  
Ontgrondingen: De nieuwe Ontgrondingenverordening wordt vastgesteld. De tekst van het huidige 
Omgevingsplan is niet correct en dient aangepast te worden. 
Ongerioleerde lozingen buitengebied: Provinciale Staten hebben onlangs positie bepaald en een 
beleidslijn vastgesteld. De teksten in het Omgevingsplan over de ongerioleerde lozingen zijn niet 
correct en moeten aangepast worden aan de nieuwe beleidslijn. 
Externe veiligheid: Omissie in het Omgevingsplan betreft voornamelijk het beleid t.a.v. groepsrisico 
mede in verband met het Aviodrome. 
Gentech: Begin 2002 heeft GS een reactie gegeven op een brief van Groenlinks. Hiermee is een stuk 
duidelijkheid gekomen over de stellingname van GS m.b.t. biotechnologie die nog niet in het 
Omgevingsplan is vermeld 
Bodemsanering: Herziening van bodemsaneringsbeleid vanwege het kabinetsstandpunt ‘BEVER 
beleidsvernieuwing bodemsanering’ en nieuwe richtlijnen. 
Intensieve veehouderij: voorkomen van beleidsvacuüm. 
Kaartfouten herstellen 
Doorwerking Raad van State uitspraak omtrent buitendijkse boringen naar olie en gas 



 

 

 
Over de volgende onderwerpen komt op een later moment duidelijkheid of deze al dan niet bij een 
partiele herziening betrokken worden: 
Kwaliteitskaart NOP: De kwaliteitskaart kan afhankelijk van de definitieve vorm worden opgenomen in 
het Omgevingsplan. 
Buitendijkse gebieden: (veiligheidsnormen en verantwoordelijkheden) zullen binnenkort worden 
besproken. Afhankelijk van dit gesprek kunnen deze nog worden opgenomen. 
Vrijwaringszones: zijn nog niet aangegeven. In het hiervoor genoemde overleg kan ook hiervoor nog 
worden gekeken of dit onderwerp alsnog in de herziening moet worden opgenomen. 
Woonvisie: Afhankelijk van het resultaat kan later dit jaar bepaald worden of en hoe deze verwerkt 
dient te worden in een herziening van het Omgevingsplan 

 

 


