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Beslissing op bezwaar Zweefvliegclub Flevo tegen de Omgevingsverordening
Flevoland
Gedeputeerde Staten stellen voor
1.

Beslispunten

1. Het bezwaarschrift van Zweefvliegclub Flevo te Biddinghuizen tegen de
Omgevingsverordening Flevoland niet-ontvankelijk te verklaren.

Provinciale Staten

10 juli 2019
Agendapunt

Lelystad

Registratienummer

2.

Doelstelling programmabegroting

Dit onderwerp past binnen hoofdstuk 1 van de Programmabegroting, onderdeel 1.1. Ruimtelijke Ontwikkeling.
De afhandeling van het bezwaarschrift is een uitvloeisel van de afronding van
de Beleidsarme omzetting van beleid en regelgeving voor de fysieke leefomgeving.
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3.

Eerdere behandeling

De Beleidsarme omzetting van beleid en regelgeving voor de fysieke leefomgeving is op 27 februari 2019 afgerond met de vaststelling door uw staten van
het Omgevingsprogramma Flevoland en de Omgevingsverordening Flevoland.
In deze stukken zijn opgenomen het Omgevingsplan Flevoland 2006 (inclusief
partiële herzieningen voor o.a. windenergie), de Nota luchtvaartterreinen en
een groot aantal andere beleidsstukken resp. de Verordening voor de fysieke
leefomgeving Flevoland 2012 (inclusief de hoofdstukken over windenergie en
luchtvaart) en twee andere verordeningen.
4.

Bevoegdheden PS en doel behandeling

1.1. In principe kan bezwaar worden gemaakt bij het bestuursorgaan dat
het bestreden besluit heeft vastgesteld. In het voorliggende geval zijn
dat uw staten. Uw staten dienen te beslissen op het bezwaarschrift.
5.

Verdere behandeling PS
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6.

Korte toelichting op voorstel

Bij brief van 29 maart 2019 heeft Zweefvliegclub Flevo te Biddinghuizen bezwaar gemaakt tegen het Omgevingsprogramma Flevoland en de Omgevingsverordening Flevoland (#2403059). De omgevingsverordening en het omgevingsprogramma is in het kader van de beleidsarme omzetting van beleid en
regels fysieke leefomgeving door uw staten vastgesteld op 27 februari 2019
en inwerking getreden op 15 maart 2019.
Het bezwaarschrift is in handen gesteld van de commissie bezwaar en beroep
Provincie Flevoland en is op 18 april 2019 op de lijst met ingekomen stukken
geplaatst. De Commissie bezwaar en beroep heeft op 25 april 2019
(#2413159) advies uitgebracht aan uw staten.
7.

Beoogd effect

Afhandelen van het ingediende bezwaarschrift.
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8.

Argumenten

1.1 Tegen een verordening kan geen bezwaar en beroep worden ingesteld
Tegen een verordening kan gelet op artikel 8:3 Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar en
beroep worden ingesteld. Dit betekent dat het bezwaar van Zweefvliegclub Flevo nietontvankelijk kan worden verklaard. Gevolg hiervan is dat niet wordt toegekomen aan de beoordeling van de inhoud van het bezwaar. De bezwaarschriftencommissie heeft daarom zonder een
hoorzitting te houden advies uitgebracht aan uw staten.
1.2 Beslissing conform het advies van de Commissie bezwaar en beroep
De Commissie bezwaar en beroep heeft in haar advies van 25 april 2019 geadviseerd het ingediende bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. Dit advies kan op grond van artikel 3:9
van de Algemene wet bestuursrecht integraal worden overgenomen. Het besluit, de vaststelling
van de Omgevingsverordening Flevoland en het Omgevingsprogramma Flevoland, van 27 februari
2019, blijft ongewijzigd in stand.
9.

Kanttekeningen

Bekend is dat Zweefvliegclub Flevo van plan is op alle mogelijke manieren te ageren tegen
besluiten van de overheid die raken aan het zweefvliegterrein. Dit betekent dat waarschijnlijk
beroep zal worden ingesteld tegen de beslissing op bezwaar. Het ontwerp van het rijksinpassingsplan voor windplan groen en de daarvoor benodigde ontwerpwijziging van de omgevingsverordening worden naar alle waarschijnlijkheid aangegrepen om een zienswijze in te dienen.
10.
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