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Agenda

• De bouwstenen van de invoering

• Lijst van gevallen van provinciaal belang   

• De lijst in de praktijk  

• Peiling t.b.v. lijst/ samenwerkafspraken 



Doel bijeenkomst

• Introductie van de lijst en de werking 

• Verdieping via concrete voorbeelden 

• Peiling middels richtinggevende vragen/ stellingen gericht op:

• Wat heeft/ krijgt impact op het proces?

• Wat heeft/ krijgt impact op de rolverdeling?

• Wat vraagt dit van het samenspel tussen GS/ PS? 

• Welke impact heeft dit op de huidige procedures?

• Wat moet er in mee worden genomen richting de samenwerkovereenkomst? 











Provinciaal belang

• Statenleergang-sessie provinciaal belang

• Reactieve aanwijzing (sturingsinstrument bij planprocedures) gaat wijzigen:
• Bestemmingsplan (reactieve aanwijzing) -> omgevingsplan (reactieve interventie)
• Omgevingsvergunning (reactieve aanwijzing) -> buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Je hebt pas advies met instemming als er 

‘gevallen van provinciaal belang kenbaar zijn gemaakt in een openbaar document’ (bevoegdheid GS)

• Lijst van gevallen van provinciaal belang



Aan tafel
Uitnodiging als:
1. In de wet vastgelegd of
2. Gevallen van provinciaal 

belang aangeduid in een 
openbaar document’

3. ’

Uitnodiging als:
je aan hebt 
aangegeven aan tafel 
te willen zitten



Samenstelling lijst van gevallen

• Hoe gekomen tot lijst van gevallen?
• Destillatie huidig beleid (visie, programma, verordening, beleidsregels, beleidsuitspraken)

• Hoe gekomen tot 2 delen?

• Uitgangspunten:
• Lijst opstellen van gevallen van provinciaal belang.
• Die bijdraagt aan de communicatie van provinciale belangen binnen de provincie en 
naar onze ketenpartners

• Lijst is flexibel en kan periodiek aangepast worden.
• Afwegen wat je wilt vasthouden en wat je wilt loslaten.
• Lijst is niet-limitatief
• Doel dat voor gemeenten en initiatiefnemers duidelijk is hoe om te gaan met onze 
provinciale belangen bij planvormingsprocessen



Lijst van provinciaal belang

Communicatie
(leidraad van ketenpartners)

Doel:
Communicatie naar 
ketenpartners wanneer de 
provincie betrokken wil 
worden.
1. Gevallen voor (mogelijke) 

deelname aan 
Omgevingstafel.

2. Gevallen waarover 
provincie geïnformeerd 
wil worden.

Juridisch
(Juridische lijst van gevallen)

Doel: instemmingsrecht 
provincie borgen voor 
concrete gevallen bij 
afwijken omgevingsplan 
(buitenplanse
omgevingsplanactiviteit)

Uitnodiging als:
je aan hebt 
aangegeven aan tafel 
te willen zitten

Uitnodiging als:
1. In de wet vastgelegd of
2. Gevallen van provinciaal 

belang aangeduid in een 
openbaar document’

3. ’



Wat op welke lijst?

Voorbeelden Communicatief Juridisch Op vergelijkbare wijze

Permanente bewoning
recreatiewoningen Ja Ja Ruimte, wonen, economie

Grondgebonden zonne-energie Ja Nee (want al verordend*) Energie, milieu, natuur

Circulaire economie Ja (want op hoogte blijven) Nee (want geen concreet fysieke
leefomgevingbeleid en/of niet hard) LMS

Krachtige samenleving Nee (want geen doorwerking in 
fysieke domein)

Nee (want geen doorwerking in fysieke
domein) Cultuur



Het provinciaal belang voor natuur is beschreven als: behouden en ontwikkelen van een robuust en samenhangend netwerk van 
natuurgebieden, waaronder het NNN en de ecologische verbindingen, dat voldoende (leef-)ruimte biedt voor soorten en waarden die 
karakteristiek zijn voor de Flevolandse natuur. De provincie wil geïnformeerd worden bij de volgende type ontwikkelingen:

2.5.1. Activiteiten met mogelijke negatieve gevolgen voor van nature in het wild levende niet vrijgestelde beschermde dieren of planten en 
hun biotopen en habitats, waarvoor niet separaat al toestemming is verleend.
2.5.2. Het vellen van houtopstanden als bedoeld in artikel 11.112 van het Besluit activiteiten leefomgeving.
2.5.3. Nieuwe ontwikkelingen of uitbreidingen van bestaande functies en activiteiten waarbij op voorhand niet uit te sluiten is dat effecten 
optreden op de wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).
2.5.4. Activiteiten die afzonderlijk of in combinatie met andere activiteiten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied 
en/of nationale parken.
2.5.5. De aanleg van nieuwe natuur conform het provinciale Programma Nieuwe Natuur (PNN).
2.5.6. Activiteiten die een positieve bijdrage leveren aan de ambities zoals neergelegd in de Bossenstrategie en het actieplan Biodiversiteit

Voorbeeld natuur



• Vooroverleg is uit de wet gehaald, in plaats daarvan 
komen omgevingstafels

• Per gemeente 1 omgevingstafel om de 6 weken, dus 1 a 
2 tafels per week

• Met alle ketenpartners (één overheidsgedachte) en 
initiatiefnemer

• Provincie heeft geen tafel. Indien de provincie in de lead 
is, sluiten we aan bij één van de zes tafels

• Leidraad van ketenpartners is een hulpmiddel om 
duidelijk te maken wanneer wij een meerwaarde zien 
aan tafel.
Communicatieve lijst wordt als bijlage aan deze leidraad 
toegevoegd als nadere duiding wanneer provincie aan 
tafel wil zitten

• Van papier -> aan tafel
• Van verkokerd -> integraal adviseren

Omgevingstafels en de lijst



De lijst in de praktijk



Initiatiefnemer klopt aan, en dan?

• Initiatiefnemer komt ‘ergens in overheidsland’ binnen en wordt verwezen naar de 

desbetreffende intaketafel (vaak gemeenten)

• Eerste korte check: is het 'rijp' genoeg om te delen of is het nog te vaag

• Één aanspreekpunt voor zowel initiatiefnemer als regiopartners

• Deze persoon zet het extern uit naar ketenpartners aan de hand van leidraad ketenpartners 

(communicatieve deel lijst)

• Quickscan door ketenpartners: stoplichtsysteem

• Uitkomsten van quickscan: omgevingstafel of niet?
• Zo niet: korte klap (want eenvoudig initiatief / alles groen) of juist weigeren (teveel onoplosbaar rood)

• Zo ja: omgevingstafel, vooral bedoeld om te praten over de "gele" gevallen



Casus 1: circulaire afvalverwerker

• Hallo, ik ben mevrouw Van der Lelie van Lelie BV
• Lelie BV was al een kleine afvalverwerker, maar wil groeien
• Wil graag het erf van de buurman kopen en het geheel uitbreiden naar 7,5 hectare
• Wil plastic en andere materialen recyclen voor de maakindustrie in de provincie Flevoland

• Gaat specifiek om oude zonnepanelen, plastic, houtsnippers, …
• Doel: meer duurzaam afvalverwerking en kortere ketens

• Komt veel vrij bij recycling en verbranding. Vraag van initiatiefnemer: help!
• Wil ook rondleidingen en educatielessen opstarten
• Zorgt voor 20 fte extra werkgelegenheid



Casus 1: circulaire afvalverwerker

• Uitbreiding van het perceel vlakbij bedrijventerrein Zeewolde. Goede ligging, goede 
watervoorziening

• Heeft een waterbassin nodig en wateraanvoer. Kan er gebruik gemaakt worden van de Hoge Vaart?
• Naast perceel: graag nog een zonnepark om energie op te wekken. Of een deel van de 

afvalverwerking gebruiken voor energiewinning.
• Extra uitrit nodig voor de vrachtwagentransport op de weg.
• Graag ook overslag van scheepsvaart op het terrein



Ideeën van de initiatiefnemer Belang op lijst

7,5 hectare, uitbreiding van het 
bouwperceel

2.1.6 Vorming van clusters dient te worden voorkomen.
2.2.1 De nieuwvestiging van werklocaties met een oppervlakte van meer dan 7 hectare of de uitbreiding van werklocaties
als de oppervlakte van die werklocaties na de uitbreiding meer dan 7 hectare bedragen.
2.2.2 De nieuwvestiging van kantoren met een bedrijfsvloeroppervlakte van meer dan 2500 m².
2.5.3. De uitbreiding van bestaande bouwpercelen in het buitengebied ten behoeve van (niet-) agrarische of agrarisch
aanverwante functies indien:
a. De uitbreiding van het bouwperceel 1 hectare of meer bedraagt;
2.4.4. Nieuwe ontwikkelingen of uitbreidingen van bestaande functies en activiteiten waarbij op voorhand niet is uit te
sluiten dat er effecten optreden op de landschappelijke en cultuurhistorische kernkwaliteiten van gebieden en locaties die 
zijn opgenomen op de kaart Landschappelijke en Cultuurhistorische kernkwaliteiten of in het provinciale register Collectie
Landschapskunst Flevoland.

Wil van plastic en andere materialen 
recyclen voor de maakindustrie in Flevoland

2.7.5. De ontwikkeling van gevoelige bestemmingen en minder gevoelige bestemmingen (als bedoeld in de beleidsregel
voor de beoordeling van geurhinder 2008) indien het ontstaan van nieuwe hindersituaties niet kan worden uitgesloten.
2.7.9. Nieuwe ontwikkelingen of uitbreidingen van bestaande functies en activiteiten die leiden tot een significante
verslechtering van de luchtkwaliteit, specifiek voor de stoffen fijnstof en stikstof.
2.7.15. De realisatie of uitbreiding van afvalverwerkers i.r.t. circulariteit en milieubelasting
2.9.1. Lozen van afvalwater op of in de bodem, voor zover dit verontreinigende stoffen bevat die de grondwaterkwaliteit
kunnen bedreigen.*
2.2.8 Nieuwe ontwikkelingen of uitbreidingen van bestaande functies en activiteiten waarbij significante hoeveelheden
grondstoffen of kritische materialen worden gebruikt. *
2.2.9 Nieuwe ontwikkelingen of uitbreidingen van bestaande functies en activiteiten waarbij significante hoeveelheden
reststromen/ afval of kritische materialen verwerkt (gaan) worden als bedrijfsactiviteit en/ of vrijkomen uit het 
productieproces. *

Heeft een waterbassin nodig en 
wateraanvoer

2.5.3. Nieuwe ontwikkelingen of uitbreidingen van bestaande functies en activiteiten waarbij op voorhand niet uit te
sluiten is dat effecten optreden op de wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Nederland
2.8.1. Nieuwe ontwikkelingen of uitbreidingen van bestaande functies en activiteiten waarbij een negatief effect op de 
chemische, fysische en ecologische oppervlaktewaterwaterkwaliteit of op de grondwaterkwaliteit niet uit te sluiten is.
2.8.7. (Bouw)activiteiten op en of nabij de bronlocatie of verontreinigingspluim van historische
grondwaterverontreinigingen, voor zover de activiteit van invloed kan zijn op de verontreiniging in de bodem of 
grondwater.

Casus 1 relaties naar de lijst



Ideeën van de initiatiefnemer Belang op lijst

zonnepark of biomassa

2.12.2. De realisatie van een grondgebonden opstelling voor zonne-energie buiten bestaand stedelijk gebied.
2.12.7. Initiatieven met kansen voor groene grondstoffen of voor gebruikte materialen.*
2.12.9. Alle plannen voor de opwekking van duurzame energie anders dan
zon en wind.*
2.12.10. Alle aanpassingen in Flevoland in de energie-infrastructuur (zoals hoogspanningskabels, kabels in 
de grond, transformatiestations).*

Extra uitrit nodig op provinciale weg 2.13.2. Nieuwe ontwikkelingen met een ontsluiting op een provinciale weg.
2.13.3. De verkeerskundige inpassing op eigen terrein.*

Overslag scheepsvaart

2.13.10. Nieuwe ontwikkelingen of uitbreidingen van bestaande functies en activiteiten die leiden tot een signi
ficante toename van het gebruik van de vaarwegen door de beroepsscheepvaart.
2.2.3 Nieuwe ontwikkelingen of uitbreidingen van bestaande functies en activiteiten waarbij op voorhand niet
uit te sluiten is dat de exploitatiemogelijkheden van bedrijven op 
de provinciale bedrijventerreinen OMALA/Flevokust, MSNF, MITC worden beperkt.

Casus 1 relaties naar de lijst



Casus 2: recreatiepark Zuiderzeepark

• Ecologische recreatiewoningen, voor kort en lang 
verblijf.

• Opzet: respect voor de natuur, één met de omgeving. 
écht Groen.

• Ook ruimte voor cursussen om tot jezelf te komen 
(groene weiden, bosrijke omgeving)

• Huisjes zijn van een speciaal exotisch soort hout. Dit 
wordt ook geteeld ter plekke.

• Evenementen, 4x per jaar.
• Soort landgoedwinkel XXL met horeca
• Obstakel-parkour in het bos.
• Scheepswrak op het terrein -> recreatief gebruik?
• Wil bio-based energie opwekken met waterstof. 

Zonnepanelen en windmolens zijn voor de 
initiatiefnemer geen optie.

• Innovatieve landbouw
• Pendelbus



Casus 2: recreatiepark Zuiderzeepark

• Ecologische recreatiewoningen, voor kort en lang 
verblijf.

• Opzet: respect voor de natuur, ook sportmogelijkheden
• Ook ruimte voor cursussen om tot jezelf te komen 

(groene weiden, bosrijke omgeving)
• Huisjes zijn van een speciaal exotisch soort hout. Dit 

wordt ook geteeld ter plekke.
• Evenementen, 4x per jaar.
• Soort landgoedwinkel XXL met horeca
• Obstakel-parcour in het bos.
• Scheepswrak op het terrein -> recreatief gebruik?
• Wil bio-based energie opwekken met waterstof.
• Innovatieve landbouw
• Pendelbus
• Verkeersontsluiting



Ideeën van de initiatiefnemer Belang op lijst

Ecologische recreatiewoningen, voor kort en 
lang verblijf.

De nieuwvestiging en uitbreiding van de mogelijkheid tot recreatiewoningen, waarbij permanente bewoning van 
recreatiewoningen in principe is uitgesloten.
2.11.1. Ontwikkelingen die kunnen leiden tot het vergroten van de recreatieve toegankelijkheid van gebieden *

Huisjes zijn van een speciaal exotisch soort 
hout. Dit wordt ook geteeld ter plekke. 2.10.4. Nieuwe hoogopgaande houtige teelten in gebieden met een karakteristieke openheid

Evenementen, 4x per jaar.

2.3.1. De nieuwvestiging of uitbreiding van bestaande bovenlokale voorzieningen zoals grootschalige recreatieve
voorzieningen. *
2.7.4. Nieuwe ontwikkelingen of uitbreidingen van bestaande functies en activiteiten in stiltegebieden of binnen een
afstand van 1,5 km van een stiltegebied (=invloedsgebied stilte), als die ontwikkeling of uitbreiding een toename van de 
bestaande geluidsbelasting tot gevolg heeft.
2.13.7. Wijzigingen aan of onderhoud aan het gemeentelijk wegennet waarbij gevolgen voor provinciale wegen niet uit te slu
iten zijn

Soort landgoedwinkel XXL met horeca

2.2.7 Detailhandel in het buitengebied, anders dan de verkoop van eigen gekweekte of vervaardigde producten of verkoop
van producten met een directe binding aan bepaalde toeristisch-recreatieve voorzieningen.
2.2.4 Grootschalige ontwikkelingen van detailhandel zoals megasupermarkten, grootschalige themaontwikkelingen (bijvoor
beeld sport en vrije tijd), winkelcentra aan de rand van het stedelijk gebied.

Obstakel-parkour in het bos.
2.5.3. Nieuwe ontwikkelingen of uitbreidingen van bestaande functies en activiteiten waarbij op 
voorhand niet uit te sluiten is dat effecten optreden op de wezenlijke kenmerken en waarden
van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Scheepswrak op het terrein -> recreatief 
gebruik

2.4.3. Wanneer er initiatieven zijn die de cultuurhistorische objecten direct of indirect raken die aangeduid zijn op de kaart
Landschappelijke en cultuurhistorische basiskwaliteiten in het Omgevingsprogramma.

Wil bio-based energie 
opwekken, met waterstof.

2.12.9. Alle plannen voor de opwekking van duurzame energie anders dan zon en wind.
2.12.10. Alle aanpassingen in Flevoland in de energie-infrastructuur (zoals
hoogspanningskabels, kabels in de grond, transformatiestations). *

Innovatieve landbouw

2.10.7. Ontwikkelingen die bijdragen aan Landbouw Meerdere Smaken, waarin nieuwe verdienmodellen de agrofoodsector
verbreed en versterkt worden. Daarbij valt te denken aan projecten natuurinclusieve landbouw (agroforestry, strokenteelt), 
nieuwe gewassen, smart farming (drones, robotisering), korte keten (kleinschalige verwerking), kringlooplandbouw en
energietransitie in de landbouw. *

Pendelbus 2.13.11. Nieuwe ontwikkelingen of uitbreidingen van bestaande functies en activiteiten die invloed hebben op provinciale
OV-verbindingen.

Casus 2 relaties naar de lijst



Mogelijke situaties

• Inhoudelijke punten ‘X en Y’ willen we eventueel advies met instemming en willen 

we aan tafel om belangen te borgen.

• Inhoudelijke punten ‘U en V’ willen we vooral over meepraten en meedenken.

• Over Punt ‘Z’ is geen beleidsuitspraak gedaan en/of past niet binnen het huidige 

beleid. Hier moet dan beleid over gevormd worden, dit past niet binnen de 

termijnen van de vergunningverlening. 



Peiling tbv lijst/ samenwerkafspraken 

• U krijgt een aantal stellingen en vragen, via de mentimeter (zie 
instructie), voorgelegd. Deze vragen zijn vooral bedoeld om u aan 
het denken te zetten. Wat kan en wil PS straks met en via de lijst? 
Wat is de impact op het proces, procedure  en de rolverdeling? 
Welk samenspel vraagt dit van PS & GS? Het is een eerste peiling, 
die we meenemen bij volgende sessies, ook in de aanpalende 
sporen. De definitieve samenwerkafspraken worden aan het einde 
van het traject vastgelegd.



Vraag 1

• Nu u dit allemaal hebt gehoord en de voorbeelden 
gezien hebt, wat is dan nu uw eerste reactie? 



Vraag 2

• Voor een nieuw initiatief geldt dat deze schuurt met 
het bestaande beleid, maar het is wel een mooi 
initiatief met meerwaarde voor het gebied. Hier 
willen GS eigenlijk vanuit “Ruimte voor Initiatief” 
medewerking aan verlenen. GS gaan PS betrekken, 
maar er is een tijdklem. En de termijn van orde is 
vier tot zes weken. Hoe doen we dit?



Vraag 3

• GS wil u informeren over aanpassingen van de lijst, wat 
is de gewenste frequentie?

• Direct
• 1x per kwartaal 
• 1x half jaar
• 1x per jaar



Vraag 4

• GS wil u informeren over aanpassingen van de lijst, via 
welk middel?

• Via een mededeling
• Toelichting in beeldvormende sessie
• Gezamenlijke voorverkenning
• Gekoppeld aan de P&C cyclus
• Anders, namelijk...



Vraag 5

• Welk idee/ onderwerp/ onderdeel van vandaag wil u 
meenemen naar de samenwerkovereenkomst tussen 
PS en GS? 
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