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 Registratienummer: 

 
 

 

 

Naam commissie 
 

Statencommissie RND 

Onderwerp 
 

Omgevingsverordening provincie Flevoland 

Datum beeldvorming 
 

17 of 24 november 2021 
 
Aandachtspunten bij de planning: 
- Dit onderwerp kent veel raakvlakken met het 

programma voor de implementatie van de 
Omgevingswet. Ook dit onderwerp staat op de 
LTP voor beeldvorming in november 2021. 
Beide onderwerpen in één vergadering 
behandelen kan meerwaarde hebben. 

- Gelet op de datum van inwerkingtreding van de 
Omgevingswet is er eventueel ruimte om de 
behandeling van de omgevingsverordening op 
een later moment in te plannen. Bijvoorbeeld 
12 januari beeldvormend en in februari / maart 
2022 oordeels- en besluitvormend.  

- Belangrijk is om er rekening mee te houden dat 
na vaststelling van de omgevingsverordening 
nog verschillende handelingen moeten 
plaatsvinden om de verordening bekend te 
maken en in het DSO te krijgen. Vooral dat 
laatste is erg complex. 

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

De Omgevingsverordening provincie Flevoland is 
gereed voor vaststelling door Provinciale Staten. 
De geldende omgevingsverordening is beleidsarm 
en juridisch technisch omgezet naar deze nieuwe 
omgevingsverordening. De omgevingsverordening 
is hiermee klaar voor de invoering van de 
Omgevingswet. 
 
Ten opzichte van de ontwerpverordening d.d.  
22 april 2020 zijn er wijzigingen doorgevoerd naar 
aanleiding van ontvangen zienswijzen en 
wijzigingen in de Omgevingswet en bijbehorende 
AMvB’s. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd vanuit 
de doelstelling het behouden van de huidige 
uitvoeringspraktijk. 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

De statenleden voorbereiden op besluitvorming en 
feitelijk informeren over de wijzigingen die zijn 
gedaan ten opzichte van de ontwerpverordening. 

 
 
 
13 oktober 2021 
 
PS 
 
Omgevingsverordening provincie Flevoland Omgevingswetproof 
maken 
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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) 

Inleidende presentatie 
Ruimte voor vragen 

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

45-60 minuten 
 

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

Op 11 december 2019 bent u in een beeldvormende 
ronde geïnformeerd over het proces en de 
totstandkoming van de ontwerp 
omgevingsverordening. Vervolgens heeft u de 
ontwerpverordening vastgesteld op 22 april 2020, 
waarna deze voor de zomer van 2020 ter visie is 
gelegd.  
 
Sindsdien is de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet een paar maal uitgesteld. Hierover 
bent u geïnformeerd door de mededelingen van  
6 april 2020, 26 mei 2020 en 27 mei 2021. In deze 
mededelingen is het effect aangegeven van dit 
uitstel op de Flevolandse activiteiten voor het 
invoeren van de Omgevingswet. Het gaat dan o.a. 
om het aanpassen van de omgevingsverordening. 
De Omgevingswet treedt naar verwachting in 
werking per 1 juli 2022. 

Welke informatie wordt voorafgaand aan de 
beeldvorming, als bijlage van dit memo, aangereikt? 
Kan de beeldvorming hierdoor korter? 
 

- De mededelingen over het uitstel van de 
Omgevingswet 

- Het verslag van de beeldvormende ronde dd.  
11 december 2019  

- Het statenvoorstel voor vaststelling van de 
ontwerpverordening 

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

Senior jurist S&B 
Projectleider DSO 
Inhoudelijke beleidsadviseurs 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja, gedeputeerde Smelik 

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

Vaststellen definitieve omgevingsverordening: 
- 12 of 19 januari 2022: oordeelsvorming 
- 26 januari 2022: besluitvorming 

  
 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de WOB 

(ja/nee aangeven) 
Doorontwikkelen omgevingsverordening Flevoland – verslag 
beeldvormende ronde 11 december 2019 

2541080 Ja 

Statenvoorstel Vaststellen Ontwerp Omgevingsverordening 2561805 Ja 
Uitstel Omgevingswet  2590726 Ja  
Mededeling uitstel Omgevingswet – mei 2020 2613222 Ja 
Uitstel Omgevingswet tot 1 juli 2022  2796382 Ja 
  

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2258/2549248-v5-beeldvorming_stroomschema.pdf

