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Opinieronde 3 

Onderwerp 
Planologische borging van de EHS 
Inhoud 
Wat is de bedoeling van de behandeling?  
 

Verlenen van een bestuursopdracht aan GS om 
een aanvulling op de Verordening voor de fysieke 
leefomgeving (VFL) voor te bereiden, in verband 
met planologische borging van de EHS.  

Wat wordt er van PS gevraagd?  
 

PS dienen kaders mee te geven voor de wijze 
waarop de planologische borging van de EHS in 
de verordening (VFL)moet worden opgenomen. 

Wat is de context van het onderwerp / in 
welke context vindt behandeling plaats?  
 

Realisatie en in stand houding van de EHS is een 
nationaal belang. Om de doorwerking hiervan in 
het ruimtelijk beleid van provincies veilig te 
stellen worden deze belangen nader geregeld in 
het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 
(Barro). Ten aanzien van de EHS geeft het Barro 
regels die moeten worden opgenomen in een 
provinciale verordening. Dat is in Flevoland de 
VFL. Die regels betreffen de begrenzing, de 
spelregels en de zogenaamde wezenlijke 
kenmerken en waarden.  

Proces 
Wat is de voorafgaande historie geweest?  
 

Provinciale Staten hebben al eerder besloten 
over de begrenzing, de spelregels en de 
wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS in 
Flevoland. (Voor alle duidelijkheid: 
Oostvaarderswold wordt buiten deze aanvulling 
van de VFL gehouden; vooralsnog blijft de 
herbegrenzing van dit gebied onder de werking 
van de Verordening groenblauwe zone vallen).  

Hoe gaat het na deze ronde verder?  
 

GS gaan aan de slag met het ontwerp voor de 
aanvulling van de VFL. Dat ontwerp wordt aan PS 
voorgelegd om te oordelen over de 
inspraakrijpheid. Dan volgt de inspraakprocedure 
(indienen zienswijzen). Vervolgens wordt de 
(eventueel aangepaste) ontwerp-verordening 
voor vaststelling voorgelegd aan PS. In werking 
treding dient uiterlijk 30 juni 2013 te 
geschieden. 

  


