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Onderwerp 

Voornemen tot het ombuigen van de Provinciale Omgevingscommissie Flevoland 
naar een adviescommissie op grond van de Wet milieubeheer en de Wet ruimte-
lijke ordening 

 
Doel van deze notitie 

Vragen om richtinggevende uitspraken over het voornemen om de Provinciale 
Omgevingscommissie Flevoland om te buigen tot een commissie met adviestaken 
op het gebied van de Wet milieubeheer en de Wet ruimtelijke ordening en de 
dynamische vormgeving van de taken en werkwijze daarvan. 
 

Inleiding 

De Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) en de Wet milieubeheer (hierna: Wm) 
verplichten de provincie tot het hebben van een provinciale planologische  
commissie en een provinciale milieucommissie. Deze commissies zijn, evenals de 
voormalige provinciale grondwatercommissie en de voormalige provinciale  
waterhuishoudingscommissie ondergebracht in de Provinciale Omgevingscommis-
sie Flevoland (hierna: POCF). Echter, met de inwerkingtreding van de Waterwet 
op 22 december 2009 is de verplichting voor het hebben van deze twee advies-
commissies vervallen. Als gevolg daarvan kan de adviestaak van de POCF worden 
beperkt tot ruimtelijke ordening en milieu. 
 
Om te voldoen aan de wettelijke verplichting tot het hebben van de planologi-
sche en milieucommissie zijn voor het ombuigen van de POCF de volgende vari-
anten in beeld: 
- sobere vormgeving adviescommissie; 
- dynamische vormgeving adviescommissie. 
Ten aanzien van deze varianten worden in deze discussienota in grote lijnen de 
mogelijkheden voor de vormgeving van de adviescommissie geschetst. De belang-
rijkste kenmerken worden genoemd, maar niet tot in detail uitgewerkt.  
Uw Staten en ons college stellen gezamenlijk deze adviescommissie is. Nadat wij 
gezamenlijk op hoofdlijnen hebben bepaald hoe de adviescommissie er uit moet 
zien, werkt ons college de taken en de werkwijze van de commissie in het bij 
verordening vast te stellen reglement concreet en tot in detail uit en legt deze 
ter besluitvorming voor. 
 
De vraagstelling 

De provincie is wettelijk verplicht tot het hebben van een provinciale planologi-
sche commissie en een provinciale milieucommissie. Deze commissies zijn nu 
ondergebracht in de POCF. Gelet op het coalitieakkoord hebben wij het voorne-
men de adviestaak van de POCF te beperken tot ruimtelijke ordening en milieu 
en deze adviescommissie op dynamische wijze vorm te geven.  
 
Wij leggen dit voornemen aan u voor met het verzoek hierover met ons van 
gedachten te wisselen en ons richtinggevende uitspraken mee te geven ten 
aanzien van de vormgeving van de adviescommissie. Uw richtinggevende uitspra-
ken zullen de basis zijn van de door ons uit te werken taken en werkwijze van de 
adviescommissie in het bij verordening vast te stellen reglement.  
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Het speelveld 

Op grond van de Wro en de Wm, in samenhang gelezen: 
- worden bij provinciale verordening regels gesteld omtrent benoeming, samenstelling, taak en 

werkwijze van de adviescommissie. Provinciale Staten zijn bevoegd tot vaststelling van deze 
verordening.  

- benoemen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten elk een gelijk aantal leden. 
 
Wij hebben het voornemen uitgesproken om een commissie met adviestaken op het gebied van de 
Wm en de Wro in te stellen en een voorkeur voor een ‘dynamische vormgeving’ van de taken en 
werkwijze van de commissie. 
 
Scenario’s 

Algemeen 
Uit het coalitieakkoord blijkt dat wij belang hechten aan goede inhoudelijk adviezen die een meer-
waarde hebben voor de beleidsvorming. Wij willen deze adviezen betrekken van expertplatforms en 
gespecialiseerde instellingen.  
 
De volgende varianten om te voldoen aan de wettelijke verplichting tot het hebben van een provin-
ciale planologische commissie en een provinciale milieucommissie komen hierna aan de orde: 
1. laten voortbestaan huidige POCF; 
2. sobere vormgeving adviescommissie; 
3. dynamische vormgeving adviescommissie. 
Uitgangspunt daarbij is deze wettelijk verplichte adviescommissies in één commissie onder te 
brengen en zodanig vorm te geven dat daarmee wordt voldaan aan het coalitieakkoord. In grote 
lijnen worden de belangrijkste kenmerken van deze varianten geschetst. De verschillen tussen de 
varianten zijn inzichtelijk gemaakt in het schema op de bijlage bij deze nota.  
 
Bandbreedte taak 
De aan de adviescommissie toe te kennen taak moet plaatsvinden binnen een bepaalde bandbreed-
te. Op grond van de Wro dient de adviescommissie voor overleg over en de coördinatie van zaken 
betreffende provinciaal ruimtelijk beleid. De Wm stelt dat de adviescommissie vooraf wordt ge-
hoord over maatregelen en plannen, die van betekenis zijn voor het provinciale milieubeheer. Dit 
kan heel breed worden opgevat als gevolg waarvan plannen, verordeningen en maatregelen die van 
betekenis zijn voor het provinciale beleid inzake het milieu en de ruimtelijke ordening aan de 
adviescommissie moeten worden voorgelegd. Het is echter ook voldoende om alleen die zaken aan 
de adviescommissie voor te leggen die een koerswijziging inhouden op het gebied van het provincia-
le beleid inzake het milieu en de ruimtelijke ordening. De onderstaande varianten bevatten beide 
uitersten van deze bandbreedte. 
 
Bandbreedte advisering 
In onderstaande varianten wordt bij ‘bandbreedte advisering’ aangegeven welke documenten  
onderwerp zullen zijn van advisering door de commissie. In beide varianten zijn dat in ieder geval 
de beleidsplannen voor zover deze het milieu en/of de ruimtelijke ordening raken. Daarbij  
kan gedacht worden aan structuurvisies, de ruimtelijke aspecten van de natuurvisie en milieube-
leidsplannen en daarmee aan onderdelen van het Omgevingsplan Flevoland.  
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Het Rijk is echter bezig met het ontwerpen van een nieuw samenhangend stelsel van omgevings-
recht als gevolg waarvan 15 bestaande wetten worden geïntegreerd in de nieuwe Omgevingswet. De 
Omgevingswet zal voorschrijven dat in ieder geval Rijk en provincies elk één omgevingsvisie vast-
stellen. De omgevingsvisie komt in de plaats van voornoemde beleidsplannen, verkeers- en vervoer-
plannen en waterplannen. Vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet wordt daarom in beide vari-
anten de omgevingsvisie genoemd. 
 
Varianten 
1. Laten voortbestaan huidige POCF 
Dit is gelet op het coalitieakkoord geen reële optie. 
 
2. Sobere vormgeving adviescommissie 
Met het omvormen van de POCF tot een afgeslankte adviescommissie wordt op een eenvoudige 
manier voldaan aan de wettelijke verplichting tot het hebben van een provinciale milieucommissie 
en een provinciale planologische commissie. Een vereenvoudigde voortzetting van de POCF heeft de 
volgende kenmerken: 
▪ bandbreedte van de toe te kennen taak: beperken tot Wm en Wro 
▪ bandbreedte advisering: beleidsplannen/omgevingsvisie, verordeningen en maatregelen die van 

betekenis zijn voor het provinciale beleid inzake het milieu en de ruimtelijke ordening 
▪ wanneer adviseren: gevraagd 
▪ vorm van vooroverleg: schriftelijk of per e-mail 
▪ ledental: 9 leden (huidige leden minus Rijkspartijen voor zover niet wettelijk verplicht), die 

door PS en GS gezamenlijk worden benoemd 
▪ vergoeding: conform Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden 
▪ ambtelijke ondersteuning: ja 
▪ vergaderfrequentie: eenmaal per jaar 
 
3. Dynamische vormgeving adviescommissie 
Bezien is hoe expertplatforms en gespecialiseerde instellingen binnen de adviescommissie een rol 
kunnen krijgen. Daarvoor is het belangrijk deze adviescommissie zo vorm te geven dat de uit te 
brengen adviezen echt iets toevoegen aan de beleidsvorming en niet een optelsom zijn van de 
zienswijzen die de afzonderlijke leden van de adviescommissie al bij het college indienen. Om dat 
te kunnen bereiken zal de vormgeving van de adviescommissie anders moeten zijn dan de huidige 
POCF of de sobere vormgeving van de adviescommissie. Een adviescommissie met een dynamische 
vormgeving heeft de volgende kenmerken:  
▪ bandbreedte van de toe te kennen taak: Wm en Wro 
▪ bandbreedte advisering: koerswijzigingen in strategische beleidsplannen/omgevingsvisie, voor 

zover deze het milieu en/of de ruimtelijke ordening raken, en de provinciale milieuverordening 
▪ wanneer adviseren: gevraagd 
▪ vorm van overleg:  

- per gevraagd advies aan te geven 
- geen vast vergaderschema 
- bijeenkomsten/brainstormsessies 

▪ ledental:  
- geen vaste leden, behalve een voorzitter, een ambtelijk secretaris en de Inspecteur 

Leefomgeving en Transport die ambtshalve lid is 
- afhankelijk van de inhoud van het voorgelegde document ad hoc bemensen met vertegen-

woordigers van het Rijk en deskundigen van universiteiten en andere kennisinstellingen 
▪ vergoeding: conform Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden 
▪ ambtelijke ondersteuning: ja 



 
 

- 
Opinieronde  
 
 
Registratie 

1316465 
Bladnummer 

4 
 

 

 

Voorkeursscenario met overwegingen 

GS kiest voor variant 3: Dynamische vormgeving adviescommissie 
Zodra bekend is welk document (beleidsplannen/omgevingsvisie/milieuverordening) aan de advies-
commissie wordt voorgelegd voor advisering wordt in de dynamische variant de commissie  
-expertplatform- samengesteld met als doel specialistische kennis van de beleidsmatige, politiek-
bestuurlijke en juridische context met betrekking tot het betreffende document bij elkaar te bren-
gen. Daarmee wordt verzekerd dat de uit te brengen adviezen meerwaarde hebben en geen optel-
som zullen zijn van de zienswijzen die de afzonderlijke leden als belangenorganisatie al indienen 
ten aanzien van beleidsvoornemens. De adviescommissie zal, behoudens een voorzitter en de In-
specteur Leefomgeving en Transport, geen vast aantal leden hebben. Een andere verschil met de 
huidige POCF is dat de advisering alleen desgevraagd plaatsvindt over strategische beleidsplan-
nen/omgevingsvisie, voor zover deze het milieu en/of de ruimtelijke ordening raken, en de provin-
ciale milieuverordening. Hieruit blijkt dat deze variant maximaal aansluit bij het coalitieakkoord. 
 
Eén van de uitgangspunten van de nieuwe Omgevingswet is een professioneel bestuursorgaan waar-
bij afstemming en samenwerking met bestuursorganen en andere partijen vanzelfsprekend is. 
Hieruit is af te leiden dat een verplichting tot het instellen van een adviescommissie naar alle 
waarschijnlijkheid niet in de Omgevingswet opgenomen zal worden. Inwerkingtreding van de Omge-
vingswet wordt voorzien in 2014/2015.  
Of de Omgevingswet al dan niet adviescommissies verplicht zal stellen, is nog te onduidelijk. Antici-
peren op de Omgevingswet is daardoor niet aan de orde. De inzet van een adviescommissie met de 
‘dynamische’ vormgeving zal echter ook na inwerkingtreding van de Omgevingswet meerwaarde 
hebben in het beleidsproces. 
 

Het vervolg 

Nadat uw staten tijdens de opinieronde ons richtinggevende uitspraken op hoofdlijnen hebben 
meegegeven over hoe de adviescommissie er uit moet zien, stellen wij de leden van de POCF schrif-
telijk in kennis van dit voornemen en werken wij de taken en de werkwijze van de commissie in het 
bij verordening vast te stellen reglement concreet en tot in detail uit en leggen dit voor definitieve 
besluitvorming voor.  
 
Verder informatie 

Bijlagen:  
1. Schema vormgeving adviescommissie Wm en Wro 
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Schema vormgeving adviescommissie Wm en Wro 
 
 Huidige situatie POCF Sobere vormgeving Dynamische vormgeving 
Bandbreedte taak Wet milieubeheer, Wet 

ruimtelijke ordening, 
Grondwaterwet en Wet op 
de waterhuishouding1 

Wet milieubeheer en Wet 
ruimtelijke ordening 

Wet milieubeheer en Wet 
ruimtelijke ordening 

Bandbreedte 
advisering 

Plannen/omgevingsvisie, 
verordeningen en maatre-
gelen die van betekenis 
zijn voor het provinciale 
beleid inzake de fysieke 
leefomgeving 

Plannen/omgevingsvisie, 
verordeningen en maatre-
gelen die van betekenis zijn 
voor het provinciale beleid 
inzake het milieu en de 
ruimtelijke ordening 

Koerswijzigingen in strate-
gische beleidsplannen/ 
omgevingsvisie, voor zover 
deze het milieu en/of de 
ruimtelijke ordening raken, 
en de provinciale milieu-
verordening 

Adviseren Gevraagd en ongevraagd Gevraagd Gevraagd 
Vorm van overleg Vergaderingen Schriftelijk of per e-mail Bijeenkomsten en  

brainstormsessies 
Ledenaantal  15, waarvan 7 ambtshalve 

lid 
9, waarvan 1 ambtshalve 
lid (huidige leden minus 
Rijkspartijen voor zover 
niet wettelijk verplicht2) 

Voorzitter en de Inspecteur 
Leefomgeving en Transport 
zijn vaste leden. De com-
missie wordt ad hoc aange-
vuld. Hierbij kan gedacht 
worden aan: 
- Rijksheren (netwerk 

richting Den Haag) 
- kennis- en ervaringsdes-

kundigen (denk aan uni-
versiteiten, bedrijven en 
maatschappelijke instel-
lingen) 

Vergoeding Presentiegeld: 
Voorzitter:  
€ 312,24 (art. 4 Reglement 
POCF + artikel 39 Verorde-
ning rechtspositie gedepu-
teerden, staten- en com-
missieleden) 
Leden:  
€ 260,20 (tenzij ambtelijk / 
bestuurlijk / instelling: € 0) 
 
Reiskosten: alle leden: art. 
40 Verordening rechtsposi-
tie gedeputeerden, staten- 
en commissieleden 

Idem Idem 

Ambtelijke  
ondersteuning 

Ja Ja Ja 

 

                                                 
1 De Grondwaterwet en de Wet op de waterhuishouding zijn vervallen met ingang van de inwerkingtreding van 
de Waterwet op 22 december 2009. 
2 De Inspecteur Leefomgeving en Transport is ambtshalve lid op grond van de Wet milieubeheer. 
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