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Opinieronde 2 

Onderwerp 
Verordening voor de fysieke leefomgeving 
Inhoud 
Wat is de bedoeling van de behandeling?  
 

Voorbereiden van besluitvorming.  
(NB: gezien de wettelijke deadline van 22 

december zal dezelfde avond besluitvorming 
moeten plaatsvinden! Dit ligt niet aan een te late 
aanlevering van het statenvoorstel, maar aan de 
agendaproblemen die het Presidium in de maand 
november had i.v.m. de begrotingsbehandeling.) 

Wat wordt er van PS gevraagd?  
 

Het vaststellen van de Verordening voor de 
fysieke leefomgeving, die op een aantal punten is 
gewijzigd en aangevuld met regels rondom het 
vaarwegbeheer. 

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

Op 1 september 2007 is de Verordening voor de 
fysieke leefomgeving Flevoland (VFL) in werking 
getreden. In de VFL zijn verschillende provinciale 
verordeningen geïntegreerd die betrekking 
hebben op de fysieke leefomgeving, zoals de 
milieuverordening, waterverordening en de 
landschapsverordening. Sindsdien is al een aantal 
wijzigingen doorgevoerd als gevolg van landelijke 
wetgeving. Aanleiding voor het opnieuw 
vaststellen van de VFL is de wettelijke 
verplichting om vóór 22 december 2012 het 
vaarwegbeheer in de provincie bij verordening 
geregeld te hebben. Naast de implementatie van 
het vaarwegbeheer is de behoefte ontstaan de 
VFL integraal te actualiseren om de verordening 
op enkele punten te verduidelijken en enkele 
technische onvolkomenheden te herstellen. 

Proces 
Wat is de voorafgaande historie geweest?  
 

Gedeputeerde Staten hebben op 12 juni 2012 
het ontwerp van de verordening vastgesteld en 
vrijgegeven voor inspraak. PS zijn hierover 
geïnformeerd door een mededeling (HB1310536).  

Hoe gaat het na deze ronde verder?  
 

 Na vaststelling van de VFL 2012 door PS dragen 
GS zorg voor bekendmaking daarvan en 
verzending van de VFL 2012 aan alle betrokken 
overheden en belangenorganisaties. De VFL 2012 
treedt vervolgens in werking op 22 december 
2012. 

  


