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Aanpassing Verordening groenblauwe zone

1, Beslispunten
1. Gedeputeerde Staten te verzoeken een aanpassing van de Verordening

groenblauwe zone voor te bereiden, die aansluit bij het door de Staten
voorgestane toekomstperspectief. Daarbij Gedeputeerde Staten te ver
zoeken de mogelijke invloed van de aanpassing van de Verordening op de
positie van de provincie in beeld te brengen.

2. instemmen met de voorgestelde planning.

2. Inleiding
Naar aanleiding van de uitspraken over het Provinciaallnpassingsplan Oost
vaardersWold en de ILG-beschikking 2010 bezint de provincie zich op het ver
volg op het OostvaardersWold. Hiervoor zijn 7 scenario's op basis van 3 prin
ciperichtingen uitgewerkt.
De scenario's omvatten het gehele palet van ontmanteling van het project
tot aan continuering in afgeslankte vorm. Zij betreffen het soort ruimtege
bruik (toekenning van functies), de kosten en keuzes in grondposities. De
scenario's en varianten zijn op dit moment op hoofdlijnen beschreven. Er is
een nadere uitwerking nodig voordat er een keuze kan worden gemaakt.
Hiervoor is procestijd nodig. Beoogd wordt om binnen 4 maanden een uitwer
king van de door uw Staten gekozen voorkeursvariant(en) aan uw Staten voor
te leggen.

Op dit moment geldt de Verordening groenblauwe zone. De Verordening be
vat een beschermingsregime op grond waarvan investeringen die de realisatie
van de groenblauwe zone kunnen bemoeilijken, kunnen worden tegengehou·
den. Het is gewenst dit beschermingsregime op te heffen voor de gebieden
die een landbouwfunctie zullen behouden.
Voor dit opheffen kan de Verordening niet zonder meer worden ingetrokken.
Daarmee zou ook de publiek-rechtelijke borging van de compensatieverplich
ting worden opgeheven hetgeen tot bezwaren van onze contractpartners en
belangenorganisaties zal leiden. Voorgesteld wordt de Verordening partieel
aan te passen.
Hiervoor moet conform de Wro en de Awb een formele procedure worden
doorlopen (overigens zou dit ook gelden bij volledige intrekking). De aanpas
sing start met het geven van een opdracht aan Gedeputeerde Staten om de
aanpassing voor te bereiden.

3. Beoogd effect

Geen onnodige beperkingen vanwege de Verordening groenblauwe zone voor
de gebieden die een landbouwdoeleind behouden.
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4. Argumenten

1.1. De verordening beperkt de ontwikkelingsmogelijkheden van de landbouwbedrijven
Op basis van het te kiezen scenario is een aantal landbouwbedrijven niet langer nodig
voor de op dat moment voorziene opgave. Voor die bedrijven kan de beperkende werking
van de verordening worden opgeheven om daarmee de ontwikkeling van deze bedrijven
weer mogelijk te maken.

1.2. Aanhouden van de verordening kan leiden tot schadeclaims
Nu duidelijk is geworden dat een aantal agrarische bedrijven niet meer nodig zijn zal het
aanhouden van de verordening leiden tot onnodige hinder en schade voor de bedrijfsvoe
ring welke door de bedrijven mogelijk zal worden geclaimd bij de provincie.

1.3. Voor de compensaties is een publiekrechtelijke bescherming noodzakelijk
De compensaties zijn aangegaan om bepaalde ontwikkelingen (verstedelijking, infrastruc
tuur) doorgang te laten vinden. Om de aangegane verplichtingen met betrekking tot de
compensaties te kunnen nakomen, dienen deze compensaties te worden geborgd. De Ver·
ordening voorziet daarin, zolang de natuurbestemming nog niet in een onherroepelijk beo
stemmingsplan is opgenomen. Ook de aangepaste Verordening zal deze borg moeten bie·
den.

5, Kanttekeningen

1.1. Aanpassing van de Verordening beihvloedt de invulling van de mogelijke toekomst per·
spectieven.
Met de keuze van PS voor een scenario wordt duidelijk welke gronden een landbouwdoel·
eind behouden. Het toekomstperspectief en de uiteindelijke variant daarbinnen die uw
Staten voorstaan, dient door de aanpassing van de Verordening niet bemoeilijkt te wor·
den. Het gewenste toekomstperspectief wordt nog nader uitgewerkt. In dat kader is het
mogelijk dat er een keuze gemaakt moet worden uit varianten voor aanpassing van de
Verordening.

1.2. Aanpassing van de Verordening kan de positie van de provincie beïnvloeden
De aanpassing van de Verordening kan invloed hebben op de juridische positie van de pro·
vincie. De invloed op die positie moet nog nader worden nagegaan. Voordat de procedure
tot aanpassing van de Verordening start, moet deze invloed in beeld zijn gebracht zodat
deze meegewogen kunnen worden in het ontwerp van de aanpassing die ter visie wordt
gelegd.

6. Vervolgproces

De procedure voor een planologische verordening omvat globaal:
- inspraakrijpheid
- ontwerp ter inzage
· opstellen reactienota en verwerking
· vaststelling
· publicatie en in werking treding

De beoogde planning voor aanpassing van de Verordening groenblauwe zone is dan als volgt.
Zodra uw Staten Gedeputeerde Staten hebben verzocht een aanpassing van de Verordening
groenblauwe zone voor te bereiden, wordt de eerstvolgende Statendag een ontwerp voor de
aanpassing van de Verordening in de opinieronde (commissie Ruimte) gebracht. Het gaat dan om
de inspraakrijpheid van de ontwerp·Aanpassing, waarbij tevens aan de orde komen: een even
tuele keuze uit de varianten en het meewegen van de invloed van de aanpassing op de positie
van de provincie.
Gelet op de Wro moet het ontwerp ten minste 4 weken ter inzage moeten worden gelegd. De
Awb gaat uit van 6 weken. Wij stellen uw staten voor om van 4 weken uit te gaan.
Op basis van de ingediende zienswijzen zal een antwoordnota en het vaststellingsbesluit worden
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opgesteld.
Vervolgens zullen uw Staten een besluit moeten nemen over de reactie op de zienswijzen en de
vast te stellen Aanpassing van de Verordening.

De volgende planning geeft aan hoe de verordening op kortst mogelijke termijn is aan te passen
waarbij zoveel mogelijk is aangesloten bij de reguliere vergaderingen maar er wel aangepaste
toezendingstermijnen nodig zijn.

Actie Datum ----1Verzoek om aanpassin~ Verordening voor te bereiden 18-04-2012

Opstellen ontwerp-Aanpassing (ook digi) +
mogelijke gevolgen voor provincie
Behandelen in GS 22-05-2012
Stukken naar PS 24-05-2012
Inspraakrijpheid in opinieronde 30-05-2012

-
Publicatie 13-06-2012
Periode ontwero ter inzage 14-06-2012 Um 11-07-2012
Adviesaanvraag aan POeF pm

Opstellen antwoordnota en voorstel vaststelling
Behandelen in GS 21-08-2012
Stukken naar PS 24-08-2012
Behandelen in opinieronde 05-09-2012
PS: besluiten over vaststellen verordening 26-09-2012

Publicatie 10-10-2012
Inwerkin~tredin~aan~epaste verordening 11-10-2012

De voorgestelde planning gaat uit van een zeer krappe tijdsplanning waarbij dient te worden
opgemerkt dat tevens ook reservedata noodzakelijk zijn_ Mocht in de uitvoering één van de ge
noemde data niet gehaald worden dit direct consequenties heeft voor de inwerkingtreding_

7. Advies uit de Opinieronde
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gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 10 april 2012, nummer 1312374.

BESLUITEN:

1. Gedeputeerde Staten te verzoeken een aanpassing van de Verordening groenblauwe zone
voor te bereiden, die aansluit bij het door de Staten voorgestane toekomstperspectief.
Daarbij Gedeputeerde Staten te verzoeken de mogelijke invloed van de aanpassing van de
Verordening op de positie van de provincie in beeld te brengen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 18 april 2012 (ov) / 9 mei
2012.

griffier,

9. Bijlagen

10. Ter lezing gelegde stukken

voorzitter,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

secretaris, voorzitter,




