
St
at

en
vo

or
st

el
 

 
 
 
 

 Statenvoorstel 
 
 

   

 *1331776* 
 
Aan 
Provinciale Staten 
 

Onderwerp 
Beoordelen inspraakrijpheid van de aanpassing van de Verordening groenblauwe 
zone ten behoeve van ter inzage legging. 
 

1. Beslispunten 
1. in te stemmen met het ter inzage leggen van het ontwerp van de aanpas-

sing van de Verordening groenblauwe zone; 
2. te bepalen dat het ontwerp van de verordening voor een periode van vier 

weken ter inzage ligt. 
 

2. Inleiding 
Gelet op de discussie in uw vergadering van 18 april 2012, lijken uw Staten 
een aanpassing van de Verordening groenblauwe zone voor te staan waarbij 
een hoog tempo voor de te doorlopen procedure wordt gehanteerd.  
Een voorstel voor een opdracht aan Gedeputeerde Staten om de “Verorde-
ning groenblauwe zone” aan te passen en een daarbij te hanteren planning, 
is 9 mei 2012 tijdens de opinieronde aan uw Staten voorgelegd. Het voorstel 
staat geagendeerd voor de besluitvormingsronde op de Statendag van 30 mei 
2012. 
In lijn met dit voorstel is een concept voor een aanpassing van de verorde-
ning voorbereid. Het concept voorziet in het omzetten van de “Verordening 
groenblauwe zone” naar een “Verordening provinciale natuurcompensatie-
gebieden”. Het concept van het ontwerp (toelichting, regels en kaart in A4) 
is bijgevoegd.  
 
Zoals in het voorstel dat 9 mei in de opinieronde voorlag is aangekondigd, 
zijn met betrekking tot het aanpassen van de verordening verschillende ad-
viezen ingewonnen. De conclusies uit deze adviezen zijn door Gedeputeerde 
Witteman aan u kenbaar gemaakt met een mededeling d.d. 24 mei 2012. 
 

3. Beoogd effect 
De Verordening slechts van toepassing te laten zijn daar waar deze strikt 
noodzakelijk is.  
 

4. Argumenten 
Voor het aanpassen van de Verordening groenblauwe zone wordt achtereenvol-
gens ingegaan op: 
1.1 Uitgangspunten “Verordening provinciale natuurcompensatiegebieden”: 
inhoud van de aanpassing  
2.1 De procedure 
 
1.1 Uitgangspunten “Verordening provinciale natuurcompensatiegebieden” 
Het inzetten van het instrument verordening is niet meer ingegeven vanuit het 
realiseren van het project OostvaardersWold, maar enkel vanuit het borgen van 
de mogelijkheid om invulling te geven aan de afspraken die de provincie heeft 
gemaakt inzake de realisatie van natuurcompensatieverplichtingen.  
Daarmee wordt de zekerheid geboden dat aan de natuurcompensaties invulling 
gegeven kan worden. De verordening is nog van toepassing voor de gebieden die 
nodig zijn voor de natuurcompensaties. Hiermee wordt invulling gegeven aan het 
beperken van de verordening tot hetgeen strikt noodzakelijk is.  
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Het doel van de verordening wordt dan: het kunnen voldoen aan de door de provincie aangegane 
verplichtingen inzake de realisatie van natuurcompensaties. Gelet op deze doelstelling zijn er 
redactionele wijzigingen nodig en zijn delen van de verordening niet meer nodig.  
 
Het gebied waarop de verordening betrekking heeft – het verordeningsgebied – beperkt zich tot een 
gebied waar vooralsnog de compensatieopgave kan worden gerealiseerd. Voor de locatie en omvang 
van het verordeningsgebied gelden de volgende uitgangspunten: 
 

- Het verordeningsgebied moet zodanig groot zijn en dusdanig gelegen zijn dat kan worden 
voldaan aan de eisen die aan de natuurcompensaties worden gesteld. Hierbij moet bedacht 
worden dat kiekendieffoerageergebied niet te ver van de Oostvaardersplassen mag af liggen 
en deze niet kan liggen op locaties met bebouwing. 

- Het verordeningsgebied moet zodanig groot zijn dat er invulling gegeven kan worden aan 
365 ha natuurcompensatie.  

- De Grote Trap behoort niet tot het verordeningsgebied omdat deze al een natuurbestem-
ming heeft. 

- De ligging moet zodanig zijn dat deze geen gronden betreft van agrariërs die niet hebben 
verkocht. 

 
Met de aanpassing van de verordening is dus nog niet gezegd dat de compensaties ook binnen het 
verordeningsgebied worden gerealiseerd. Indien gewenst kunnen de compensaties ook elders wor-
den gerealiseerd. Maar tot die tijd geeft de verordening de zekerheid dat de aangegane compensa-
tie-verplichtingen ingevuld kunnen worden. Bijgevoegd is een kaart waarop het verordeningsgebied 
is weergegeven dat vooralsnog wordt voorgesteld.  
 
2.1 De procedure 
In het voorstel dat 9 mei 2012 in de opinieronde aan de orde was, is aangegeven dat in overleg met 
de contractpartijen zou worden nagegaan in hoeverre de locatie en de omvang van de natuurcom-
pensatie verkleind dan wel aangepast kan worden, zodat het werkingsgebied van de verordening 
verder verkleind kan worden. Omdat nog geen besluit over de opdrachtverstrekking inzake de 
aanpassing van de verordening is genomen, heeft dat overleg nog niet plaatsgevonden. Dit overleg 
kan echter ook aan de hand van het ontwerp van de "Verordening provinciale natuurcompensatiege-
bieden" plaatsvinden. Indien gewenst kan dit overleg ook plaatsvinden voordat het ontwerp ter 
inzage wordt gelegd. Terugkoppeling over het de resultaten van het overleg zou dan op de Staten-
dag van 20 juni 2012 kunnen plaatsvinden. 
 
Aan het aanpassen van een verordening (ook als dat het intrekken van de verordening inhoudt) is 
een procedure gekoppeld. Gelet op de Wet ruimtelijke ordening moet een ontwerp voor een Wro-
verordening minimaal 4 weken ter inzage worden gelegd. De provinciale inspraakverordening gaat 
uit van 6 weken, maar hiervan kan worden afgeweken. Omdat uw Staten hebben aangegeven zo snel 
mogelijk de verordening aan te willen passen, wordt een termijn van 4 weken voorgesteld.  
Hierna is aangegeven hoe de procedure eruit ziet als uitgegaan wordt van het instemmen met de 
inspraakrijpheid van de verordening op 30 mei 2012. Voor het geval uw Staten eerst het overleg met 
de contractpartijen wenst af te wachten, is daarnaast een procedure gegeven die uitgaat van de 
datum 20 juni 2012 (de eerstvolgende Statendag) waarop ingestemd wordt met de inspraakrijpheid 
(zie in volgend schema onder planning B).  
Hierbij is zoveel mogelijk aangesloten bij de reguliere vergaderingen, maar zijn er wel aangepaste 
toezendingstermijnen nodig.  
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Actie Planning A Planning B 
   
Inspraakrijpheid in opinieronde 30-05-2012 20-06-2012 
   
Publicatie 13-06-2012 04-07-2012 
Periode ontwerp ter inzage  14-06-2012 t/m  

11-07-2012  
05-07-1012 t/m 
01-08-2012 

   
Opstellen antwoordnota en voorstel vaststelling   
Behandelen in GS 21-08-2012 11-09-2012 
Stukken naar PS 24-08-2012 14-09-2012 
Behandelen in opinieronde 05-09-2012 26-09-2012 
PS: besluiten over vaststellen verordening  26-09-2012 17-10-2012 
   
Publicatie  10-10-2012 31-10-2012 
Inwerkingtreding aangepaste verordening 11-10-2012 01-11-2012 
 

 
5. Kanttekeningen 

      
De voorliggende aanpassing van de verordening volgt niet de ingewonnen adviezen die betrekking 
hebben op de mogelijke beïnvloeding van de positie van Flevoland inzake de afronding van de ILG-
bestuursovereenkomst. Over deze ingewonnen adviezen heeft u een mededeling ontvangen. In deze 
adviezen wordt bepleit om de verordening om strategische redenen (nog) niet aan te passen, maar 
om eerst het beleid aan te passen dan, al dan niet gelijktijdig de verordening daarop aan te passen. 
Gelet op de nadrukkelijke wens van Provinciale Staten om de werking van de Verordening maximaal 
in te beperken wordt u een aanpassing van de Verordening groenblauwe zone voorgelegd. Deze 
aanpassing is technisch gezien mogelijk. Tegelijkertijd is, gelet op het voorgaande, het maximaal 
mogelijke gedaan om de financiële risico's beperkt te houden.  
 
 
 
6. Vervolgproces 

      
 

7. Advies uit de Opinieronde 
      

Niet van toepassing. 
 
8. Ontwerp-besluit 

Provinciale Staten van Flevoland, 
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gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 mei 2012, nummer 1331776. 
 

     BESLUITEN: 
  
Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 30 mei 2012 (ov) / 20 juni 
2012. 
 
griffier,                               voorzitter, 
 
9. Bijlagen 

 
1. concept Ontwerp Verordening provinciale natuurcompensatiegebieden (toelichting, regels 

en kaart in A4) 
2. advies bureau Stibbe inzake contractuele verplichting natuurcompensaties 

 
10. Ter lezing gelegde stukken 

1. adviezen bureau AKD en bureau Nysingh liggen vertrouwelijk ter inzage   
2. kaart van verordeningsgebied 1 : 10.000   
 

 
 

   Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
 

 secretaris, voorzitter, 


