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Opinieronde  4   

Onderwerp 
Oplegmemo Coördinatieregeling project IJsseldelta Zuid 
 
Inhoud 
Wat is de bedoeling van de behandeling?  
 

• Beoogd wordt de voor- en nadelen van de 
coördinatieregeling te bespreken. 

• Toepassing van de coördinatieregeling 
draagt bij aan efficiënte besluitvorming bij 
het realiseren van het  project IJsseldelta-
Zuid.  

• De besluitvorming wordt op elkaar 
afgestemd en gaat hierdoor sneller.  

• De Wet ruimtelijke ordening (hierna: WRO) 
geeft aan provinciale staten de bevoegdheid 
om een coördinatieregeling vast te stellen.   

Wat wordt er van PS gevraagd?  
 

1. de provinciale coördinatieregeling van de 
    WRO van toepassing te verklaren op de 
    besluitvorming in het kader van de uit te  
    voeren werken voor het project  
    IJsseldelta-Zuid; 
2. gedeputeerde staten te mandateren om de in 
    deze coördinatieregeling opgenomen lijst met 
    wet- en regelgeving aan te passen indien dit 
    voor de uitvoering van het project 
    noodzakelijk is. 

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

• De provincie Overijssel voert de regie over 
het project en werkt daarbij samen met 
partijen uit de regio, waaronder de 
provincie Flevoland.  

• In totaal zijn 11 overheden en 18 
maatschappelijke organisaties betrokken bij 
het project. 

• Met de realisering van het project wordt ook 
bijgedragen aan het realiseren van het 
ruimtelijk beleid van de provincie Flevoland. 

Proces 
Wat is de voorafgaande historie geweest?  
 

• Het project IJsseldelta-Zuid is in het najaar 
van 2004 gestart door de provincie 
Overijssel.  

Hoe gaat het na deze ronde verder?  
 

• De provinciale Overijssel is belast met 
      feitelijke werkzaamheden rond de    
      coördinatie. 
• Dit betekent o.m. dat Overijssel alle  
      besluiten verzamelt en zorgt dat deze   
      tegelijkertijd ter inzage worden gelegd.  
• De provincie Overijssel wil de eerste 

besluiten half/eind mei 2013 ter inzage 
leggen. 

• Het is daarom van belang dat provinciale 
staten de coördinatieregeling voor deze 
datum vaststellen. 
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