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Agendapunt Coördinatieregeling project IJsseldelta Zuid 
Dictum Provinciale Staten van Flevoland gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 

van 5 maart 2013, nummer 1458549, besluiten en overwegende dat de 
verwezenlijking van een onderdeel van het provinciaal ruimtelijk beleid het 
wenselijk maakt de voorbereiding en bekendmaking van besluiten te 
coördineren; gelet op het bepaalde in artikel 3:33, eerste lid van de Wet 
ruimtelijke ordening: 
1. de uit te voeren werken voor het project IJsseldelta-Zuid voor zover daarmee 

een onderdeel van het ruimtelijk beleid van de provincie Flevoland wordt 
verwezenlijkt, aan te wijzen als gevallen waarvoor coördinatie van 
benodigde besluitvorming wenselijk is; 

2. de in de Wet ruimtelijke ordening opgenomen provinciale coördinatie- 
regeling toe te passen voor onderstaande besluiten: 
a. waterwetvergunning(en) op grond van de Waterwet; 
b. projectplan(nen) op grond van de Waterwet; 
c. ontheffingen/vergunningen op grond van de APV; 
d. besluit(en) bestemming openbare weg; 
e. verkeersbesluit(en) op grond van de Wegenwet; 
f. in-/uitritvergunning(en) op grond van de Wegenwet: 
g. ontgrondingenvergunning(en) op grond van de Ontgrondingenwet; 
h. vergunning af te geven door Rijkswaterstaat ten behoeve van 
    aansluiting van nieuw dijken op het cunet van de A50 op grond van 
    de Wet beheer rijkswerken; 
i.  ontheffing op basis van het mitigatie/compensatieplan op grond van  
     de Flora- en faunawet; 
j.  vergunning op basis van de passende beoordeling op grond van de 
     Natuurbeschermingswet; 
k.  beschikking(en)/meldingen op grond van de Wet bodembescherming; 
l.   beschikking(en)/meldingen op grond van het Besluit bodemkwaliteit; 
m. omgevingsvergunning(en) op grond van de Wet algemene bepalingen 
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     omgevingsrecht; 
n.  overige toestemmingen of ambtshalve besluiten bij of krachtens de 
     relevante wetten, Algemene Maatregelen van Bestuur, verordeningen 
     of Keur om uitvoering van de maatregelen mogelijk te maken; 

3. gedeputeerde staten te mandateren om de in deze coördinatieregeling  
opgenomen lijst met wet- en regelgeving aan te passen indien dit ter 
uitvoering van het project noodzakelijk is. 

Toezegging Gedeputeerde Gijsberts zal het stuk aanpassen en daarbij aandacht besteden aan 
de opmerkingen uit de ronde ten aanzien van het mandaat (noodzaak en 
reikwijdte), de context van het stuk (relatie met het project, historie van de 
samenwerking met de provincie Overijssel, het waterschap en de gemeente 
Dronten) en de wijze waarop de genoemde andere overheden tot op heden 
betrokken zijn in de besluitvorming (o.m. de gelegenheid tot het geven van een 
zienswijze op de voorliggende coördinatieregeling). Aan het presidium wordt 
gevraagd op welke wijze het stuk in besluitvorming wordt gebracht (8 of 15 mei, 
wel of geen opinieronde). Dit vraagt om een nazending. 

Rondeadvies Indien de aangepaste nota conform de toezegging van de Gedeputeerde wordt 
ingebracht, voorziet de ronde dat deze tot besluitvorming op 15 mei kan leiden. 

Bespreekpunten - het mandaat (noodzaak en reikwijdte) 
- de context van het stuk (relatie met het project, historie van de 

samenwerking met de provincie Overijssel, het waterschap en de gemeente 
Dronten)  

- de wijze waarop de genoemde andere overheden tot op heden betrokken zijn 
in de besluitvorming (o.m. de gelegenheid tot het geven van een zienswijze 
op de voorliggende coördinatieregeling). 

 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 15 mei 2013,  
griffier, voorzitter,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
U kunt alle besluitenlijsten raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenlijsten/. 
Het archief is te raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen. 

Vergaderingen van de besluitvormingsronde zijn live terug te zien op: http://www.flevoland.nl/bestuur-
organisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/ 
  


