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Aanwezig: 
De heren A.W.H.J. van der Avoird (PvdD), E.G. Boshuijzen (50PLUS), F. Boundatie (PvdA), 
W. Boutkan (PVV), J.E. Geersing (ChristenUnie), de dames I.van Hooff (VVD), M. Luyer (CDA), 
de heren S. Miske (GroenLinks), E.F. Plate (VVD), mevrouw M.E.G. Papma (D66), de heren 
A.W.H.J. van Ravenzwaaij (SP), M.A. Rijsberman (D66), R. de Wit (SGP). 
 
 
 
Rondevoorzitter: de heer R.P.G. Bosma 
Rondegriffier: mevrouw A. Kost 
College van GS: de heer A. Gijsberts 
 
 
Aanvang: 14.00 uur 
Sluiting: 15.30 uur 
 
 
Agendapunt Waterveiligheidsbeleid buitendijkse gebieden 
Dictum Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 

van 20 augustus 2013, nummer 1513071, besluiten: 
1. Opdracht te geven tot herijking van het waterveiligheidsbeleid voor 

buitendijkse gebieden volgens volgende richtinggevende uitspraken: 
A. De provincie legt alleen veiligheidsnormen vast voor grootschalige, 

vitale en/of kwetsbare functies in buitendijks gebieden; 
B. Voor de overige functies in buitendijks gebieden faciliteert de 

provincie gemeenten en initiatiefnemers door een risico 
beoordelingssystematiek ter beschikking te stellen. 

2. Voor de tien belangrijkste bestaande buitendijkse gebieden, zoals 
aangegeven in bijgaande nota Herijking waterveiligheidsbeleid 
buitendijkse gebieden - samenvatting (1481498), het vigerende beleid te 
handhaven. 

3. Voor de overige bestaande buitendijkse gebieden de implementatie van 
het beleid uit te stellen tot 2018.  

4. Hiertoe de Verordening voor de Fysieke Leefomgeving aan te passen. 
Toezegging Geen. 
Rondeadvies Te agenderen als hamerstuk. 
Bespreekpunten Geen. 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 16 oktober 2013, 
griffier, voorzitter,  
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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/ 
  


