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Opinieronde 7A 

Onderwerp 
Zienswijze herbestemming rekeningresultaat OFGV  
Inhoud 
Wat is de bedoeling van de behandeling?  
 

- Kennis te nemen van de verantwoording 2012;   
- In opiniërende zin te spreken over de 
resultaten ten opzichte van de gestelde doelen; 
waarbij meer specifiek uw aandacht wordt 
gevraagd voor: 
 - de wijze van verantwoorden (verantwoording 
in plaats van een jaarrekening) 
- het doorschuiven van de ICT-budgetten  
- het voorstel voor de bestemming van het 
rekeningresultaat 

Wat wordt er van PS gevraagd?  
 

In te stemmen met de voorgestelde zienswijze op 
de ontwerpbegroting 2014 en deze zienswijze in 
te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de 
Omgevingsdienst.     

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

Conform de gemeenschappelijke regeling wordt 
Provinciale Staten in de gelegenheid gesteld een 
zienswijze te geven. 

Proces 
Wat is de voorafgaande historie geweest?  
 

De Omgevingsdienst is op 1 januari 2013 van 
start gegaan. 
Voor het ‘kwartiermakers-jaar’ is gewerkt met 
een opstartbegroting. 

Hoe gaat het na deze ronde verder?  
 

Vaststellen zienswijze: 25 september/16 
oktober. 
De gemeenschappelijke regeling vraagt om een 
reactie voor 1 oktober. 
Na ontvangst van de zienswijzen van de 
deelnemende Raden en Staten zal de 
Omgevingsdienst de definitieve 
resultaatbestemming vaststellen.  
Indien hiertoe aanleiding is wordt dit per 

mededeling gecommuniceerd. 
  
Statendag 25 september 2013  
 

Opinieronde 7B 

Onderwerp 
Partiële herziening vrijwaring grondgebied windmolens 
Inhoud 
Wat is de bedoeling van de behandeling?  
 

Met de partiële herziening wind wordt 
vastgelegd dat er geen ruimte is voor nieuwe 
windmolens in het Markermeer, IJmeer en 
IJsselmeer en de gemeenten Noordoostpolder en 
Urk.  

Wat wordt er van PS gevraagd?  
 

-In te stemmen met : 
a)de reactienota, waarin gereageerd wordt op 
ingediende zienswijzen op het ontwerp; 
b)het voorstel tot partiële herziening van het 
omgevingsplan Flevoland 2006 voor wat betreft 
windenergie 
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Wat is de context van het onderwerp / in 
welke context vindt behandeling plaats?  
 

- het ontwerp van de partiële herziening 
heeft ter inzage gelegen (11 april tot en 
met 22 mei 2013) 

- er zijn 3 reacties binnengekomen  
de op het ontwerp ingediende reacties hebben 

niet tot een aanpassing van de partiële 
herziening geleid 

Proces 
Wat is de voorafgaande historie geweest?  
 

De partiële herziening is de formalisering van 
enerzijds het besluit van PS op 20 juni 2012 , 
waarbij PS het kaartbeeld ‘zoekruimte voor 
windenergie in Flevoland’ heeft vastgesteld, 
aangevuld met het provinciale standpunt 
betreffende het Markermeer, IJsselmeer en 
IJmeer.  
      

Hoe gaat het na deze ronde verder?  
 

-Besluitvorming 16 oktober/13 november 
-Publicatie  
-Verzending reactienota naar indieners van een 
zienswijze 

 


