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1. Inhoudelijke beschrijving 
 
1.1 Inleiding 
De Provincie Flevoland beschikt sinds 1 september 2007 over één integrale Verordening voor de 
fysieke leefomgeving (VFL). In de VFL zijn toentertijd zes provinciale verordeningen1 geïntegreerd 
en is een nieuwe publiekrechtelijke regeling voor de provinciale wegen en vaarwegen opgenomen. 
Met deze integratieslag is indertijd een belangrijke bijdrage geleverd aan de deregulering van de 
provinciale regelgeving, waarbij gestreefd is naar een zo licht mogelijke regeldruk. Voor de 
uitgangspunten die daarbij zijn gehanteerd, wordt verwezen naar paragraaf 2.1. 
 
Sinds 2007 is de verordening drie keer gewijzigd. De eerste wijziging2 betrof een wijziging van 
technische aard vanwege de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. De tweede 
wijziging3 vloeide voort uit de inwerkingtreding van de Waterwet, omdat veel beheerwetten op het 
terrein van water met de komst van deze wet zijn komen te vervallen. De derde wijziging4 betrof 
vooral technische wijzigingen naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. 
 
In 2012 is de VFL vervangen door de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 (VFL 
2012)5. De directe aanleiding daarvoor was de wettelijke verplichting op grond van de Waterwet en 
de Invoeringswet Waterwet om voor eind 2012 het vaarwegbeheer in de provincie bij verordening 
geregeld te hebben. Daarnaast was sinds 2007 ervaring opgedaan met de VFL en de wetten waarop 
zij is gebaseerd. Gewenste technische wijzigingen op basis hiervan konden mee worden genomen 
om de verordening up-to-date te maken. 
 
De VFL 2012 is recent nog gewijzigd in verband met de wettelijke verplichting om de gebieden die 
behoren tot de ecologische hoofdstructuur (EHS) in een verordening vast te leggen.6 Deze wijziging 
treedt naar verwachting in september 2013 in werking. 
 
1.2 Aanleiding voor de evaluatie 
In de vergadering van 12 december 2012 is de geactualiseerde verordening door Provinciale Staten 
vastgesteld. Deze Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 (VFL 2012) is op  
22 december 2012 inwerking getreden. In het proces van vaststelling van de verordening is door 
Provinciale Staten te kennen gegeven het terugdringen van regels erg belangrijk te vinden. Omdat 
de actualisatie in 2012 zich niet leende voor onderwerpen die mogelijk een beleidsmatige 
koerswijziging inhouden, heeft de portefeuillehouder toegezegd een algehele evaluatie van de 
verordening uit te voeren. De evaluatie kan vervolgens als uitgangspunt dienen om de kaders (het 
beleid) te bespreken met de Staten en waar nodig om regelgeving aan te passen. De evaluatie sluit 
daarbij mooi aan op de evaluatiebepaling die in de verordening is opgenomen. Hierin worden 
Gedeputeerde Staten opgedragen eens in de vijf jaar aan Provinciale Staten een verslag te zenden 
over de doeltreffendheid en de effecten van de verordening.  
 
1.3 Doelstelling en beoogd resultaat 
Inzicht krijgen in de doeltreffendheid en effecten van de provinciale regelgeving op het gebied van 
de fysieke leefomgeving voor bijvoorbeeld burgers, bedrijven, belangengroepen, omgevingsdienst 
en medeoverheden, en het inventariseren van mogelijke beleidswensen. 
 
1.4 Status evaluatieverslag 
De evaluatie resulteert in een verslag over de doeltreffendheid en effecten van de VFL 2012. Het 
betreft een feitelijke weergave van de ervaringen met de verordening. De evaluatie is daarmee 
inventariserend van aard en stopt bij het vaststellen van het verslag. De resultaten worden in een 
volgende fase (medio 2014) besproken met Provinciale Staten om waarnodig te komen tot 
verbetervoorstellen om de verordening integraal te herzien. 

                                                 
1 De Provinciale milieuverordening Flevoland, de Grondwaterverordening Flevoland 1996, de Ontgrondingenverordening 
Flevoland 2002, de Verordening waterhuishouding Flevoland, de Verordening waterkering Noord-Nederland en de 
Landschapsverordening Flevoland 2004. 
2 Vastgesteld door Provinciale Staten op 12 juni 2008; Provinciaal Blad, 2008, 36; inwerkingtreding 1 juli 2008. 
3 Vastgesteld door Provinciale Staten op 3 september 2009; Provinciaal Blad, 2009, 26; inwerkingtreding 22 december 2009. 
4 Vastgesteld door Provinciale Staten op 2 december 2010; Provinciaal Blad, 2010, 46; inwerkingtreding 1 januari 2011. 
5 Vastgesteld door Provinciale Staten op 12 december 2012; Provinciaal Blad 2012, 37; inwerkingtreding 22 december 2012. 
6 Vastgesteld door Provinciale Staten op 5 juni 2012. 



 

2. Achtergrond 
 
2.1 Eén integrale verordening 
In 2005 hebben Gedeputeerde Staten besloten de totstandkoming van een integrale verordening 
voor de fysieke leefomgeving te bevorderen. Het programma “Andere overheid” van kabinet 
Balkenende II uit 2005 – en als uitvloeisel daarvan – de keuze voor een andere sturingsfilosofie 
waren hiervoor de aanleiding. 
 
In het programma “Andere Overheid” was opgenomen dat de overheid zich, in plaats van een 
intensieve, vaak gedetailleerde sturing, meer moet concentreren op globale kaderstelling. De 
gedachte hierachter was dat het veranderen van gedetailleerde regelgeving in meer globale 
regulering  veelal tot het gedeeltelijk afschaffen van regels leidt. Integratie van provinciale 
regelgeving kon derhalve een bijdrage leveren aan de deregulering. 
 
Deregulering ging gepaard met een andere sturingsfilosofie. De sturingsfilosofie van provincie 
Flevoland ging uit van de volgende uitgangspunten: 
• lokaal besluiten wat lokaal kan worden besloten; 
• wanneer sprake is van bovenregionale belangen is er een provinciale rol; 
• samenwerken op basis van respect voor de eigen doelen van partners; 
• afspraken worden gemaakt over kaders waarbinnen de uitvoering tot stand komt; 
• de provincie doet een appel op de eigen verantwoordelijkheid van betrokken partners; 
• een slagvaardige en resultaatgerichte beleidsaanpak; 
• burgers en belangengroepen worden actief betrokken bij planvorming en uitvoering. 
 
De deregulering onder invloed van het programma “Andere Overheid” en de gekozen 
sturingsfilosofie heeft ook tot de volgende andere accenten in de provinciale regelgeving geleid: 
• meer dan voorheen wordt een appel gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van betrokken 

overheden; 
• de regels richten zich meer op de hoofdlijnen en minder op de details; 
• er wordt meer gebruik gemaakt van algemene regels; 
• de regels uit de verschillende sectorale verordeningen zijn beter op elkaar afgestemd. 
 
Het bovenstaande heeft er toe geleid dat in de VFL zes provinciale verordeningen zijn geïntegreerd 
en dat een nieuwe publiekrechtelijke regeling voor de provinciale wegen en vaarwegen is 
opgenomen. Dit is ten goede gekomen aan de handhaafbaarheid en de duidelijkheid voor 
belanghebbenden van de provinciale regelgeving. Ook is toen een procedure gekozen voor het tot 
stand brengen van ontheffingen. Met deze integratieslag is zoals eerder aangegeven een belangrijke 
bijdrage geleverd aan de deregulering van de provinciale regelgeving, waarbij gestreefd is naar een 
zo licht mogelijke regeldruk. 
 
Deze sturingsfilosofie is nog steeds actueel en vormt daarom een belangrijk kader voor de evaluatie 
en geeft kleur aan de begrippen doeltreffendheid en effecten van regels.  
 
2.2 Opzet van de huidige verordening (op hoofdlijnen) 
De verordening bevat dertien hoofdstukken. Per hoofdstuk is hierna een korte inhoudsbeschrijving 
aangegeven. 
 
Begripsbepalingen 
In hoofdstuk 1 zijn de begripsbepalingen opgenomen. 
 
Stortplaatsen en afvalwater 
In hoofdstuk 2 zijn de bepalingen opgenomen over de bescherming van de nazorgvoorzieningen op 
gesloten stortplaatsen en de wijze waarop een gemeente ontheffing dient aan te vragen van de 
zorgplicht voor afvalwater. Het zijn twee verschillende onderwerpen, die beide tot de uitvoering 
van de Wet milieubeheer worden gerekend, maar die geheel los van elkaar (en van de andere 
hoofdstukken van deze verordening) staan. De provincie is op grond van de Wet milieubeheer 
aangewezen als verantwoordelijke instantie voor de nazorg van gesloten stortplaatsen. Voor de 
nazorg – zowel voor de instandhouding van de nazorgvoorzieningen als voor het nemen van 
nazorgmaatregelen – is het van belang dat voorwaarden kunnen worden gesteld aan de activiteiten 



 

die na het aanbrengen van de eindafdichting op de stortplaats zullen worden verricht. De aan deze 
activiteiten te stellen voorwaarden hebben tot doel, dat de nazorgvoorzieningen bereikbaar blijven, 
milieumaatregelen genomen kunnen worden en aantasting van de nazorgvoorzieningen voorkomen 
wordt. Om deze voorwaarden te kunnen stellen is een regeling in de verordening noodzakelijk. 
Hoewel deze regeling niet direct betrekking heeft op de afvalstoffen bestaat er wel een verband 
met de aanwezigheid van deze afvalstoffen. 
In het onderdeel afvalwater gaat het om het volgende. Op grond van artikel 10.33, derde lid, van de 
Wet milieubeheer kunnen gedeputeerde staten ontheffing verlenen aan gemeenten van de 
zorgplicht voor de inzameling en het transport van afvalwater dat vrijkomt binnen de gemeente. In 
de verordening zijn regels opgenomen waaraan de aanvraag van zo’n ontheffing moet voldoen. 
Overigens is het beleid dat gedeputeerde staten voeren met betrekking tot deze ontheffingen 
neergelegd in een beleidsregel. 
 
Bodemsanering 
In hoofdstuk 3 zijn de bepalingen over bodemsanering opgenomen. Dit hoofdstuk is grotendeels 
gebaseerd op de Wet bodembescherming, die in diverse artikelen aan provinciale staten de 
bevoegdheid toekent om nadere regels te stellen, bijvoorbeeld over de inhoud van een 
saneringsplan, een evaluatieverslag en een nazorgplan. In IPO-verband is er indertijd voor gekozen 
die nadere regels op te nemen in een apart hoofdstuk in het model voor de provinciale 
milieuverordening. Omdat de gedetailleerdheid van dit IPO-model niet past bij het 
detailleringsniveau van de VFL is de structuur van het model wel overgenomen, maar zijn 
bepalingen waarin ook kan worden voorzien door het vaststellen van een formulier voor de aanvraag 
of indiening niet in de verordening overgenomen. De in het IPO-model facultatief opgenomen 
procedures zijn evenmin overgenomen. Ook met dit hoofdstuk is aangesloten bij de algemene 
procedureregeling van hoofdstuk 12. 
 
Bijzondere gebieden 
In hoofdstuk 4 zijn de bepalingen opgenomen over de milieubeschermingsgebieden. Dit hoofdstuk 
bevat voornamelijk de juridische vertaling van het in het Omgevingsplan Flevoland 2006 
neergelegde beleid voor milieubeschermingsgebieden voor grondwater en stilte. Omdat het ook 
over een aanwijzing van gebieden gaat is als vijfde titel daaraan ook de aanwijzing van een 
industrieterrein van regionaal belang toegevoegd, waaraan echter geheel andere rechtsgevolgen 
zijn verbonden. Deze bepalingen zijn gebaseerd op de Wet milieubeheer. Deze wet verplicht de 
provincie om in de verordening ten minste voor een tweetal categorieën van gebieden regels op te 
nemen: 

a) regels ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de 
waterwinning in bij de verordening aangewezen gebieden; 

b) regels inzake het voorkomen of beperken van geluidhinder in bij de verordening 
aangewezen gebieden. 

Zowel de (rechtens relevante) aanwijzing als de regelgeving voor die gebieden worden in dit 
hoofdstuk gegeven. 
 
Watersysteem 
In hoofdstuk 5 zijn de bepalingen over het provinciale watersysteem opgenomen. De bepalingen in 
dit hoofdstuk hebben betrekking op de totstandkoming en de inhoud van het regionaal waterplan 
van de provincie, het beheerplan en de voortgangsrapportage van het waterschap. Daarnaast bevat 
dit hoofdstuk bepalingen over onder meer de aanwijzing en normering van regionale waterkeringen, 
de legger voor waterstaatswerken, de verslaglegging over de waterstaatkundige toestand van de 
regionale waterkeringen en oppervlaktewaterlichamen, de projectprocedure voor 
waterstaatswerken en de toezending van projectplannen voor primaire waterkeringen. 
 
Grondwateronttrekkingen 
In hoofdstuk 6 zijn de bepalingen over grondwateronttrekkingen opgenomen. Deze bepalingen zijn 
gebaseerd op de Waterwet en betreffen gedeeltelijk instructiebepalingen voor Waterschap 
Zuiderzeeland. Het bevat regels ten aanzien van de inrichting van het grondwaterregister. Ook 
voorziet dit hoofdstuk in de vrijstelling van de vergunningplicht voor het onttrekken van grondwater 
ten behoeve van een bodemenergiesysteem als bedoeld in artikel 6.4, eerste lid, Waterwet. Tevens 
zijn in dit hoofdstuk instructiebepalingen opgenomen die mede sturend zijn voor de invulling van 
het verbodsstelsel bij de waterschappen en het grondwaterregister. 



 

Wegen en vaarwegen 
De Provincie Flevoland heeft het eigendom en beheer van de provinciale wegen en vaarwegen. Deze 
wegen en vaarwegen zijn zonder nadere toestemming van de provincie toegankelijk voor het 
normale verkeer. Tot de inwerkingtreding van de verordening (2007) handelde de provincie vanuit 
haar privaatrechtelijke bevoegdheid als eigenaar van de weg of vaarweg voor het verlenen van 
toestemming voor bijzonder gebruik van de weg. In hoofdstuk 7 is een publiekrechtelijke regeling 
opgenomen voor alle handelingen in, op, of boven wegen en vaarwegen buiten het normale gebruik 
van een weg of vaarweg. Voor vaarwegen is deze mede gebaseerd op de Waterwet. De Algemene 
wet bestuursrecht wordt daarmee van toepassing op de te verlenen ontheffingen of weigeringen. 
Initiatiefnemers kunnen een verzoek indienen om, in afwijking van de verbodsbepalingen, van de 
openbare weg of vaarweg gebruik te maken anders dan waartoe deze is bedoeld. In dit hoofdstuk 
zijn voor bepaalde handelingen algemene regels opgenomen waardoor de burger de mogelijkheid 
krijgt zonder voorafgaande toestemming bepaalde veelvoorkomende handelingen verrichten en 
werken uit te voeren op provinciale wegen en vaarwegen. De ontheffingen zijn bedoeld voor 
verzoeken die betrekking hebben op specifieke situaties, waarbij niet op voorhand de effecten 
ervan kunnen worden beoordeeld op met name verkeersveiligheid. Er zal in die situaties per geval 
moeten worden beoordeeld of een ontheffing kan worden verleend.   
 
Ontgrondingen 
In hoofdstuk 8 zijn de bepalingen opgenomen over ontgrondingen. Deze bepalingen zijn gebaseerd 
op de Ontgrondingenwet. In deze wet is bepaald dat het verboden is zonder vergunning te 
ontgronden. Gedeputeerde Staten zijn hiervoor het bevoegd gezag. Provinciale Staten zijn bevoegd 
nadere regels te stellen omtrent de door Gedeputeerde Staten te verlenen vergunningen. Voor 
Flevoland zijn deze regels opgenomen in het onderhavige hoofdstuk. Het betreft regels over: 

• gevallen waarin geen vergunning vereist is; 
• op welke wijze een vergunning moet worden aangevraagd; 
• het melden van gegevens aan de provincie. 

 
Bescherming landschap 
In hoofdstuk 9 zijn de bepalingen opgenomen die de (reclame)borden buiten de bebouwde kom 
reguleren. Deze bepalingen zijn gebaseerd op de autonome verordenende bevoegdheid die in de 
Provinciewet is opgenomen. Het doel van de regeling is in de eerste plaats de bescherming van het 
landschapsschoon. Het provinciaal landschapsbeleid, zoals opgenomen in het Omgevingsplan 
Flevoland 2006, is gericht op het behoud en de verdere ontwikkeling van een voor Flevoland 
specifiek en karakteristiek en voor Nederland uniek landschapspatroon. Belangrijke kenmerken van 
dit landschap zijn de grootschalige ruimten en het zicht op een uitgestrekt, en relatief ongestoord, 
“leeg” landschap (vergezichten). Deze open ruimten worden afgewisseld met bebossing en wateren 
wat een typerend contrast oplevert. Borden met opschriften eisen vaak op een nadrukkelijke 
manier de aandacht op van de weggebruiker en doen afbreuk aan de specifieke landschappelijke 
kwaliteiten van het gebied. Het individuele en commerciële belang dat met de plaatsing van de 
opschriften is gemoeid, kan de aantasting van het landschapsschoon niet rechtvaardigen. Daarnaast 
speelt het aspect van de verkeersveiligheid, met name op die plekken waar de opschriften kunnen 
leiden tot een onoverzichtelijke of complexe verkeerssituatie. 
 
Ecologische hoofdstructuur 
Provincies zijn op grond van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening verplicht de gebieden 
die behoren tot de ecologische hoofdstructuur (EHS) in een verordening vast te leggen. Bij de 
vaststelling van de VFL 2012 eind 2012 is daar rekening meegehouden door een reservering 
(hoofdstuk 10) op te nemen. Op 5 juni 2013 is dit hoofdstuk door Provinciale Staten vastgesteld en 
aan de verordening toegevoegd. 
 
Handhaving 
Hoofdstuk 11 van de verordening geeft, voorzover niet geregeld in de sectorale wetgeving, het 
instrumentarium voor de bestuursrechtelijke en deels ook de strafrechtelijke handhaving jegens 
burgers, instellingen en bedrijven, dan wel overheden die bij feitelijk of privaatrechtelijk handelen 
daarmee op gelijke voet staan. Het regelt de volgende onderwerpen: 

• verbodsbepaling voor specifieke handelingen; 
• de strafbepalingen; 
• de aanwijzing van toezichthouders. 



 

Procedurebepalingen ontheffingen 
In hoofdstuk 12 zijn de procedurebepalingen bij elkaar gebracht die betrekking hebben op het 
verlenen, wijzigen of intrekken van ontheffingen op grond van deze verordening. Deze 
procedurebepalingen zijn niet van toepassing op het verlenen van vergunningen op grond van de 
Waterwet en de Ontgrondingenwet.  
 
Overgangs- en slotbepalingen 
In hoofdstuk 13 zijn tenslotte de overgangs- en slotbepalingen opgenomen. In dit hoofdstuk wordt 
de verordening benoemd die wordt ingetrokken, is het overgangsrecht weergegeven alsmede de 
citeertitel van de verordening. 
 
 
3. Afbakening van de evaluatie 
 
3.1 Uitgangspunten 
Voor de evaluatie wordt uitgegaan van de huidige tekst en toelichting van de VFL 2012. 
 
Buiten de scope van de evaluatie vallen de inhoudelijke wijzigingen die zijn doorgevoerd met de 
actualisatie van de verordening in 2012. Deze hadden betrekking op onder meer het vaarwegbeheer 
en het doelmatig en veilig gebruik van de zogenaamde stroomwegen, zoals Hoge Ring, Larserweg en 
Gooiseweg, in de provincie. Omdat deze regels pas recent, op 22 december 2012, inwerking zijn 
getreden en er derhalve nog nauwelijks praktijkervaring mee is opgedaan, worden ze buiten de 
evaluatie gehouden.  
Ook hoofdstuk 10 van de VFL 2012 dat gaat over de gebieden die behoren tot de ecologische 
hoofdstructuur (EHS) wordt niet meegenomen in de evaluatie. Deze wijziging treedt naar 
verwachting in september 2013 in werking. De regeling voor de ecologische hoofdstructuur wordt 
mede betrokken bij het programma ‘nieuwe natuur’. 
 
Daarnaast is in 2012 de regeling omtrent milieubeschermingsgebieden voor stilte geëvalueerd. Het 
verslag hiervan is reeds door Gedeputeerde Staten vastgesteld. In 2013 wordt een start gemaakt om 
eventuele beleidsaanpassingen - gevolgd door het wijzigen van regels – met Provinciale Staten te 
bespreken. De regels omtrent milieubeschermingsgebieden voor stilte vallen derhalve buiten de 
scope van deze evaluatie. 
 
Momenteel werkt het rijk aan de stelselherziening van het omgevingsrecht. Welke consequenties 
het wetsvoorstel Omgevingswet uiteindelijk heeft voor de VFL 2012 is ook afhankelijk van de 
onderliggende regelgeving. Het Rijk start met het schrijven daarvan na de zomer 2013. Een nadere 
planning is nog niet bekend, maar inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt niet eerder 
verwacht dan na 2018. Gelet hierop wordt het wetsvoorstel niet in de evaluatie meegenomen. 
 
3.2 Focus van de evaluatie 
Niet elk onderdeel van de VFL 2012 leent zich voor een uitgebreide evaluatie. Het merendeel van 
de regels is namelijk op basis van medebewind opgenomen. Met andere woorden, de wetgever 
verplicht de provincie regels op te stellen. Voorbeelden zijn de verplichte aanwijzing van 
grondwaterbeschermingsgebieden op grond van de Wet milieubeheer (hoofdstuk 4) en het stellen 
van (procedure)regels door de provincie aan het waterbeheerplan van het waterschap (hoofdstuk 5). 
Bij medebewindtaken zal de focus van de evaluatie zich vooral richten op de vorm, inhoud en 
hoeveelheid regels. 
 
Een vrije keuze voor het al dan niet inzetten van regels (autonomie) bestaat alleen in het kader van 
het gebruik van de openbare wegen en vaarwegen in beheer bij de provincie (hoofdstuk 7) en 
hoofdstuk 9 met betrekking tot het belang van de bescherming van het landschap. Daar waar de 
regels van hoofdstuk 7 noodzakelijk zijn om de provinciale rol van (vaar)wegbeheer inhoud te 
geven, zijn de regels van hoofdstuk 9 vooral gericht op het realiseren van beleid uit het 
Omgevingsplan Flevoland 2006. 
 
Het schrappen van regels moet derhalve geen doel op zich zijn. Het gaat erom dat voor realisatie 
van het provinciale beleid zonodig de juiste regels worden gesteld. Dit laat onverlet dat, gelet op 
de sturingsfilosofie (zie hoofdstuk 2), gekeken kan worden naar ervaringen met de regels 
(doeltreffendheid en effecten). Behoudens de genoemde uitzonderingen in paragraaf 3.1 worden 



 

alle hoofdstukken betrokken in de evaluatie. Daarbij behoeft niet elk hoofdstuk evenveel aandacht. 
Dit vanwege het geschetste onderscheid tussen autonomie en medebewind en vijf jaar 
praktijkervaring met de verordening. Op basis hiervan kunnen een aantal onderwerpen worden 
benoemd waar het zwaartepunt van de evaluatie komt te liggen (zogenaamde highlights). Zo zijn in 
het proces van vaststelling van de huidige VFL 2012 een aantal onderwerpen vanwege het 
beleidsmatige karakter niet meegenomen in de update van de verordening. Deze onderwerpen zijn 
aangehaald in zienswijzen op het ontwerp of bleken uit de interne toets op handhaafbaarheid en 
uitvoerbaarheid van de verordening. Daarnaast zijn hierin ook bepalend vragen over interpretatie 
van regels en wensen van onder andere burgers, bedrijven en medeoverheden.  
 
De volgende highlights worden benoemd: 
 

A. Wegen en vaarwegen (hoofdstuk 7) & Bescherming landschap (hoofdstuk 9) 
Ontvangen reacties/signalen hebben voornamelijk betrekking op het verruimen van de 
mogelijkheid tot het plaatsen van borden in het buitengebied door het uitbreiden van de 
lijst met vrijstellingen dan wel versoepelen van de ontheffingplicht. Daarnaast stelt zowel 
hoofdstuk 7 (verkeersveiligheid) als hoofdstuk 9 (bescherming landschap) regels aan het 
plaatsen van borden. Om de leesbaarheid van de verordening te vergroten is het wellicht 
mogelijk de regels te integreren in één hoofdstuk. 
 
B. Ontgrondingen (hoofdstuk 8) 
Ontvangen reacties/signalen hebben hoofdzakelijk betrekking op het vereenvoudigen van de 
procedure voor het doen van ontgrondingen. Hierbij moet worden gedacht aan: 
• het uitbreiden van de lijst met activiteiten/handelingen waarvoor geen 

ontgrondingsvergunning is vereist (zogenaamde vrijstellingen); 
• het versoepelen van de mogelijkheid tot melden in plaats van het doorlopen van een 

vergunningprocedure, en 
• het uitbreiden van de mogelijkheid tot het volgen van de eenvoudige 

vergunningprocedure. 
 
C. Procedurebepalingen (hoofdstuk 12) 
Ontvangen reacties/signalen hebben voornamelijk betrekking op het vereenvoudigen van de 
procedurebepalingen, bijvoorbeeld ten aanzien van de aan te leveren gegevens ten behoeve 
van een aanvraag. En de mogelijkheid tot het digitaal aanleveren van ontheffingaanvragen. 
Nu kan dat alleen nog schriftelijk. 

 
 
4. Proces 
 
4.1 Beoogde werkwijze 
De evaluatie bestaat uit een benchmark en een inventarisatie naar de doeltreffendheid en effecten 
van de VFL 2012. Voor de uitgangspunten en afbakening van de inventarisatie wordt verwezen naar 
de voorgaande hoofdstukken. In de benchmark wordt een vergelijk gemaakt qua regeldruk tussen de 
VFL 2012 en de verordening(en) van twee vergelijkbare provincies. Bij een significant verschil in de 
hoeveelheid (meer of minder) regels wordt tevens gekeken naar wat daar de reden van is. Een deel 
van de evaluatie zal worden uitbesteed aan een externe partij. 
 
Het uiteindelijke evaluatieverslag bevat een rapportage van de benchmark en de feitelijke 
bevindingen uit de evaluatie van de VFL 2012. Gedeputeerde Staten stellen dit verslag vast en 
stellen Provinciale Staten op de hoogte van de resultaten. Daarmee eindigt deze opdracht. Aan de 
hand van het evaluatieverslag kan in 2014 verder discussie plaatsvinden over eventuele 
beleidsaanpassingen en daarmee samenhangende integrale herziening van de VFL 2012.    
 
4.2 Planning 
Activiteit 
 

 Nieuw 

(1) Vaststellen startnotitie  juni – september ‘13 
- besluitvorming GS  20 augustus ‘13* 
- opinieronde PS  25 september ‘13 



 

(2) Regelen uitbesteding  Augustus – september ‘13 
(3) Uitvoering 
benchmark/evaluatie 
(uitbesteding) 

 September – november ‘13 

(4) Vaststellen evaluatieverslag  November ’13 – januari ‘14 
- besluitvorming GS (inclusief 
mededeling PS) 

 December ’13 - januari ‘14 

 
* Eerste reguliere GS-vergadering na zomerreces 
 


