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Statendag 3 juli 2013  
 

Panoramaronde 6 

Onderwerp 
Oplegmemo panoramaronde SVIR 3 juli 
Inhoud 
Wat is de bedoeling van de behandeling?  
 

Verkennen of er naar aanleiding van de 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 
noodzaak dan wel behoefte is om de provinciale 
kaders aan te passen.  
 

Wat wordt er van PS gevraagd?  
 

Bespreken of uw Staten de mening van GS delen 
dat op dit moment geen extra activiteiten in 
gang gezet hoeven te worden vanwege de SVIR, 
anders dan in het MEMO is aangegeven.     

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

- Tijdens de panoramaronde van 6 februari 2013 
  is door de heer C. Paris een toelichting op de 
  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
  gegeven.  
- Daarbij is aangegeven dat voor Flevoland met 
  name voor 3 onderwerpen nog moet worden 
  bezien hoe deze verder worden ingevuld. 
- Hierover zou voor de zomer een stuk in een 
  opinieronde worden gebracht.  
- Het betreffende stuk – het 
  achtergronddocument dat bij het memo is 
  gevoegd – blijkt meer informatief dan 
  opinierend van karakter. 
- Dit komt omdat voor de 3 beschreven thema’s 
  (verstedelijking, energie en landschap) door GS 
  wordt geconcludeerd dat ofwel nu geen 
  noodzaak is voor aanvullende kaderstelling, 
  danwel dat deze behoefte in andere 
  documenten (visies) nader zal worden 
  onderzocht.   
- Afhankelijk van welk onderdeel het betreft 
  (bijvoorbeeld van het omgevingsplan of een 
  beleidsregel), is de aanpassing een 
  bevoegdheid van Provinciale  Staten of van 
  Gedeputeerde Staten. 
- Daarom is ervoor gekozen om deze 
  bevindingen, die leiden tot een procesvoorstel, 
  in een panoramaronde aan de orde te stellen 
  en nader te bespreken.   

Proces 
Wat is de voorafgaande historie geweest?  
 
  

- Het Rijk heeft in het voorjaar van 2012 de 
  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
  uitgebracht.  
- In juli 2012 is de SVIR in de Tweede Kamer 
  behandeld. Dit gaf geen aanleiding tot  
  wijzigingen.  
- De minister heeft vervolgens aangegeven 
  uitvoering aan de SVIR te geven.  
- In dat kader is onder meer op 1 oktober 2012 
  de AMvB Ruimte van kracht geworden.  
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- De SVIR zet het beleid op diverse onderwerpen 
  voort. Voor een aantal onderwerpen waar het 
  rijk mee bezig is, is de provincie reeds 
  aangehaakt. Dit wordt voortgezet.  
- Daarnaast is nagegaan of de SVIR nog 
  aanleiding geeft om de provinciale kaders aan 
  te passen.       

Hoe gaat het na deze ronde verder?  
 

Als uw Staten instemmen met de gedane 
procesvoorstellen, wordt conform gehandeld en 
zullen aanpassingen welke een bevoegdheid van 
PS betreffen aan PS worden voorgelegd.  
Als uw Staten een ander procedurevoorstel 
heeft, moet het vervolg nog worden bepaald aan 
de hand van uw bevindingen.       

  


