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Aanwezig: 
De heren A.W.H.J. van der Avoird (PvdD), J.E. Geersing (ChristenUnie), I.C. van Ginkel (PVV), 
mevrouw I. van Hooff (VVD), de heren J. Luijendijk (PvdA), S. Miske (GroenLinks),  
mevrouw M.E.G. Papma (D66), de heer E. Plate (VVD), mevrouw G. van der Struijk (50PLUS), 
de heer E.P. Vels (CDA), mevrouw S. Verbeek (SP) en de heer R. de Wit (SGP). 
 
 
Rondevoorzitter: de heer F. Brouwer 
Rondegriffier: mevrouw A. Kost 
College van GS: de heer A. Gijsberts 
 
 
Aanvang: 15.05 uur 
Sluiting: 16.30 uur 
 
 
Agendapunt Wijziging Verordening voor de fysieke leefomgeving 
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 

van 23 april 2013, nummer 1481326, besluiten: 
1. De antwoordnota vast te stellen, waarin zijn opgenomen de binnengekomen 

opmerkingen, de wijze van beantwoorden en de wijzigingen als gevolg 
daarvan in het ontwerp; 

2. De binnengekomen opmerkingen alle ontvankelijk te verklaren en voor een 
deel over te nemen, zoals opgenomen in de antwoordnota en 

3. De wijziging van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 
na verwerking van de opmerkingen vast te stellen ten behoeve van het 
invoegen van een hoofdstuk over de ecologische hoofdstructuur. 

Toezegging 1) Het uitgangspunt is dat de eerder vastgestelde spelregels (EHS) van toepassing 
    blijven. Per abuis is 1 van de 4 punten (onder 10.5) weggevallen. Dit wordt 
    weer opgenomen, zodat duidelijk is dat het een ‘beleidsneutrale wijziging’ 
    betreft. 
2) Bij de 'programmering nieuwe natuur' wordt 'de saldobenadering’ versus de 
    ‘en/of benadering' meegenomen bij het bepalen van de nieuwe EHS-locaties. 
 

Rondeadvies hamerstuk 
Bespreekpunten nvt 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 3 juli 2013, 
griffier, voorzitter,  
 
 
 
 
 
  

 

1501679 

*1501679* 
 
 
Besluitenlijst Opinieronde 3 van Provinciale Staten van Flevoland van 5 juni 2013 



  B e s l u i t e n l i j s t  P S  
  O p i n i e r o n d e  
 Bladnummer 

 2 
 
 
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/ 
  


