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Deel B. Aanwijzing wezenlijke kenmerken en waarden 
 
In artikel 10.3 van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 (VFL2012) is bepaald 
dat Gedeputeerde Staten zo spoedig mogelijk na inwerkingtreden van dit artikel de wezenlijke 
kenmerken en waarden aanwijzen van de EHS-gebieden. Concreet betekent dit dat de eerdere 
besluiten van GS over de wezenlijke kenmerken en waarden onder de werking van de verordening 
worden gebracht. 
In deze aanwijzing wordt het besluit van GS geformuleerd en de wijzigingen die in verband daarmee 
worden aangebracht in de tekst van de verordening.  
 
Aanwijzingsbesluit 
 
Gedeputeerde Staten wijzen op grond van artikel 10.3 van de Verordening voor de fysieke 
leefomgeving Flevoland 2012 de wezenlijke kenmerken en waarden aan van de ecologische 
hoofdstructuur. Deze worden vastgelegd in de digitale dataset IMRO.9924.PV2013VF02 en 
opgenomen in bijlage 10.1 bij de verordening. 
 
Toelichting 
 
In verband met de wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) is de 
Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland uitgebreid met een hoofdstuk waarin de 
planologische borging van de ecologische hoofdstructuur wordt geregeld. Deze omzetting vindt 
beleidsneutraal plaats en sluit aan bij de bestaande taakverdeling tussen GS en PS. Tegen die 
achtergrond kent de verordening een bepaling waarbij GS zo spoedig mogelijk na inwerkingtreden 
de wezenlijke kenmerken en waarden van de aangewezen gebieden vaststellen. Deze worden 
daarna opgenomen als bijlage bij de verordening. 
 
Dit besluit regelt de verankering binnen de VFL2012 van de wezenlijke kenmerken en waarden zoals 
deze eerder zijn vastgesteld door GS. De besluitvorming over de gebieden genoemd in de bijlage 
onder 1 tot en met 5 heeft plaatsgevonden op 27 september 2011, besluit 1192112. De 
besluitvorming voor het gebied genoemd onder 6 vond plaats op 11 december 2012. 
 
Doorwerking 
 
Ter uitvoering van dit besluit worden, na vaststelling van de wijziging van de VFL2012 door 
Provinciale Staten de volgende toevoegingen verwerkt in de Verordening voor de fysieke 
leefomgeving Flevoland 2012:  
 
Artikel I 
 
Aan de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 wordt na BIJLAGE IV toegevoegd: 
 
BIJLAGE V 
 
Bij besluit van Gedeputeerde Staten van 23 april 2013 zijn de volgende wezenlijke kenmerken en 
waarden aangewezen: 
 
 
  hyperlink HB 
1 Wezenlijke kenmerken en 

waarden EHS gemeenten 
Noordoostpolder en Urk  

http://www.flevoland.nl/wat-doen-we/ruimte-en-
water/beleid/ecologische-

hoofdstructuu/NOP_en_Urk.pdf 
 

1211597

2 Wezenlijke kenmerken en 
waarden EHS gemeente 
Dronten  

http://www.flevoland.nl/wat-doen-we/ruimte-en-
water/beleid/ecologische-

hoofdstructuu/Dronten.pdf 
 

1211564

3 Wezenlijke kenmerken en 
waarden gemeente Lelystad  

http://www.flevoland.nl/wat-doen-we/ruimte-en-
water/beleid/ecologische-

hoofdstructuu/Lelystad.pdf 

1211604
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4 Wezenlijke kenmerken en 

waarden gemeente Zeewolde  
http://www.flevoland.nl/wat-doen-we/ruimte-en-

water/beleid/ecologische-
hoofdstructuu/Zeewolde.pdf 

 

1209212

5 Wezenlijke kenmerken en 
waarden gemeente Almere  

http://www.flevoland.nl/wat-doen-we/ruimte-en-
water/beleid/ecologische-

hoofdstructuu/Almere.PDF 
 

878718

6 Definitieve beschrijving 
wezenlijke kenmerken en 
waarden Kadoeler en 
Vollenhovermeer 

http://www.flevoland.nl/wat-doen-we/ruimte-en-
water/beleid/ecologische-

hoofdstructuu/Kadoeler-en-
Vollenhovermeer.PDF 

 

1424949

 
NB De genoemde documenten zijn raadpleegbaar tijdens de inzageperiode en na 
inwerkingtreden door een hyperlink naar de openbare vindplaats. 
 
 
Artikel II 
 
In de Toelichting wordt in het gedeelte Artikelsgewijze toelichting de laatste alinea bij Artikel 10.3 
als volgt gewijzigd: 
 
GS hebben onder voorbehoud van vaststelling door Provinciale Staten van de wijziging van de 
VFL2012 de wezenlijke kenmerken en waarden vastgesteld op 23 april 2013. Deze zijn opgenomen in 
Bijlage V.  
 


