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Opinieronde 5 Inspraakrijpheid EHS-verordening 

Onderwerp 
Oplegmemo Statengriffie 
Inhoud 
Wat is de bedoeling van de behandeling?  
 

Concluderen of de ontwerpwijziging Verordening voor 
de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 (VFL 2012) ten 
behoeve van de ecologische hoofdstructuur (EHS) rijp is 
voor inspraak. Het doel hiervan is om PS voldoende te 
betrekken bij de voorbereiding van latere 
besluitvorming. 

Wat wordt er van PS gevraagd?  
 

PS wordt in deze opinieronde gevraagd zich uit te 
spreken over de inspraakrijpheid.  

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

-De provincie voert actief beleid bij het realiseren van 
de ecologische hoofdstructuur. Dit wordt onder meer 
doorvertaald in gemeentelijke bestemmingsplannen. 
De planologische borging vindt plaats via het 
Omgevingsplan Flevoland 2006 en latere uitwerkingen 
en wijzigingen daarvan. Daarbij zijn de zogenaamde 
Spelregels EHS van toepassing verklaard.  
-Het Rijk heeft de provincies opgedragen om voor de 
planologische borging van de ecologische 
hoofdstructuur uiterlijk 30 juni 2013 een verordening 
vast te stellen.  
-Het betreft hier een beleidsneutrale en overwegend 
technische vertaling van beleid dat nu vastligt in 
ondermeer het Omgevingsplan naar een verordening 
die voldoet aan het recent gewijzigde Besluit algemene 
regels ruimtelijke ordening (Barro).       

Proces 
Wat is de voorafgaande historie geweest?  
 

PS hebben eerder ingestemd met de bestuursopdracht 
om de beoogde regeling beleidsneutraal onder te 
brengen in de Verordening voor de fysieke 
leefomgeving Flevoland 2012 en besluitvorming voor te 
bereiden.  

Hoe gaat het na deze ronde verder?  
 

GS hebben nu een ontwerpwijziging van de VFL2012 
vastgesteld die ter inzage kan worden gelegd.  
Tijdens de inzageperiode kan iedereen een zienswijze 
kenbaar maken. Het ontwerp wordt toegezonden aan 
belanghebbenden, de gemeenten en 
terreinbeheerders.  
Vervolgens wordt een Antwoordnota zienswijzen 
opgesteld waarin de motivering is opgenomen om op 
het betreffende onderdeel het ontwerp al dan niet te 
wijzigen.  
Vervolgens wordt deze op basis van de kenbaar 
gemaakte zienswijzen al dan niet gewijzigd ter 
besluitvorming aan PS voorgelegd.  
Tenslotte wijzen GS de wezenlijke kenmerken en   

  waarden aan, die onderdeel zullen uitmaken van de  
  verordening. Na publicatie treedt de verordening in 
   werking.   

  


