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Onderwerp 

Inspraakrijpheid ontwerpwijziging Verordening voor de fysieke leefomgeving 
Flevoland 2012 ten behoeve van de ecologische hoofdstructuur 

 
Doel van deze notitie 

Concluderen dat de ontwerpwijziging Verordening voor de fysieke leefomgeving 
Flevoland 2012 (VFL 2012) ten behoeve van de ecologische hoofdstructuur (EHS) 
rijp is voor inspraak.  
 

Inleiding 

De provincie voert actief beleid bij het realiseren van de ecologische hoofdstruc-
tuur. 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 Spelre-
gels EHS van toepassing verklaard. Het rijk vraagt nu om dit beleid tevens op te 
nemen in een provinciale verordening.  
 
In het kader van de afwikkeling van OostvaardersWold vindt momenteel een open 
planproces plaats. De uitkomst hiervan kan leiden tot een beleidswijziging. Het 
opstellen van deze verordening kan daarvan geheel worden losgezien. Het be-
treft 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). 
De conclusies naar aanleiding van het open planproces kunnen op een later 
moment aanleiding zijn om deze verordening alsnog te wijzigen. 
 
Voorafgaand is door Provinciale Staten een bestuursopdracht vastgesteld op 
grond waarvan GS deze verordening voorbereiden. De hoofdlijnen van de op-
dracht zijn: 
 

hoofdlijn uitwerking 
Aansluiten bij huidig provinciaal be-
leid. 

Beleidsneutrale invulling verordening 

Aansluiten bij bestaande taakverdeling 
tussen PS en GS. 

Is overgenomen in de verordening 

Niet vooruitlopen op komende ontwik-
kelingen, te weten: 

Is uitgewerkt in wijzigingsbevoegd-
heid 

- Open planproces Oostvaarders-
Wold. 

Is uitgezonderd in werkingsgebied 
verordening 

- Herijking in het kader van Natuur-
akkoord. 

Is wijzigingsbevoegdheid voor PS 

- Wet natuurbescherming. Is wijzigingsbevoegdheid PS 
Voorzien in mogelijkheid de verorde-
ning te wijzigen op genoemde ontwik-
kelingen 

Zie bovengenoemde wijzigingsbe-
voegdheden 

Verankeren compensatieboekhouding Wordt opgezet als afzonderlijke 
registratie  
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Aansluiten bij huidig provinciaal be-
leid. 

Beleidsneutrale invulling verordening 

 
In de bestuursopdracht is er voor gekozen om deze verordening beleidsneutraal vorm te geven en 
aan te vullen met een registratie voor de compensatie-boekhouding. De bestaande taakverdeling 
tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten is in de verordening terug te vinden. PS stellen 
de beleidskaders vast, stellen de begrenzing van de EHS vast en besluiten over aanpassingen van de 
EHS-begrenzing bij grootschalige ontwikkelingen. GS werken dit beleid nader uit door aanwijzing 
van de wezenlijke kenmerken en waarden en besluiten over kleinschalige herbegrenzing bij klein-
schalige ontwikkelingen.  
 

De vraagstelling 

Achten Provinciale Staten de voorgelegde ontwerpwijziging Verordening voor de fysieke leefomge-
ving Flevoland 2012 ten behoeve van de ecologische hoofdstructuur rijp voor inspraak.  
 
Het speelveld 

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 gewijzigde Besluit alge-
mene regels ruimtelijke ordening (Barro) geeft hiervoor de kaders aan.  
Provinciale Staten hebben eerder ingestemd met de bestuursopdracht om de beoogde regeling 
beleidsneutraal onder te brengen in de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 en 
de besluitvorming voor te bereiden.  
 
Gedeputeerde Staten hebben nu een ontwerpwijziging van de VFL2012 vastgesteld die ter inzage 
kan worden gelegd. Vervolgens wordt deze op basis van de kenbaar gemaakte zienswijzen al dan 
niet gewijzigd ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd.  
 
Open vragen voor discussie 

- 

Scenario’s 

- 
 
Voorkeursscenario met overwegingen 

Provinciale Staten wordt in deze opinieronde gevraagd zich uit te spreken over de inspraakrijpheid. 
Het doel hiervan is om PS voldoende te betrekken bij de voorbereiding van de latere besluitvor-
ming.  
 

Het vervolg 

Tijdens de inzageperiode kan iedereen een zienswijze kenbaar maken. Tevens wordt het ontwerp 
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. Daarna wordt het ter besluitvorming voorgelegd aan 
Provinciale Staten.  
Tenslotte wijzen Gedeputeerde Staten de wezenlijke kenmerken en waarden aan, die onderdeel 
zullen uitmaken van de verordening. Na publicatie treedt de verordening in werking.  
 
Verder informatie 

- Ontwerpwijziging Verordening fysieke leefomgeving Flevoland 2012 (HB 1343508) 
- Ontwerpaanwijzing Wezenlijke kenmerken en waarden (HB 1430797) 

 


