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1.

Beslispunten

3 december 2013

1. De bestuursopdracht "partiële herziening Omgevingsplan Water 2015" vast
te stellen.

Registratienummer

1550836
2.

Inleiding

In 2006 is het Omgevingsplan Flevoland vastgesteld. Vanwege de komst van
de Waterwet en inhoudelijke uitwerkingen op het gebied van de Europese
Kaderrichtlijn Water (KRW) en de wateropgave is op 12 november 2009 een
partiële herziening voor waterbeleid vastgesteld. De planperiode kent een
wettelijke termijn van 6 jaar. Er moet derhalve in 2015 opnieuw een plan
vastgesteld worden.

Inlichtingen

M. van Hemert
Afdeling/Bureau

RM
Portefeuillehouder

Daarnaast zijn er inhoudelijk aanleidingen om het waterbeleid op onderdelen
aan te passen. Veel van deze inhoudelijks trajecten (zoals waterveiligheid
buitendijks, Kaderrichtlijn Water en wateropgave) lopen reeds.

Gijsberts, A.
------------------------------

Het Omgevingsplan van Flevoland is het kaderstellende plan voor Waterschap
Zuiderzeeland. Zij moeten vanwege dezelfde wettelijke verplichtingen op dit
moment ook een nieuw plan opstellen. Richting de gebiedspartners wordt zoveel mogelijk gezamenlijk opgetrokken.

------------------------------

Thema

Ruimte en Leefomgeving

3.

Beoogd effect

Routing
Opinieronde Statendag

15 januari 2014
-----------------------------------

Geactualiseerd waterbeleid dat voldoet aan de Europese afspraken. Naast
ambities en beleidsdoelen zal worden aangegeven hoe de provincie resultaten wil bereiken samen met de partners in Flevoland.

Statenvoorstel

4.

Argumenten

1.1. Provinciale Staten zijn kaderstellend voor het waterbeleid
Het waterbeleid is vastgelegd in het Omgevingsplan dat door Provinciale Staten is vastgesteld. Het vaststellen van de bestuursopdracht geeft
Provinciale Staten de mogelijkheid om richting te geven aan (het proces van) deze partiële herziening. Daarna is er de mogelijkheid om inhoudelijk bij te sturen (bespreken voorontwerp, vaststellen ontwerp,
behandelen antwoordnota en vaststelling herziening).










5.

Kanttekeningen

Niet het gehele Omgevingsplan van 2006 wordt herzien. Alleen de onderdelen
waar het waterbeleid betreft zijn onderdeel van deze herziening. De reden
dat niet het hele omgevingsplan wordt herzien is dat er veel ontwikkelingen
zijn in het omgevingsrecht (Omgevingswet). U bent hierover geïnformeerd via
de begroting.
6.

Vervolgproces

Na vaststelling van de bestuursopdracht worden de onderwerpen inhoudelijk
met de omgeving afgestemd. Vervolgens wordt een voorontwerp opgesteld en
aan uw Staten voorgelegd. Het totale proces is in de bestuursopdracht in
hoofdstuk 2.2 weergegeven.
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7.

Advies uit de Opinieronde

8.

Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Flevoland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 3 december 2013, nummer 1550836.
BESLUITEN:
De bestuursopdracht "partiële herziening Omgevingsplan Water 2015" vast te stellen.
Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 29 januari 2014.
griffier,
9.

voorzitter,

Bijlagen

Bestuursopdracht (1548905)
10. Ter lezing gelegde stukken

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

Statenvoorstel

secretaris,

voorzitter,

