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 Statenvoorstel 
 
 

   

 *1690760* 
 
Onderwerp 
Discussie over evaluatie en deregulering Verordening voor de fysieke leefomge-
ving Flevoland 2012 (VFL 2012) en vaststellen bestuursopdracht derde wijziging 
VFL 2012. 
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 
1. Beslispunten 

1. Gedeputeerde Staten te verzoeken een derde wijziging van de Verorde-
ning voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 (VFL 2012) voor te be-
reiden op basis van de discussie aan de hand van factsheets over de eva-
luatie van de VFL 2012 en de mogelijke verdere deregulering daarvan. 

 
2. Doelstelling programmabegroting 

Dit onderwerp past binnen het programma 'Ruimte', programmaonderdeel 1.3 
‘Natuur, duurzaamheid en milieu' (bescherming kwaliteit leefomgeving). 

 
3. Eerdere behandeling  

Op 12 december 2012 is bij de vaststelling van de VFL 2012 toegezegd een al-
gehele evaluatie van de verordening uit te voeren. Dit hebben Gedeputeerde 
Staten (GS) uitgewerkt in een startnotitie, die op 25 september 2013 is be-
sproken in de commissie Ruimte en Leefomgeving (#1518302 en 1536011). 
Vervolgens is de evaluatie bestaande uit een breed uitgezette vragenlijst en 
een benchmark met de verordeningen van de provincie Drenthe en Overijssel 
uitgevoerd. 
 
De resultaten (een feitelijk verslaglegging van de bevindingen) van de vra-
genlijst en de benchmark zijn verwerkt in het evaluatieverslag (#1577020). 
Daarover hebben GS uw Staten met een mededeling (#1578163) geïnfor-
meerd. Daarbij is aangegeven dat de resultaten van de evaluatie meegeno-
men worden in de tweede wijziging van de VFL 2012.  
Over de inhoud van deze tweede wijziging zijn uw Staten kort voor de zomer 
met een mededeling (#1625119) geïnformeerd. Daaruit blijkt dat de resulta-
ten van de evaluatie geen onderdeel zijn van de tweede wijziging van de VFL 
2012. Het statenvoorstel voor de vaststelling van de tweede wijziging wordt u 
separaat aangeboden. 

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

1.1. PS zijn bevoegd tot vaststelling van de VFL 2012 
Provinciale Staten zijn -gelet op hun kaderstellende rol- bevoegd tot 
vaststelling van (wijzigingen van) de verordening. Gedeputeerde Staten 
zijn belast met de voorbereiding daarvan. 

 
1.2. Doel van de behandeling is reflecteren op de uitkomsten van de evalua-

tie van de VFL 2012 en daarbij de verdere mogelijkheden tot deregule-
ring te bespreken. Het resultaat daarvan is aan GS een bestuursop-
dracht te geven om in lijn met de bespreking een wijziging van de VFL 
2012 voor te bereiden. 
 

5. Korte toelichting op voorstel 
T.b.v. de inhoudelijke discussie zijn factsheets opgesteld over elk hoofdstuk 
van de VFL 2012. Daarin wordt kort ingaan op de aspecten autono-
mie/medebewind, provinciaal beleid, uitkomst benchmark, uitkomst evalua-
tie en aanvullende dereguleringsmogelijkheden. Daarnaast is er een 

 Provinciale Staten 

18 februari 2015 
 
Agendapunt 

 
 
Lelystad 

13 januari 2015 
 
Registratienummer 

1690760 
 
Inlichtingen 

Y.C. Schuttevaar 
 
Afdeling/Bureau 

RE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder 

Lodders, J. 
----------------------------- 

Routing 

 

Commissie Ruimte en Leefomge-

ving: 

4 februari 2015 
----------------------------------- 

  



 
 

 Statenvoorstel 
Registratie 

1690760 
Bladnummer 

2 
 

 

St
at

en
vo

or
st

el
 

 

factsheet met achtergrondinformatie over de VFL 2012 en over wat onder deregulering wordt 
verstaan. Het resultaat van deze discussie is een bestuursopdracht aan GS voor het voorberei-
den van een derde wijziging van de VFL 2012. 

 
6. Beoogd effect 

Een verordening die blijvend voldoet aan de daaraan ten grondslag liggende uitgangspunten van 
de Flevolandse sturingsfilosofie over kaderstelling. 

 
7. Argumenten 

1.1.  Het is wenselijk alsnog het resultaat van de evaluatie te bespreken.  
Het resultaat van de evaluatie is met bovenvermelde mededeling onder de aandacht gebracht 
bij uw Staten. Inhoudelijk is hierover niet bestuurlijk gereflecteerd, terwijl dit wel van belang 
is. Daarbij kunnen eveneens de (on)mogelijkheden tot verdere deregulering van de autonome 
regels en van de provinciale kop op regels in medebewind in de VFL 2012 worden meegenomen. 

 
1.2.  De bestuursopdracht zorgt ervoor dat direct kan worden gestart met de voorbereiding van 

de derde wijziging van de VFL 2012.  
De voortgang van het dossier wordt bevorderd met het geven van een bestuursopdracht aan GS 
om de verordening aan te passen. De bestuurlijke reflectie op de evaluatie van de VFL 2012 en 
de verdere mogelijkheden tot deregulering van de verordening zijn input voor de door GS voor 
te bereiden derde wijziging van de verordening.  
 

8. Verdere behandeling PS 
Nadat uw Staten opdracht hebben gegeven aan GS om een derde wijziging van de VFL 2012 voor 
te bereiden op basis van de bestuurlijke reflectie op de evaluatie van de VFL 2012, komt dit on-
derwerp op de volgende momenten terug bij uw Staten: 
 U wordt met een mededeling geïnformeerd over de planning. 
 Toets inspraakrijpheid van het ontwerp van de derde wijziging van de VFL 2012 door de 

commissie Ruimte & Leefomgeving (oordeelsvorming), waarna het ontwerp ter inzage wordt 
gelegd. 

 Vaststellen van de derde wijziging van de VFL 2012 (besluitvorming). 
 
9. Kanttekeningen 

Dit proces loopt gelijk op met de lopende procedure voor de tweede wijziging van de VFL 2012. 
Het statenvoorstel (#1690859) hiervoor wordt u separaat aangeboden. De behandeling daarvan 
staat ook gepland voor behandeling door uw Staten in februari 2015. Het is van belang dat de 
betrokken partijen hierop bedacht zijn. 
 

10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of 

periode ter inzage 

Factsheets VFL 2012 1693766 bijgevoegd 
   

   

 
 
  

 


