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Inlichtingen

3. Eerdere behandeling
Bij de besluitvorming over Nieuwe Natuur op 17 december 2014 heeft u besloten Gedeputeerde Staten te vragen provinciaal beleid en relevante verordeningen voor te bereiden en deze ter besluitvorming voor te leggen. In de
nu voorliggende startnotitie wordt de afbakening van de opdracht voorgelegd.
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4.

Bevoegdheden PS en doel behandeling

Stuivenberg, A.

De vaststelling van beleid in het Omgevingsplan en regelgeving in verordeningen is een bevoegdheid van Provinciale Staten. Provinciale Staten hebben in
de Motie Startnotitie van 16 november 2011 aangegeven dat zij voorafgaand
aan de totstandkoming van o.a. beleidsnotities een startnotitie vaststellen.

----------------------------Routing
Commissie Duurzaamheid:

7 oktober 2015
5.

Verdere behandeling PS

De Staten (commissie Duurzaamheid) zal rond mei 2016 worden gevraagd om
de inspraakrijpheid te toetsen.
Rond de zomer van 2016 worden het aangepaste beleid en de aangepaste regelgeving ter vaststelling voorgelegd aan Provinciale Staten.
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Korte toelichting op voorstel

In het officiële Flevolandse beleid (Omgevingsplan 2006) en de regelgeving
(verordeningen) staat de natuurverbinding OostvaardersWold nog opgenomen. Bij de behandeling van het programma Nieuwe Natuur eind 2014 hebben Provinciale Staten reeds besloten dat het beleid op dit punt aangepast
moet worden. In eerste instantie was het idee om deze besluitvorming te
koppelen aan de vaststelling van de realisatie-overeenkomsten voor het Programma Nieuwe Natuur (zomer 2015).
Naar nu blijkt is er meer tijd nodig om tot goede gedragen realisatieovereenkomsten te komen. In de praktijk blijkt dat het nog niet aangepaste
beleid tot onduidelijke situaties leidt. Daarom wordt geadviseerd de koppeling met de realisatie-overeenkomsten los te laten en reeds nu over te gaan
tot een technische aanpassing van beleid en verordeningen. Uiteraard worden bestaande compensatiegebieden die in Nieuwe Natuur moeten worden
gerealiseerd wel vastgelegd.
Het gaat om de volgende stukken:
- aanpassing Omgevingsplan 2006;
- aanpassing Verordening voor de fysieke leefomgeving;
- intrekking verordening groenblauwe zone en begrenzing EHS OostvaardersWold;
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7.

aanpassing aanwijzingen compensatiegebied bos en compensatiegebied kiekendieffoerageergebied.

Beoogd effect

Actueel natuurbeleid en regelgeving waarin de aanwijzing en begrenzing van OostvaardersWold
vervallen is en wijzigingen in wet- en regelgeving en eerdere besluiten van Provinciale Staten
verwerkt zijn.
8.

Argumenten

1.1 Aanpassingen van het beleid zijn nodig omdat:
• De verordening groenblauwe zone verplicht de gemeente Zeewolde een natuurbestemming
te leggen op agrarische gronden. Het bestemmingsplan landelijk gebied van de gemeente Zeewolde moet uiterlijk 28 september 2016 zijn herzien. De gemeente is bezig met de herziening
van het bestemmingsplan. De huidige verordening groenblauwe zone is daarvoor niet meer het
juiste uitgangspunt.
• De provincie hanteert op dit moment twee verschillende begrenzingen voor de EHS. Een
praktijk-begrenzing, waarin alleen de bestaande natuur binnen het gebied van de groenblauwe
zone is opgenomen. Deze wordt gebruikt in publicaties naar buiten. Maar daarnaast is er nog
een juridisch vastgestelde begrenzing die het volledige OostvaardersWold, plus nog in te vullen
EHS-compensaties bevat. Voor gebiedspartijen is de status van het gebied daardoor niet duidelijk.
1.2 Keuze voor technische aanpassing
Alleen aanpassingen op basis van reeds vastgesteld beleid worden meegenomen. Parallel aan dit
traject start de provincie met de voorbereidingen voor een nieuwe Omgevingsvisie. Brede gebiedsdiscussies over de toekomst van de provincie zullen in dat kader worden gevoerd.
9.

Kanttekeningen

Het Rijk is bezig met de aanpassing van de natuurwetgeving. Naar verwachting zal de nieuwe
wet Natuurbescherming in 2016 in werking treden. De aanpassingen in terminologie op basis van
dit wetsvoorstel worden meegenomen als de Eerste Kamer de nieuwe wet heeft vastgesteld.
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