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1. Inhoudelijke beschrijving 

      

1.1 Aanleiding 
In 2006 is het Omgevingsplan Flevoland vastgesteld. In dit plan is ook de 
verbindingszone OostvaardersWold opgenomen. De EHS-begrenzing van deze zone is 
daarnaast vastgelegd in een apart besluit gekoppeld aan de verordening groenblauwe 
zone. In de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland is het deelgebied van 
de groenblauwe zone juist buiten de EHS-begrenzing gehouden. In 2012 is besloten dat 
het OostvaardersWold niet gerealiseerd gaat worden. Het beleid en de regelgeving 
moeten daarop nog worden aangepast. Bij de vaststelling van het programma Nieuwe 
Natuur (december 2014) hebben Provinciale Staten daartoe opdracht gegeven.   

Sinds 2006 zijn er verschillende aanpassingen geweest in de wet- en regelgeving 
natuur. Beleidsverantwoordelijkheden zijn gedecentraliseerd, en wetten en 
verordeningen zijn aangepast of in procedure. In het verlengde daarvan hebben 
Provinciale Staten vorig jaar de visie “Flevoland verrassend groen”, visie Natuur en 
landschap Flevoland vastgesteld. Deze ontwikkelingen zijn tot dusverre niet 
opgenomen in de formele beleidsstukken van de provincie. 

1.2 Beoogd resultaat 
Actueel provinciaal natuurbeleid, dat rekening houdt met de verschillende belangen en 
dat ruimtelijke en economische ontwikkelingen optimaal faciliteert binnen de 
Europese en Nederlandse wettelijk vastgestelde kaders.     

1.3 Status 
De vaststelling van het beleid en de regels is een bevoegdheid van Provinciale Staten. 
In dit geval betreft het een partiële herziening van het Omgevingsplan, een herziening 
van H10 van de Verordening voor de fysieke leefomgeving en het intrekken van de 
verordening groenblauwe zone en de daaraan gekoppelde aanwijzingen van EHS en 
compensatiegebieden.      

1.4 Afbakening 
Bij de herziening worden meegenomen de volgende reeds vastgestelde wijzingen in het 
natuurbeleid en de regelgeving: 

 De intrekking van het OostvaardersWold: alle teksten en begrenzingen over 
OostvaardersWold worden verwijderd, met behoud van de juridische borging 
van compensatieafspraken. 

 Veranderingen in vastgestelde wet- en regelgeving: dit betreft met name 
aanpassingen van terminologie. 

 Doorwerking van door PS vastgesteld beleid: de visie Flevoland verrassend 
groen, toekomstsvisie natuur en landschap Flevoland. 

Nieuwe beleidsontwikkelingen en nog niet uitgekristalliseerde uitwerkingen worden 
niet meegenomen in deze herziening, dit betreft: 

 Voorbereidingen voor de Omgevingsvisie. 

 Uitwerkingen Programma Nieuwe Natuur. 

 Discussie over spelregels herbegrenzing EHS. 
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2. Proces 

Na vaststelling van de startnotitie door Provinciale Staten wordt het nieuwe beleid en de 
nieuwe regelgeving voorbereid. De gebiedspartners worden hier waar nodig bij betrokken. Na 
deze ontwerpfase worden de ontwerpen ter toetsing van de inspraakrijpheid voorgelegd aan de 
commissie Duurzaamheid. De planning hiervoor is mei 2016. 

Na de terinzagelegging wordt het definitieve ontwerp voorgelegd aan Provinciale Staten ter 
besluitvorming. Volgens planning is dit september/oktober 2016.    


