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Intrekkingsbesluit nadere regels fysieke leefomgeving provincie Flevoland 
 
 
 
Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland, 
 
 
Overwegende dat: 
 

- het stelsel van de Omgevingswet niet toelaat dat er in andere documenten 
provinciale regelgeving over de fysieke leefomgeving is opgenomen naast de 
omgevingsverordening; 

- een inventarisatie is gedaan in welke nadere regels, uitvoeringsbesluiten en 
beleidsregels van Gedeputeerde Staten van Flevoland provinciale regelgeving is 
opgenomen; 

- die nadere regels, uitvoeringsbesluiten en beleidsregels zijn verwerkt in de 
hoofdstukken 4 (Grondwaterbeschermingsgebieden ), 6 (Watersysteem),  
11 (Vaarwegen) en 20 (Kwaliteit Vergunningverlening toezicht en handhaving) van 
de Omgevingsverordening provincie Flevoland; 

- die nadere regels, uitvoeringsbesluiten en beleidsregels als gevolg hiervan kunnen 
worden ingetrokken;  

- de bestaande uitvoeringspraktijk wordt voortgezet doordat Provinciale Staten van 
Flevoland de bevoegdheid om die onderdelen van de omgevingsverordening te 
wijzigen delegeren aan Gedeputeerde Staten van Flevoland (Delegatiebesluit 
Omgevingsverordening provincie Flevoland); 

 
Gelezen het voorstel van 18 november 2021, kenmerk 2874118; 
 
 
Besluiten: 
 
 
1) In te trekken de volgende nadere regels die zijn opgenomen in de 

Omgevingsverordening provincie Flevoland: 
- Nadere regels kwaliteitscriteria 2.2 voor vergunningverlening, toezicht en 

handhaving omgevingsrecht provincie Flevoland; 
- Nadere regels Nautisch beheer Flevoland; 
- Nadere regels voor ligplaatsen en afmeervoorzieningen voor Provinciale 

Vaarwegen Flevoland; 
- Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen en regionale wateren 2011; 
- Beleidsregel gelijkstelling toezicht en handhaving boorputten Zuidelijk Flevoland. 

 
2) Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Omgevingswet in werking treedt. 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Gedeputeerde Staten van 14 december 
2021 
 
 
Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
 
de secretaris,  de voorzitter, 
  



2867253 

 
 
 
 
Toelichting 
 
Onder de Omgevingswet, die naar verwachting per 1 juli 2022 in werking treedt, is 
gelaagdheid van regelgeving niet meer toegestaan. Naast de omgevingsverordening mogen 
geen andere documenten bestaan waarin regelgeving is opgenomen. Alle provinciale 
regels over de fysieke leefomgeving moeten in de omgevingsverordening staan, ongeacht 
of deze zijn vastgesteld door Provinciale of Gedeputeerde Staten.  
 
Om te voldoen aan de Omgevingswet is de vigerende uitvoeringsregelgeving (nadere 
regels) vastgesteld door gedeputeerde staten integraal opgenomen in de 
Omgevingsverordening provincie Flevoland. De Omgevingsverordening provincie Flevoland 
is door Provinciale Staten van Flevoland op 26 januari 2022 vastgesteld (kenmerk 2867058). 
Als gevolg daarvan wordt de uitvoeringsregelgeving ingetrokken. Dit intrekkingsbesluit 
voorziet daarin. 
 
 


