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Wegnummer + hectometerpaal 
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Kennisgeving: Ontwerp Verordening inzake wijziging omvang en begrenzing wildbeheereenheden in 
Flevoland. 
 
Provincie Flevoland is van plan de provinciale regels over omvang en begrenzing 
wildbeheereenheden in Flevoland te wijzigen. Hiervoor hebben Provinciale staten op 26 januari 
2022 in ontwerp de Verordening inzake wijziging omvang en begrenzing wildbeheereenheden in 
Flevoland vastgesteld. 
Met dit bericht laat provincie Flevoland u weten dat er misschien iets verandert in uw buurt. U mag 
hierop reageren. Dit heet het indienen van een zienswijze. 
 
Op dit moment is in Flevoland slechts één wildbeheereenheid werkzaam. De provincie Flevoland 
wil in de omgevingsverordening nadrukkelijk vastleggen welke wildbeheereenheden er zijn en welk 
werkgebied zij hebben. Dit in verband met de regionale herkenbaarheid van de jachthouders, het 
duiden van faunaschade in de provincie en het verkrijgen van regio specifieke adviezen over 
faunabeheerplannen. Gekozen is voor de drie herkenbare regio’s in Flevoland: Noordelijk Flevoland 
bevat het grondgebied van de gemeenten Noordoostpolder en Urk. De Knardijk is de grens tussen 
Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland. De dijk Enkhuizen-Lelystad valt onder het werkgebied 
van Zuidelijk Flevoland. Hiervoor is het nodig om artikel 8.18 van de geldende 
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Omgevingsverordening Flevoland en artikel 16.18 van de nieuwe Omgevingsverordening provincie 
Flevoland te wijzigen. 
 
Reageren 
Het ontwerp van de Verordening inzake wijziging omvang en begrenzing wildbeheereenheden in 
Flevoland kunt u bekijken op flevoland.nl/ter-inzage. En ook in de viewer van 
www.ruimtelijkeplannen.nl op plannummer NL.IMRO.9924.OVWildbeheerFlev-ON01. 
Liever een papieren versie inzien? Neem dan contact met ons op.  
 
Het indienen van een zienswijze kan tot en met zes weken na deze publicatie. Iedereen mag een 
zienswijze indienen. Provincie Flevoland gebruikt de ingediende zienswijzen bij het nemen van het 
definitieve besluit over de Verordening inzake wijziging omvang en begrenzing 
wildbeheereenheden in Flevoland. 
 
Zienswijze indienen 
We ontvangen uw zienswijze het liefst per e-mail: info@flevoland.nl. Per brief reageren mag ook. 
Vermeld altijd het onderwerp: Verordening inzake wijziging omvang en begrenzing 
wildbeheereenheden in Flevoland. Noem ook de datum waarop u reageert, uw naam en 
adresgegevens. Liever telefonisch uw zienswijze indienen? Maak hiervoor eerst een afspraak via 
0320 – 265 265. 
 
Contact 
Voor informatie over de inhoud of de procedure, kunt u terecht bij provincie Flevoland.  
Bel 0320 – 265 265 of mail naar info@flevoland.nl.  
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