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Provinciale Staten

Vaststellen technische wijziging beleid en regelgeving natuur

7 december 2016

Gedeputeerde Staten stellen voor

Agendapunt

1.

Beslispunten

1. De Partiële herziening Omgevingsplan 2006 – onderdeel natuur vast te
stellen;
2. De 4e wijziging van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 vast te stellen;
3. Het Intrekkingsbesluit Structuurvisie Oostvaarderswold, Verordening
groenblauwe zone en Compensatiegebieden voor kiekendief en bosgebied
vast te stellen.

Lelystad

25 oktober 2016
Registratienummer

1969639
Inlichtingen

M. van Hemert
2.

Doelstelling programmabegroting

Dit onderwerp past in het programma 2.2: Natuur en Landschap.
Afdeling/Bureau

3.

Eerdere behandeling

Bij de besluitvorming over het Programma Nieuwe Natuur op 17 december
2014 hebben Provinciale Staten besloten het provinciaal beleid en regelgeving aan te passen.
Op 28 oktober 2015 is door Provinciale Staten de startnotitie voor de technische wijziging van beleid en regelgeving natuur vastgesteld.
Op 17 mei 2016 heeft de Commissie Duurzaamheid gesproken over de ontwerpplannen.
Op 7 juli 2016 zijn Provinciale Staten per mededeling geïnformeerd over de
inhoudelijke vragen n.a.v. de bespreking in de commissie.
De ontwerpplannen hebben ter inzage gelegen van 16 juni t/m 28 juli 2016.
4.

Bevoegdheden PS en doel behandeling

De vaststelling van beleid in het Omgevingsplan, regelgeving in de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland en het intrekken van verordening en structuurvisie zijn bevoegdheden van Provinciale Staten.
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Het doel van de behandeling is alle verwijzingen naar Oostvaarderswold uit
het beleid en regelgeving te verwijderen.
5.

Verdere behandeling PS

n.v.t.
6.

Korte toelichting op voorstel

In het officiële Flevolandse beleid (Omgevingsplan 2006) en de regelgeving
(verordeningen) staat de natuurverbinding Oostvaarderswold nog opgenomen.
In de praktijk blijkt dat het nog niet aangepaste beleid tot onduidelijke situaties leidt.
In de stukken zijn alleen eerder door Provinciale Staten genomen besluiten
en vastgestelde wet- en regelgeving opgenomen. Er is geen nieuw beleid opgenomen.
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7.

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. Het vaststellen van het omgevingsplan, de verordening en het intrekkingsbesluit is conform de afspraken uit de bestuursopdracht.
2. De ingediende inspraakreacties hebben geleid tot verduidelijking van de kaarten van de
verordening.
9.

Kanttekeningen

10.

Bijlagen
Naam stuk:

eDocs

Bijgevoegd of

nummer:

periode ter inzage

Partiële herziening Omgevingsplan 2006 – onderdeel natuur

1971304

Bijgevoegd

4e wijziging van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2016

1973667

Bijgevoegd

Intrekkingsbesluit Structuurvisie, Verordening groenblauwe zone en Compensatie-

1969352

Bijgevoegd

1957117

Bijgevoegd

gebieden voor kiekendief en bosgebied
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