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Beslispunten

1. De Omgevingsverordening provincie Flevoland inclusief bijlagen in
ontwerp vast te stellen en ter inzage te leggen.
2. Het Delegatiebesluit voor vaststelling van delen van de Omgevingsverordening provincie Flevoland in ontwerp vast te stellen en ter inzage te leggen.
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2.

Doelstelling programmabegroting

Dit onderwerp past binnen het programmaonderdeel 1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap van de Programmabegroting 2020: "We leggen
Provinciale Staten een aanpassing van de Omgevingsverordening Flevoland
voor zodat deze per 1 januari 2021 voldoet aan de Omgevingswet.”

SENB
Portefeuillehouder

Smelik, C.W.
----------------------------Routing

3.

Eerdere behandeling

Op 11 december 2019 is er een beeldvormende ronde gehouden in de integrale statencommissie over het doorontwikkelen van de geldende Omgevingsverordening Flevoland tot een omgevingsverordening die tijdig voldoet aan de
eisen (vorm en inhoud) van de Omgevingswet. Hiervan is een verslag gemaakt
en via de griffie verspreid. Dit verslag is ter informatie bijgevoegd.
4.

Bevoegdheden PS en doel behandeling

Uw Staten zijn op grond van de Omgevingswet het bevoegde gezag voor vaststelling van de Omgevingsverordening provincie Flevoland (omgevingsverordening). U wordt gevraagd de omgevingsverordening in ontwerp vast te stellen
en vrij te geven voor inspraak. Ook de vaststelling in ontwerp van een delegatiebesluit aan Gedeputeerde Staten is onderdeel van het voorstel. De documenten worden in ieder geval schriftelijk en mogelijk ook digitaal beschikbaar gesteld.
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5.

Verdere behandeling PS

De inspraakreacties op de stukken zullen gebundeld worden in een antwoordnota. Deze zal samen met de definitieve stukken in het najaar ter besluitvorming aan uw Staten worden voorgelegd.
In overleg met de procedurecommissie van uw Staten is gekozen voor besluitvorming door uw Staten op 16 december 2020. Als de Omgevingswet conform
verwachting per 1 januari 2021 inwerking treedt, is er geen ruimte voor eventueel uitstel van de besluitvorming. Ook is er bijzonder weinig tijd om tijdig
uitvoering te geven aan het besluit door middel van bekendmaking en beschikbaarstelling conform de digitale standaarden in het provinciaal blad en
het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO).
6.

Korte toelichting op voorstel

Elke provincie dient op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt
(naar verwachting per 1 januari 2021) een omgevingsverordening te hebben
die voldoet aan de eisen van die wet. Hierin wordt voorzien middels dit voorstel voor een juridisch technische wijziging van de huidige Omgevingsverordening Flevoland, die sinds medio maart 2019 van kracht is.

Commissie Ruimte, Natuur en
Duurzaamheid:

1 april 2020
-----------------------------------
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De Omgevingsverordening Flevoland is het resultaat van het project “Beleidsarme omzetting van
beleid en regelgeving fysieke leefomgeving”. Dit project had als doel zoveel als mogelijk te anticiperen op de Omgevingswet en de basis op orde te brengen. Als eindresultaat zijn het Omgevingsprogramma en de Omgevingsverordening Flevoland opgeleverd. In de Omgevingsverordening Flevoland zijn beleidsarm de op dat moment geldende verordeningen opgenomen. Daarbij
is qua formulering aangesloten bij de redactie van de Omgevingswet. Belangrijk resultaat is ook
dat artikelen zijn gekoppeld aan werkingsgebieden en in een digitaal systeem zijn geplaatst.
Online is daardoor snel inzichtelijk welke regels gelden op een bepaalde locatie. De Omgevingsverordening Flevoland is te raadplegen in de Flevolandse viewer: https://flevoland.terceraro.nl/mapviewer. En in de viewer van www.ruimtelijkeplannen.nl op plannummer
NL.IMRO.9924.VFLFlevoland-VA01.
Om tijdig te voldoen aan de eisen (vorm en inhoud) van de Omgevingswet is de Omgevingsverordening Flevoland doorontwikkeld naar de nieuwe Omgevingsverordening provincie Flevoland.
Hierin zijn geen inhoudelijke actualisaties doorgevoerd. Hiervoor is na vaststelling van de
nieuwe omgevingsverordening weer ruimte via de sporen van het borgen van de inhoudelijke actualisaties van beleid voor o.a. mobiliteit, water en landschap.
Voorgesteld wordt om het ontwerp van de Omgevingsverordening provincie Flevoland (omgevingsverordening) vast te stellen en vrij te geven voor inspraak.
7.

Beoogd effect

De Flevolandse omgevingsverordening voldoet tijdig aan de eisen (vorm en inhoud) van de
Omgevingswet.
8.

Argumenten
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1.1 De omgevingsverordening moet tijdig voldoen aan de Omgevingswet.
De huidige Omgevingsverordening Flevoland is een zgn. ‘interim’-verordening; ze voldoet enerzijds aan de huidige sectorale regelgeving (o.a. Wet ruimtelijke ordening, Waterwet, Wabo en
Ontgrondingenwet) en werkt anderzijds toe naar de toekomstige regelgeving van de Omgevingswet. Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt (naar verwachting per 1 januari
2021) MOET door het ontbreken van overgangsrecht voor provinciale verordeningen de omgevingsverordening voldoen aan de vereisten (vorm en inhoud) van die wet.
1.2 Het is nodig om een nieuwe omgevingsverordening vast te stellen.
De grondslag van de omgevingsverordening is straks alleen de Omgevingswet. In de vigerende
omgevingsverordening worden ook de grondslagen uit de huidige sectorale wetgeving genoemd.
Bij wijziging van de vigerende verordening blijven die sectorale grondslagen bestaan. Ditzelfde
geldt voor de toelichting bij de omgevingsverordening, waarin op dit moment veelvuldig wordt
verwezen naar de vigerende sectorale regelgeving. Om alle verwijzingen naar de vigerende
sectorale regelgeving te verwijderen, is een hele nieuwe omgevingsverordening voorbereid;
de Omgevingsverordening provincie Flevoland (omgevingsverordening). In deze omgevingsverordening zijn de inhoudelijk thema’s opnieuw gerangschikt.
1.3 Er is sprake van juridisch technische wijzigingen t.o.v. de vigerende omgevingsverordening.
Ten opzichte van de huidige omgevingsverordening is er sprake van juridisch technische wijzigingen. Deze betreffen de onderwerpen die in meerdere thema’s spelen: o.a. verhouding tussen
regelgeving van uw Staten en het college, omgevingswaarden, aanwijzing van gebieden en overgang van het inrichtingenbegrip naar milieubelastende activiteit. Nieuw is de motiveringsplicht
van de Omgevingswet m.b.t. ‘het provinciaal belang’ voor het gebruik van de diverse soorten
regels.
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Hieronder volgen voor een aantal thema’s de belangrijkste wijzigingen:
a. Ontgrondingen
Er worden aanzienlijk veel regels geschrapt in de omgevingsverordening omdat de Omgevingswet reeds voorziet in vereenvoudiging van de vergunningprocedure en vrijstellingsregels voor ontgrondingsactiviteiten. Onder de Ontgrondingenwet was dat niet het geval. In
de omgevingsverordening resteren enkel nog aanvullende vrijstellingen die het Rijk niet
heeft geregeld. Ook het huidige meldingsregime wordt voortgezet en gelden enkele vrijstellingen niet gelet op de specifieke bodemgesteldheid in Flevoland en ter bescherming
van de provinciale archeologische en aardkundige waarden en Top-10 archeologische locaties. Het betreft een beleidsneutrale omzetting.
b. Wegen en verkeer
Voor wegen en vaarwegen heeft de belangrijkste wijziging betrekking op de werkwijze.
Waar in de oude Omgevingsverordening werd gewerkt met ontheffingen, vervalt deze
term met de komst van de Omgevingswet. Dit betekent dat voor alle activiteiten moet
worden beoordeeld of dit een provinciaal belang heeft én welke regel hieraan gekoppeld
wordt; melding, vergunning of verbod. Voor alle activiteiten met betrekking tot de provinciale infrastructuur is gekozen voor een meldingsplicht aangevuld met algemene regels. Voor een aantal activiteiten geldt een verbod. Alleen voor herdenkingstekens is gekozen voor een algemene regel zonder een meldingsplicht of vergunningplicht. Er is gekozen voor meldingen omdat activiteiten een mogelijk nadelig effect kunnen hebben op wegen of vaarwegen en het van belang is dat de (vaar)wegbeheerder van tevoren op de
hoogte wordt gesteld van de activiteiten.
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c. Watersysteem
De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op procedureregels. De Omgevingswet
gaat uit van bestuurlijke professionaliteit of bevat hierover reeds bepalingen waardoor
deze regels kunnen worden geschrapt uit de omgevingsverordening. Tevens wordt ten aanzien van de omgevingswaarden voor regionale waterkeringen en wateroverlast bepaald om
wat voor soort verplichting dit gaat. Uitgaande van de bestaande praktijk geldt dat de
omgevingswaarden voor regionale waterkeringen een resultaatverplichting zijn. Dit is tevens identiek aan de kwalificatie van de omgevingswaarden voor primaire waterkeringen
door het Rijk. De omgevingswaarden voor wateroverlast zijn mede gelet op het doelmatigheidscriterium te typeren als inspanningsverplichting.
d. Bestuurs- en strafrechtelijke handhaving
De voorgangers van de omgevingsverordening bevatten deels autonome regels op grond
van de Provinciewet en deels regels in medebewind op grond van nationale wetten. Om
ervoor te zorgen dat bestuursrechtelijk en strafrechtelijk opgetreden kan worden tegen
overtredingen van de autonome regels was het nodig om een verbods- en een strafbepaling op te nemen in de provinciale verordening. Ditzelfde geldt voor de aanwijzing van
toezichthouders. Met de Omgevingswet worden alle provinciale regels over de fysieke
leefomgeving in medebewind gesteld. Het gevolg daarvan is dat genoemde handhavingsbepalingen overbodig zijn geworden. Vandaar dat dit onderdeel is geschrapt.
1.4 Er worden enkele nieuwe thema’s aan de omgevingsverordening toegevoegd.
Met de komst van de Omgevingswet worden door het Rijk ten aanzien van een aantal thema’s
geen regels meer gesteld. Deze thema’s zijn losgelaten, waarmee de invulling is overgelaten
aan de decentrale overheden. Het is in het belang van de provincie om dit op te pakken. Voorgesteld wordt dit hierin gegeven het krappe tijdspad zo beleidsneutraal mogelijk in te voorzien
om te voorkomen dat er een juridisch gat ontstaat. Op termijn zullen regels worden opgenomen
over het aanwijzen van wegen voor geluidproductieplafonds (2022/2023).
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Het betreft de volgende nieuwe thema’s:
e. Historische grondwaterverontreinigingen
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervalt de Wet bodembescherming. Parallel aan de invoering van de Omgevingswet is door het Rijk een beleidsherziening doorgevoerd. Deze beleidsherziening omvat naast inhoudelijke verschuivingen ook een herverdeling van rollen en taken tussen de provincie, gemeenten en waterschap. Onder de Omgevingswet heeft de provincie een regierol in het grondwaterkwaliteitsbeleid. Het beleid
voor verontreinigingen in de vaste bodem is deels ingevuld in algemene rijksregels en ligt
verder bij de gemeenten. Voor verontreinigingen in het grondwater stelt het Rijk geen regels meer. De periode na inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt gebruikt om het
grondwaterkwaliteitsbeleid verder vorm te geven. Gegeven de strakke deadline tot aan de
inwerkingtreding van de Omgevingswet en dat de wetgeving op dit onderdeel nog steeds
in ontwikkeling is, wordt de komende periode het beleid met betrekking tot de beoordeling en aanpak van historische grondwaterverontreinigingen uit de Wet bodembescherming
zo beleidsneutraal mogelijk voortgezet. De aan de omgevingsverordening toegevoegde regels voorkomen daarmee dat een gat in de regelgeving ontstaat, waardoor niet aan de Europese verplichtingen uit de KRW/ GWR wordt voldaan. De Staten zullen tijdig te zijner
tijd bij de beleidsherziening en desgewenste wijziging van de regels worden betrokken.
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f.

Zwemwater
Toegevoegd aan de omgevingsverordening zijn regels over de jaarlijks door gedeputeerde
staten aan te wijzen zwemlocaties. In de praktijk blijkt het lastig te zijn om een beheerder aan te spreken op het beheer en onderhoud van de zwemlocatie gericht op de veiligheid en hygiëne van de bezoekers. Hierbij kan worden gedacht aan het op orde brengen
van onderwatertaluds, het verwijderen van gevaarlijke voorwerpen (bijvoorbeeld glas) uit
de zwemzones, het verwijderen van feces van vogels en huisdieren, het legen van prullenbakken, en het schoonhouden van douches en toiletten. De voorgestelde regels beogen
hierin te voorzien en bevatten eveneens een informatieplicht van de beheerder aan gedeputeerde staten en de verantwoordelijk waterbeheerder in geval van situaties die gevolgen kunnen hebben voor de kwaliteit van de zwemlocatie en/of de gezondheid van zwemmers (bijvoorbeeld de ontwikkeling van blauwalgen en botulisme).

g. Gesloten stortplaatsen
De provincie is op grond van de Wet milieubeheer (artikel 8.49 Wet milieubeheer) het bevoegd gezag voor de eeuwigdurende nazorg van gesloten stortplaatsen.
Al sinds jaar en dag is in de provinciale verordening geregeld dat een ontheffing van gedeputeerde staten nodig is voor activiteiten buiten een inrichting in, op, onder of over een
gesloten stortplaats. De grondslag van deze regeling is de Wet milieubeheer en geldt aanvullend op hetgeen landelijk geregeld is voor het bestaan van inrichtingen op een gesloten
stortplaats (denk aan de golfbaan op stortplaats Het Friese Pad). Voor degelijke inrichtingen is een omgevingsvergunning vereist van gedeputeerde staten.
In eerste instantie zou dit onder de Omgevingswet ongewijzigd blijven; geregeld zou worden dat gedeputeerde staten het bevoegd gezag zijn voor activiteiten die plaatsvinden op
een gesloten stortplaats. Met de Invoeringswet komt het betreffende artikel echter te vervallen. De Memorie van Toelichting bij de Invoeringswet zegt hierover het volgende:
“Het is de bedoeling dat onder de Omgevingswet de regulering van activiteiten die plaatsvinden op een locatie waar de in artikel 8.49 van de Wet milieubeheer bedoelde zorg voor
een gesloten stortplaats wordt uitgevoerd, geheel via de omgevingsverordening zal verlopen. Deze activiteiten zullen niet langer vergunningplichtig zijn op grond van rijksregelgeving.” Het rijk reguleert dit niet langer en laat het over aan de decentrale regelgever.
In verband met de eeuwigdurende nazorg van gesloten stortplaatsen is het voor de provincie van belang inzicht te hebben in de activiteiten die op de gesloten stortplaats
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plaatsvinden. Voorgesteld wordt om de huidige uitvoeringspraktijk te laten voortbestaan
en in de omgevingsverordening hiervoor een vergunningplicht in het leven te roepen. Gedeputeerde staten zijn voor deze omgevingsvergunning het bevoegd gezag.
h. Grondwaterbeschermingsgebieden
De huidige omgevingsverordening bevat, evenals haar voorgangers, regels vanuit het voorzorgprincipe voor de bescherming van het voor drinkwater bestemde grondwater. Deze
regels verbieden bepaalde inrichtingen (al dan niet omgevingsvergunningplichtig) of staan
deze onder voorwaarden toe. Daarnaast zijn er regels van kracht die bepaalde activiteiten
buiten inrichtingen verbieden of onder voorwaarden toestaan. De grondslag voor deze regels is op dit moment de Wet milieubeheer, die de regelgevende bevoegdheid beperkt tot
niet-vergunningplichtige inrichtingen.
Met de Omgevingswet laat het rijk het inrichtingenbegrip los en kiest voor het begrip activiteit als overkoepelend begrip. Daarnaast geldt onder de Omgevingswet niet langer de
beperking dat de regelgevende bevoegdheid van de provincie geen betrekking mag hebben
op vergunningplichtige inrichtingen. De redactie van de regels is hierop aangepast. Dit
heeft tot gevolg dat de reikwijdte van de regels ruimer is geworden.
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1.5 Terinzagelegging is conform de Algemene wet bestuursrecht en de Inspraakverordening.
Het ministerie van BZK heeft medio januari 2020 in een notitie uiteengezet dat voor instrumenten die anticiperen op de Omgevingswet, zoals de omgevingsverordening, in 2020 de Omgevingswet nog niet geldt. Evenmin zijn de huidige sectorale wetten van toepassing. Wèl gelden de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Inspraakverordening Flevoland 2006.
Dit betekent dat de ontwerpverordening conform de Awb bekend gemaakt moet worden d.m.v.
een kennisgeving in huis-aan-huis-kranten en terinzagelegging gedurende zes weken (in mei en
juni 2020) op het provinciehuis en de gemeentehuizen. Gedurende deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Uit oogpunt van dienstverlening zal de ontwerpverordening ook op de
website van de provincie en op ruimtelijkeplannen.nl worden gepubliceerd.
2.1 Met een delegatiebesluit wordt de huidige uitvoeringspraktijk voortgezet.
Artikel 2.8 van de Omgevingswet maakt het mogelijk dat uw Staten de bevoegdheid tot het
vaststellen -van delen- van de omgevingsverordening kunnen delegeren aan Gedeputeerde Staten. In de huidige omgevingsverordening en de voorlopers daarvan zijn reeds een aantal
regelgevende bevoegdheden toegekend aan het college. Het gaat dan om het vaststellen van
nadere regels en om het aanwijzen/wijzigen van gebieden in de omgevingsverordening. Om de
regelgevende bevoegdheden van het college helder in beeld te krijgen, zijn deze in een overzicht gezet (#2563920). Daarbij is ook gekeken of het college de afgelopen jaren deze regelgevende bevoegdheden heeft toegepast.
De regelgevende bevoegdheden van het college, zoals opgenomen in het overzicht, vallen deels
onder artikel 2.22, tweede lid, Omgevingswet dat het college de bevoegdheid geeft om de begrenzing/geometrische plaatsbepalingen aan te passen, regels te concretiseren en uitvoeringstechnische regels te stellen. Dit sluit aan bij de huidige regelingen in de Wet ruimtelijke ordening, Waterwet en Wet milieubeheer en bij de huidige praktijk. Om de bestaande uitvoeringspraktijk zo veel als mogelijk voort te zetten, zijn de bevoegdheden die niet onder genoemd artikel vallen in het ontwerp delegatiebesluit opgenomen. Hiervan zijn uitgezonderd de regelgevende bevoegdheden, die het college de afgelopen jaren niet heeft gebruikt. Een voorbeeld
hiervan zijn de bevoegdheden m.b.t. varend ontgassen. Uit het overzicht blijkt dat het college
terughoudend gebruik maakt van de aan haar toegekende regelgevende bevoegdheden.
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2.2 Alle regels over de fysieke leefomgeving moeten in de omgevingsverordening staan.
Onder de Omgevingswet 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 uw staten of door het college. De in voornoemd overzicht opgenomen uitvoeringsregelgeving in de vorm van nadere regels van het college zijn
daarom integraal opgenomen in de ontwerp omgevingsverordening. Als gevolg daarvan heeft het
college een ontwerpbesluit vastgesteld waarmee die uitvoeringsregelgeving wordt ingetrokken.
Dit ontwerpbesluit, dat ter informatie is bijgevoegd, zal gelijktijdig met de ontwerp omgevingsverordening ter inzage worden gelegd.
9. Kanttekeningen

1. De verwachte datum van inwerkingtreding is 1 januari 2021.
In 2016 is de Omgevingswet aangenomen en gepubliceerd. De vier algemene maatregelen van
bestuur (AMvB's) werden in augustus 2018 gepubliceerd en de Omgevingsregeling in 2019. Daarmee is het hoofdspoor van de stelselherziening afgerond. De stelselwijziging krijgt z’n beslag
met het invoeringsspoor en de aanvullingssporen voor bodem, geluid, natuur, grondeigendom en
zwemwater. De wetgevingsproducten uit deze sporen wijzigen de Omgevingswet en de daaronder hangende AMvB’s en Omgevingsregeling. In de kamerbrief van 29 november 2019 heeft de
minister van BZK aangekondigd in juli 2020 in een kamerbrief te rapporteren over de voortgang
van de Omgevingswet. Medio 2021 wordt duidelijk of de Omgevingswet inderdaad inwerking
treedt per 1 januari 2021.
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2. De ontwikkeling van de Omgevingswet is nog niet afgerond.
Voor het opstellen van de voorliggende ontwerp omgevingsverordening is uitgegaan van de geconsolideerde versies van de Omgevingswet en de AMvB’s van BZK zoals deze in december 2019
op internet geplaatst zijn. Voortschrijdend inzicht kan ertoe leiden dat in het najaar een definitieve omgevingsverordening ter besluitvorming wordt voorgelegd die op onderdelen ambtshalve
is aangepast ten opzicht van de ontwerpverordening.
3. De ontwerp omgevingsverordening voldoet niet aan de digitale-standaarden.
Omdat de Omgevingswet nog niet inwerking is getreden, hoeft het ontwerp van de omgevingsverordening niet te voldoen aan de digitale standaarden voor openbare publicatie via het provinciaal blad (STOP) en voor beschikbaarstelling in het DSO (TPOD). De definitieve verordening
MOET wèl voldoen aan de STOP-TPOD-standaarden evenals wijzigingen na 1 januari 2021.
Dit betekent dat de omgevingsverordening dit jaar ingevoerd moet worden in de hiervoor beschikbare plansoftware (Tercera GO!). Via de plansoftware wordt de ontwerpverordening online
bekendgemaakt in de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (LVBB), wat
zorgt voor automatische plaatsing in het provinciaal blad.
Aanvankelijk was de planning om de ontwerpverordening tijdens het besluitvormingsproces (in
maart en april 2020) alvast in de plansoftware te zetten. Voordeel daarvan is dat de ontwerpverordening daarmee voldoet aan de digitale standaarden èn dat ervaring wordt opgedaan met
de plansoftware. Dit was mogelijk omdat de landelijke planning voor het DSO er op gericht was
dat de standaarden per 1 april 2020 gebruikt zouden kunnen worden. Er is sprake van onzekerheid of er ten tijde van het ontwerp gewerkt kan worden met een versie van de standaard die
ook ten tijde van de vaststelling van de verordening bruikbaar is. Om dubbel werk te voorkomen
is ervoor om de omgevingsverordening in deze fase niet in de plansoftware te zetten. Zoals uiteengezet onder argument 1.5 wordt wel voldaan aan de wettelijke eisen voor terinzagelegging.
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4. De vaststelling van de definitieve omgevingsverordening wordt gepland voor de laatste vergadering van 2020 van Provinciale Staten.
Uitgangspunt is dat de omgevingsverordening dit jaar door uw Staten wordt vastgesteld en gelijktijdig met de Omgevingswet inwerking treedt. Dit is nodig om een lacune in provinciale regelgeving te voorkomen per inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021. De enige
mogelijkheid aankomend najaar voor agendering van de vaststelling van de omgevingsverordening door uw staten is de vergadering van 16 december 2020. Zorgpunt is dat dit de laatste vergadering van uw Staten is vòòr de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Hiermee zouden uw
Staten voor een voldongen feit geplaatst kunnen worden. De omgevingsverordening MOET immers vòòr 1 januari 2021 zijn vastgesteld en bekend gemaakt.
5. Op termijn wordt artikel 2.22 tweede lid Omgevingswet mogelijk geschrapt.
Zoals in argument 2.1 benoemd vallen de regelgevende bevoegdheden van het college zoals opgenomen in het overzicht deels onder artikel 2.22, tweede lid, Omgevingswet. Het betreft aanpassingen in de begrenzing/geometrische plaatsbepalingen en in de uitvoeringstechnische regels. Het ministerie van BZK heeft zich recent laten ontvallen dat dit artikel mogelijk op termijn wordt geschrapt. Reden hiervoor is dat de landelijke wetgever het stellen van deze regels
rechtstreeks toekent (attribueert) aan het college en daarmee de relatie tussen de Staten en
het college doorkruist.
In verband hiermee zouden uw Staten zekerheidshalve alvast alle bestaande regelgevende bevoegdheden van het college kunnen delegeren door middel van het delegatiebesluit. Deze lijn
wordt in Flevoland niet geadviseerd, zolang het tweede lid van artikel 2.22 Omgevingswet nog
niet is geschrapt. Dit betekent dat zodra het rijk met een wetsvoorstel komt om het betreffende artikellid te schrappen het delegatiebesluit aanpassing behoeft.
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