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 *1798462* 
Onderwerp 

Anticiperen op nieuwe omgevingsvisie  

 

Kern mededeling: 

Tijdens de beeldvormende sessie over de nieuwe Omgevingsvisie is toegezegd om 

uiterlijk 7 oktober 2015 antwoord op de gestelde vraag te geven. Namelijk of het 

mogelijk is om te anticiperen op beleidswijzigingen die met de nieuwe Omge-

vingsvisie worden doorgevoerd, conform de wijze waarop dat bij het Omgevings-

plan Flevoland is gebeurd. 

 

Mededeling: 

Anticipatie in het verleden 

In het verleden hebben uw Staten bij een aantal wijzigingen van het provinciale 

omgevingsbeleid aangegeven, dat het college van Gedeputeerde Staten bij de 

beoordeling van ruimtelijke plannen al kon anticiperen op het nieuwe provinciale 

beleid. In die gevallen hadden uw Staten ingestemd met het ter visie leggen van 

het ontwerp voor het nieuwe provinciale beleid. Verder hadden uw Staten expli-

ciet aangegeven op welk (onderdeel van het) beleid geanticipeerd kon worden.  

 

Zodoende kon het college van Gedeputeerde Staten al medewerking verlenen 

aan plannen, die weliswaar niet pasten binnen het toen geldende provinciale 

beleid, maar wel pasten binnen het toenmalige ontwerp-beleid. Om medewer-

king aan die plannen te verlenen, hoefde zodoende de procedurestap 'voorleggen 

aan Provinciale Staten’ niet meer te worden gezet. 

 

Mogelijkheden van anticipatie bij een nieuwe omgevingsvisie 

Een dergelijke werkwijze lijkt ook bij de komende Omgevingsvisie mogelijk. 

Dat kan zodra er een ontwerp van de omgevingsvisie is waarmee uw Staten 

hebben ingestemd en het desbetreffende onderdeel van de ontwerp-

omgevingsvisie voldoende concreet is om als toetsingskader te dienen.  

Verder moet alleen het geldende beleid de medewerking in de weg staan. Ech-

ter, als ook regelgeving (een wet of provinciale verordening) de medewerking in 

de weg staat, of vereist dat uw Staten betrokken moeten worden in de oordeels-

vorming, dan moet nader worden bezien of de voornoemde werkwijze van antici-

peren mogelijk is, dan wel dat anticiperen op andere wijze mogelijk kan worden 

gemaakt. Dat is pas te bepalen als bekend is voor welke gevallen het gewenst is 

om anticipatie mogelijk te maken. 

 

Potentiële gevallen, die voor anticipatie in aanmerking komen, zijn onder andere 

situaties waar er een verwachting is dat het toekomstig beleid wordt verruimd. 

Anticipatie op toekomstig beleid houdt altijd het risico in dat het uiteindelijke 

beleid toch nog anders wordt vastgesteld. Daarom ligt het in de rede om de 

gevallen waarin anticipatie gewenst is, specifiek te benoemen. 

 

Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat anticipatie niet vanzelfsprekend is, 

in de gevallen dat: 

- het nieuwe beleid strenger wordt dan het geldende beleid, of 

- het gaat om nieuwe beleidsonderwerpen waarvoor nog geen provinciaal beleid 

geldt. 

In die gevallen houdt anticipatie in dat er 'voorafgaande schaduwwerking' is. 
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