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Op 11 mei 2016 krijgt u als lid van de Statencommissie Ruimte, in een beeldvormende 
ronde, informatie over de Derde wijziging van de Verordening voor de fysieke leefomgeving 
Flevoland 2012 (3e wijziging) ter voorbereiding op de oordeels- en besluitvorming over dit 
onderwerp. 
 
Achtergrondinformatie 
In februari 2015 heeft de Commissie Ruimte en Leefomgeving gereflecteerd over de 
uitkomsten van de in 2013 uitgevoerde evaluatie van de Verordening voor de fysieke 
leefomgeving Flevoland 2012 en de verdere mogelijkheden tot deregulering van de 
verordening. Deze bestuurlijke gedachtewisseling heeft op 4 februari 2015 plaatsgevonden 
aan de hand van bijgevoegde factsheets (#1693766).  
 
Vervolgens hebben Provinciale Staten (PS) in de vergadering van 18 februari 2015 
(#1690760) besloten om een bestuursopdracht aan Gedeputeerde Staten (GS) te geven voor 
het voorbereiden van de 3e wijziging op basis van de factsheets en de daarover gevoerde 
discussie. 
 
GS hebben op basis van deze bestuursopdracht een 3e wijziging voorbereid en op 2 februari 
jl. in ontwerp vastgesteld en vrijgegeven voor de inspraak. Het ontwerp (#1804150) treft u 
bijgaand aan. Gelijktijdig bent u middels een mededeling (#1851465) nader geïnformeerd 
over de voorgestelde wijzigingen. 
 
Opzet behandeling 
Voorafgaand aan de oordeels- en besluitvormende ronde wordt u in de beeldvormende 
ronde door middel van een korte inleidende presentatie bijgepraat over het gevoerde 
proces van de 3e wijziging. Vervolgens kunt u aanschuiven bij één van de drie tafels 
waaraan u verder inhoudelijk wordt bijgepraat over de belangrijkste wijzigingsvoorstellen 
in de 3e wijziging.  
 
Hieronder ziet u een overzicht van de hoofdstukindeling per tafel, waarbij het voor de 
bespreking naar verwachting meest interessante hoofdstuk bovenaan staat. Deze indeling is 
gemaakt op basis van binnen de ambtelijke projectgroep gehanteerde verdeling.  
Na 15 minuten is het de bedoeling te wisselen van tafel. Na drie wisselbeurten zou u een 
volledig beeld moeten hebben van de belangrijkste wijzigingsvoorstellen. 
 
Het vervolg 
- 15 juni ’16 oordeelsvorming Commissie Ruimte 
- 29 juni ’16 besluitvorming PS 
 
Bijlagen 

1. Factsheets VFL 2012 (Discussie evaluatie en deregulering) 
2. Bestuursopdracht  
3. Ontwerp derde wijziging VFL 2012 
4. Mededeling d.d. 2 februari 2016 
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Hoofdstukindeling per tafel 
 
Tafel 1: Ontgrondingen 
o.l.v. Chris Meerman 

Tafel 2: Stiltegebieden 
o.l.v. Yvonne Schuttevaar 

Tafel 3: Bodemsanering 
o.l.v. Marleen Brinke 

Hoofdstuk 8 Ontgrondingen Hoofdstuk 4 Bijzondere 
gebieden (grondwater, stilte 
en industrie) 

Hoofdstuk 3 
Bodemsane-
ring 

Hoofdstuk 3 
Bodemsane-
ring 

Hoofdstuk 2 Stortplaatsen 
en afvalwater 

Hoofdstuk 7 Wegen en 
vaarwegen 

Hoofdstuk 5 Watersysteem 

Hoofdstuk 6 
Grondwateronttrekkingen 

Hoofdstuk 10 Ruimtelijke 
ordening (EHS) 

Hoofdstuk 9 Bescherming 
landschap 

Hoofdstuk 10A 
Duurzaamheid en 
ruimtelijke kwaliteit 

Hoofdstuk 12 Procedure 
bepalingen ontheffingen 

Hoofdstuk 11 Handhaving 

 Hoofdstuk 13 Overgangs- en 
slotbepalingen 

 

 
* Hoofdstuk 1 bevat de begripsbepalingen. De voorziene wijziging is technisch van aard (verduidelijking begrip). 
 
 
Legenda: 

 Deregulering  Redactionele en technische wijzigingen 
 Beperkte inhoudelijke wijzigingen   Geen wijzigingen 
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