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Aard van de bespreking: advies aan PS in kader van Experimentenkader
Onderwerp: Zonnepark Vlotgrasweg Lelystad
Inhoud
Wat is de bedoeling van de behandeling?
Behandelvoorstel
Hierbij treft u aan een behandelvoorstel voor het agendapunt experimentenkader. U bent tot op heden
gewend dat u hierbij wordt gevraagd ‘wensen en bedenkingen’ in te dienen. Zoals u weet heeft de
voorzitter van PS toegezegd samen met de griffier met een nieuwe procedure te komen . Hiertoe is
extern advies ingewonnen. Dit zal in het eerstvolgende seniorenconvent worden besproken en
daaropvolgend zal het reglement van orde hierop worden aangepast.
Dit behandelvoorstel maakt gebruik van het concept advies van de heer O. Schuwer over wensen en
bedenkingen met betrekking tot het Experimentenkader uit het Omgevingsplan Flevoland.
Citaat uit zijn conceptadvies:
“Een wensen en bedenkingenprocedure in verband met de voorgenomen toepassing van het
Experimentenkader uit het Omgevingsplan Flevoland zou niet onder deze naam en in de huidige vorm
moeten worden toegepast. Niet onder deze naam aangezien de Wet Ruimtelijke Ordening deze figuur niet
kent, en om die reden is gebruik van het woord “advies” beter op zijn plaats.
Niet in de huidige vorm aangezien het staande praktijk is om niet PS als geheel doch individuele leden
van PS als zodanig de gelegenheid te geven voor het al dan niet inbrengen van wensen en bedenkingen als
het gaat om de toepassing van het Experimentenkader. Staatsrechtelijk is dit ongewenst: het
Omgevingsplan wordt ingevolge de Wet Ruimtelijke Ordening door PS (als geheel) vastgesteld.
Toepassing experimentenkader bevoegdheid GS
Toepassing van het Experimentenkader is een bevoegdheid van GS, en geschiedt om de mogelijkheid te
bieden voor een ruimtelijke ontwikkeling die niet (rechtstreeks) in het Omgevingsplan past. Het
Omgevingsplan wordt hiermee feitelijk en juridisch voor die ontwikkeling opzij gezet. Wanneer in zo’n
procedure een plaats moet worden gegeven op het niveau van PS om hierover te adviseren of anderszins
te reageren, kan dit niet anders dan in de vergadering van Provinciale Staten.(…)
Resumerend en adviserend:
Als het gaat om toepassing van het Experimentenkader uit het Omgevingsplan Flevoland wordt aan PS
gevraagd om advies (dus geen W&B-procedure), waarbij PS de ruimte hebben om via het indienen en
aannemen van amendementen dit advies te wijzigen en/of aan te vullen.” Einde citaat.
Wat wordt er van Commissie gevraagd?
Het huidige statenvoorstel voorziet in een tweetal beslispunten:
1.Provinciale Staten kennis te laten nemen van het voornemen van Gedeputeerde Staten om het
Experimentenkader, zoals bedoeld in het Omgevingsplan Flevoland 2006, ten behoeve van de realisatie
van een zonnepark aan de Vlotgrasweg 18 te Lelystad toe te passen, en

2. Provinciale Staten in de gelegenheid te stellen wensen en bedenkingen naar voren te brengen naar
aanleiding van dit voornemen.
Ad1 Geen opmerkingen over dit beslispunt.
Ad.2 Gelet op bovenstaande dient hier een nieuw – tweede- beslispunt te worden geformuleerd in de
plaats van het huidige.
Voorgesteld wordt het bijbehorende – nieuwe- beslispunt te doen luiden:
“Geen advies te geven t.a.v. het voornemen van het Gedeputeerde Staten tot het toepassen van het
Experimentenkader”
Voorgestelde behandelwijze
De behandeling in de commissie zal bestaan uit het stellen van vragen over het statenvoorstel en de
overige stukken.
Uw commissie kan verder aftasten in hoeverre er meerderheden zijn voor evt. amendementen.
Praktisch gezien betekent dit dat in de commissie uw voorzitter een het eind van de inhoudelijke
bespreking zal concluderen aan de hand van uw inbreng of het statenvoorstel een hamerstuk is ofwel een
bespreekstuk.
Hoe gaat het na deze Commissie verder?
Na de Commissie wordt in de Statenvergadering van 6 april het statenvoorstel vastgesteld. U bent daar in
de gelegenheid het advies van de Commissie eventueel te amenderen in geval het voorstel een
bespreekpunt is.

