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PS-toezegging voorleggen jaarplan Omgevingsplan aan commissie
Ruimte en prioritering zerobased-begroting.

Bevoegdheid

GS

Wat is het voorstel?

Geen nieuw jaarplan Omgevingsplan meer op stellen en via reguliere
planning en controlcyclus en Omgevingbalans rapporteren over de
uitgevoerde werkzaamheden en besteding van gelden.

Toelichting

Bij de vaststelling van de Omgevingsbalans Zeeland 2012-2018 is
toegezegd een jaarplan Omgevingsbeleid voor te leggen aan de
commissie Ruimte.
Een jaarplan geeft meer inzicht in de besteding voor het komende jaar
en een evaluatie van het afgelopen jaar.
Dit is een gebruikelijke manier van werken. Bij de door PS vastgestelde
beleidsnota's hoort ook een jaarplan/uitvoeringsplan. Deze worden
vastgesteld door GS en gaan ter kennis name naar de commissies. Dit
geldt ook bij de economische agenda, cultuurnota en
meerjarenprogramma infrastructuur.
Er is nu een andere begroting-systematiek. GS geven aan dat het
jaarplan Omgevingsbeleid geen meerwaarde lijkt te hebben, omdat de
stelpost prioriteit omgevingsplan niet meer terugkomt in de begroting
2017
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