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Processchets/stand van zaken voorbereiding Omgevingsvisie Zeeland
2018 met bijlagen; verslagen consultatieronden, schriftelijke reacties,
enquête en Notitie reikwijdte en detailniveau.

Bevoegdheid

GS

Wat is het voorstel?

Kennisnemen van de informatie en betrekken bij behandeling
Statenvoorstel Kadernota Omgevingsvisie Zeeland 2018 (DIO-171)

Toelichting

Op 17 juli 2017 heeft PS de Agenda voor de Zeeuwse Omgevingsvisie
vastgesteld. De Agenda is op 5 september in de Beeldvormende
Bijeenkomst besproken. Vervolgens is de Agenda uitgewerkt in een
Discussienota, waar consultatie over heeft plaatsgevonden. De
Discussienota is door GS op 19 september 2017 vastgesteld. Samen met
de Discussienota is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld,
deze Notitie is een belangrijke stap bij het opstellen van een MER.
Consultatie en participatie
De opbrengsten uit de diverse vormen van participatie en consultatie zijn
meegenomen bij het formuleren van voorkeursopties in de kadernota.
Digitale enquête, 8 juli – 25 augustus 2017, uitgezet onder Zeeuwse
bevolking (meer dan 350 respondenten).
- Reacties op Agenda voor de Zeeuwse Omgevingsvisie, in totaal 12.
- Beelvormende Bijeenkomst op 5 september 2017, georganiseerd
door PS. Ongeveer 100 deelnemers.
- Consultatiebijeenkomst op 10 oktober 2017, waar Zeeuwse
overheidsinstanties voor zijn uitgenodigd.
- Reacties op Discussienota Zeeuwse Omgevingsvisie, in totaal 13.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau
De Wet milieubeheer schrijft voor dat voor wettelijk verplichte plannen een
MER moet worden opgesteld indien:
- Het plan kaderstellend is voor toekomstige MER-plichtige of MERbeoordelingsplichtige activiteiten, of
- De noodzaak bestaat om een Passende beoordeling op te stellen.
Voor de Zeeuwse Omgevingsvisie gelden beide criteria. Met de Notitie
Reikwijdte en Detailniveau worden andere bevoegde gezagen, wettelijke
adviseurs en partners geraadpleegd over het voornemen tot het opstellen
van het MER. Burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties
worden in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen. Op basis
van voorgaande stelt PS het advies Reikwijdte en Detailniveau vast voor
het MER.
Kosten en dekking

