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Aan de Provinciale Staten van Zeeland
Samenvatting:
In de kadernota Zeeuwse Omgevingsvisie 2018 wordt voor zeventien onderwerpen een keuze
voorgelegd aan Provinciale Staten. De keuze bepaalt of er een nieuwe richting wordt gekozen
en welke rol de Provincie Zeeland daar in speelt. Het gaat onder andere over ontwikkelingen
langs de kust en deltawateren, omgaan met klimaatverandering, opwekking van duurzame
energie, veranderingen in de landbouw en versterking van de voorzieningen in de steden.
Na bespreking in Provinciale Staten worden de keuzes uit de kadernota verder uitgewerkt in de
ontwerp versie van de Zeeuwse Omgevingsvisie 2018.
Wat willen we bereiken?
Het hoofddoel is om in vóór de einddatum van het huidige Omgevingsplan Zeeland 2012-2018
(oktober 2018) een gedragen, integraal en uitvoerbaar beleidsplan voor de fysieke
leefomgeving vast te stellen. Dit is noodzakelijk om een basis te hebben voor de inzet van
wettelijke instrumenten, als basis voor uitvoeringsprogramma's na 2018 en om afspraken na te
komen over (onder andere) doorvertaling van de kustvisie. Daarnaast is de ambitie om waar
mogelijk aan te sluiten bij de werkwijze van de Omgevingswet die op 1 januari 2021 in werking
treedt. Na Startnotitie en Agenda is deze Kadernota de derde formele stap in de voorbereiding
van de Zeeuwse Omgevingsvisie 2018.
Waaraan kunnen we zien of alles bereikt is?
Om op tijd te beschikken over de opvolger van het omgevingsplan, moet de Zeeuwse
Omgevingsvisie 2018 in september door Provinciale Staten worden vastgesteld.
Hoe gedragen en integraal de Omgevingsvisie wordt, zal in de volgende fase van het traject
duidelijk worden. De visie zal in ieder geval niet volledig volgens de uitgangspunten van de
Omgevingswet kunnen worden opgesteld, omdat aan het vigerende wettelijk kader moet
worden voldaan en de tijd voor een brede coproductie met medeoverheden en
publieksparticipatie ontbreekt. De uitvoerbaarheid van de visie is een harde randvoorwaarde,
maar zal vanwege het hogere abstractieniveau en lange termijn doelstellingen niet in detail
worden uitgewerkt. Dit zal vooral via bestaande en nieuwe uitvoeringsprogramma's worden
ingevuld.
Wat doen we daarvoor?
In de kadernota wordt voor een beperkt aantal beleidsonderwerpen voorgesteld om het
provinciaal beleid te wijzigen. Bij iedere keuze worden meerdere opties voorgelegd, vergezeld
van een advies van Gedeputeerde Staten om voor een bepaalde optie te kiezen. De keuzes
gaan zowel over inhoud (bijdrage aan de Zeeuwse waarden) als over de rol van de Provincie in
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het beleid. De keuzes worden uitgewerkt in de Omgevingsvisie. Ander beleid uit Mobiliteitsvisie, Economische
Agenda, Natuurvisie, Omgevingsplan, etc. wijzigt niet en wordt alleen ingedikt en geïntegreerd in de
Omgevingsvisie.
Om te komen tot een gedragen Zeeuwse Omgevingsvisie 2018 is een consultatie gehouden op basis van de
Agenda en de keuzeopties die in de Kadernota zijn opgenomen (Discussienota). De resultaten van de consultatie
hebben geleid tot inhoudelijke verbeteringen en komen tot uitdrukking in de voorgestelde voorkeursopties.
Uit de consultatieronde blijkt dat de uitdagingen voor Zeeland worden herkend, maar dat over
oplossingsrichtingen de meningen uiteen lopen. De aan de Provincie toegestuurde reacties op de Agenda en
Discussienota, resultaten van de publieksenquête en verslagen van de beeldvormende bijeenkomst en
consultatiebijeenkomsten zijn ter informatie met begeleidende brief toegezonden.
Om de uitvoerbaarheid van nieuwe beleidsvoornemens te toetsen, is bij de voorkeursoptie ook gekeken naar de
benodigde financiële en personele inzet. Er zijn voorkeursopties waar een grote inzet aan verbonden zal zijn.
Deze liggen vrijwel geheel op het vlak van klimaat, energie en leefbaarheid. Bij de ontwerp Omgevingsvisie zal
gedetailleerder op de uitvoeringsaspecten worden ingegaan.
Wat mag het kosten?
Voor het project Omgevingsvisie is een budget beschikbaar gesteld. De te maken kosten vallen binnen dit
budget. Voor de uitvoering van de visie zullen afzonderlijke voorstellen worden gedaan per opgave of in de vorm
van bestaande of nieuwe uitvoeringsprogramma's.
Financiële consequenties externe inhuur: geraamd op n.v.t. voor de kadernota (kostensoort -)
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.
Gedeputeerde staten,
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris.
Ontwerp-besluit
De staten der provincie Zeeland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 14 november 2017, nr. 17023894;
besluiten:
In te stemmen met de voorkeursopties bij de 17 thema's.
De kadernota Zeeuwse Omgevingsvisie 2018 vast te stellen.
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