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Inhoudelijk
Aanleiding

Op 21 april 2017 heeft PS de startnotitie (proces) voor de Zeeuwse
Omgevingsvisie vastgesteld. Op 8 mei 2017 werd tijdens een workshop
de diversiteit aan (belangrijkste) thema’s gebundeld in een Agenda.
Deze Agenda wordt ter vaststelling aangeboden aan PS.

Bevoegdheid

PS vanuit kaderstellende bevoegdheid

Wat stellen GS voor?

Vaststellen van de Agenda Zeeuwse Omgevingsvisie en deze te
benutten bij de participatie en consultatie van de Zeeuwse maatschappij.

Argumenten

PS heeft na de startnotitie voor de Omgevingsvisie een proces
doorlopen waarin de Agenda voor de Omgevingsvisie is opgesteld.
Deze Agenda geeft aan waar volgens PS de urgentie ligt, waarover
keuzes gemaakt moeten worden.
In de Agenda staat per strategische opgave een aantal kernthema’s
(vanuit de ‘paraplu’ die in de werksessies is besproken). Hieraan zijn
Kustgebied en Deltawateren toegevoegd, vanwege het feit dat de
Kustvisie en de Oosterscheldevisie duidelijk terug moeten komen in de
Omgevingsvisie.
Na vaststellen van de Agenda heeft PS een actieve rol in de
maatschappelijke discussie, zij toetst de belangen in de Zeeuwse
samenleving en verwerft kennis voor latere besluitvorming voor de
kadernota. Het aantal onderwerpen in de kadernota is uiteindelijk ook
afhankelijk van de urgentie van de onderwerpen en de beschikbare tijd
die hiervoor is ingepland binnen het planproces. Hierover worden
procesafspraken gemaakt.

Doelen en effecten

Inhoud geven aan de kadernota Omgevingsvisie.

Controleren
Uitvoering

GS en PS gaan met de Agenda in de hand in gesprek met de Zeeuwse
samenleving over de verschillende kernthema's.

Informeren
Kosten en dekking

Voor het project Omgevingsvisie is een budget beschikbaar. De te
maken kosten vallen binnen dit budget.

Overige informatie

Op 5 september 2017 wordt, onder regie van de voorzitter van de
commissie Ruimte, een beeldvormende bijeenkomst over de
Omgevingsvisie georganiseerd. PS gaan tijdens die bijeenkomst in
gesprek met de Zeeuwse maatschappij over thema's van de
Omgevingsvisie.

Resultaat na
commissiebehandeling

