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Inhoudelijk
Aanleiding

Het vaststellen van de handreiking Netwerksturing op 15 december 2017.

Bevoegdheid

PS

Wat stellen GS voor?

De notities netwerksturing Kwaliteitskust, Omgevingsvisie 2021,
Energietransitie en Zichtbaar Zeeland vast te stellen als kaderstellend
documenten.

Argumenten

Insteek van de notities netwerksturing is dat Provinciale Staten aan de
voorkant worden betrokken.
In de notitie is het zo verwoord dat wanneer er sprake is van
netwerksturing waarbij PS worden gekend in hun kaderstellende rol, er
twee stappen volgen. Ten eerste wordt u geïnformeerd en ten tweede krijgt
u een notitie Netwerksturing (in voorkomende gevallen komt deze in de
plaats komt van de start- en kadernota). De eerste vier van deze notities
worden nu aan PS voorgelegd.
Bij deze notities wordt de vraag aan Provinciale Staten voorgelegd om
duidelijk keuzes te maken over de wijze waarop het proces wordt
vormgegeven, hoe het netwerk eruit ziet en welke rol de Provincie op de
verschillende (deel)opgaven neemt.
Voor kwaliteitskust liggen de inhoudelijke kaders vast en zijn deze verwerkt
in het Omgevingsplan 2018 en de Verordening. De Omgevingsvisie 2021
wordt uiteindelijk door uw Staten vastgesteld. GS streeft er naar om met
partners een gezamenlijke visie te ontwikkelen. Het is van belang dat PS
vooraf duidelijke kaders meegeeft en aangeeft waar de speelruimte ligt
voor de partners zodat de Provincie niet achteraf hoeft terug te komen op
de resultaten van het proces van samenwerken.
Eind 2017 is de aanpak van de energietransitie aan PS voorgelegd in een
notitie netwerksturing, waarmee is ingestemd. Nu wordt een
geactualiseerde versie aan PS toegezonden. Energietransitie is een lopend
traject dat is geaard in onder meer het interbestuurlijk programma (IBP),
economische agenda Zeeland 2017-2021, de opgave circulaire economie

enz. Op een aantal van deze onderdelen heeft eerder besluitvorming door
PS plaatsgevonden. Voor energietransitie is een meetbaar beleidsdoel
opgenomen in de notitie.
Zichtbaar Zeeland is al eerder door uw Staten benoemd als opgave. Het is
onder meer opgenomen in de begroting 2018. De opgaven is er op gericht
om samen met het netwerk het imago van Zeeland te versterken zodat
meer mensen gaan overwegen om in Zeeland te gaan wonen en/of
werken.
Doelen en effecten

Per onderwerp vaststellen hoe het proces rond de verschillende
onderwerpen wordt vormgegeven, welke rol de provincie neemt bij de
verschillende opgaven en hoe de netwerkomgeving eruit ziet.
Per opgave worden er verscheidene doelen, subdoelen en producten
onderscheiden. De onderstaande doelen producten worden concreet
genoemd (zie f).
Omgevingsvisie 2021
Het eindproduct is de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021, een lange termijn
visie op de fysieke leefomgeving van Zeeland.
Kwaliteitskust
Eindproduct is de uitvoering van activiteiten(programma’s) die in Zeeland
de beoogde kwaliteitsversterking van de Zeeuwse kust en achterland ten
behoeve van de toeristische-recreatieve aantrekkingskracht, met als
nevendoelen waterveiligheid, versterking van natuur en landschap,
leefbaarheid, te bewerkstelligen. Tussenproducten zijn de nota
natuurbeleving en het jaarlijkse programma Kwaliteitskust.
Energietransitie
Beoogd eindproduct is een Regionale Energiestrategie (RES), gedragen
door de relevante stakeholders.
Zichtbaar Zeeland
Het eindproduct zou moeten zijn een operationele marketingorganisatie
voor Zeeland, dat nauw samenwerkt met VVV Zeeland en Invest in
Zeeland voor het aantrekken van mensen

Controleren

De notities Netwerksturing kunnen in lijn met de handreiking wel of niet
vastgesteld worden door PS. In de handreiking zijn de notities opgenomen
als GO of NO GO moment om te starten met proces van netwerksturing
voor de opgaven (zie pp.2 handreiking netwerksturing 17026286)). In lijn
met het schrijven dat u eerder van GS ontving geldt voor deze notities dat
de opgaven al verder zijn. Deze notities zijn bedoeld zijn om een gevoel te
krijgen bij de te hanteren werkwijze.
PS kan onder meer via de reguliere P&C documenten, jaarrekening en
verantwoording de voortgang controleren. Daarnaast wordt u op
verschillenden momenten betrokken bij de besluitvorming.

Uitvoering
Informeren

Kwaliteitskust
Jaarlijks krijgen Provinciale Staten in januari ter informatie het programma
voor kwaliteitskust (dat samen met partners tot stand komt) met
verschuivingen in de uitvoering. Dit is een nadere concretisering en
invulling van de activiteiten zoals in de Provinciale begroting weergegeven
Voor het aspect natuurbeleving en natuurbranding moet de aanpak en
inzet nog vorm krijgen. Provinciale Staten krijgen de mogelijkheid hebben
aan de voorkant ambities mee te geven (zie schema onder G.) en aan PS

wordt de mogelijkheid geboden om wensen en bedenkingen op de concept
nota natuurbeleving in te brengen.
Omgevingsvisie 2021
PS wordt geïnformeerd en betrokken door onder meer ZoB bijeenkomsten
en besluitvorming in PS uitmondend in de behandeling van de
“Omgevingsvisie 2021” die voorzien is in december 2020. Een volledig
overzicht staat op p.5 van de notitie.
Energietransitie
PS wordt op verschillende momenten geïnformeerd, zie tabel bij onderdeel
g. van deze notitie.
Zichtbaar Zeeland
PS wordt op verschillende momenten geïnformeerd, zie tabel bij onderdeel
g. van deze notitie.
Kosten en dekking
Overige informatie
Resultaat
commissiebehandeling

De kosten voor de beiden netwerk opgaven zijn opgenomen in de
begroting.

