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Inhoudelijk
Aanleiding

Voorbereiding Omgevingsplan 2018 (als opvolger van het huidige
Omgevingsplan Zeeland 2012-2018).
Op 15 december 2017 werd de Zeeuwse Omgevingsvisie 2017 in eerste
termijn door PS behandeld. De vragen, mede naar aanleiding van de
aangekondigde moties en amendementen, zijn door GS schriftelijk
beantwoord in een ‘nota van toelichting’. Deze nota is ook de basis
geweest voor overleg met stakeholders.
Een aangepaste kadernota voor het Omgevingsplan 2018 ligt nu voor.
Daarnaast is in de GS-brief van 16 januari een procedurevoorstel
opgenomen tot aan de vaststelling van het Omgevingsplan 2018.

Bevoegdheid

PS

Wat stellen GS voor?

Instemmen met de voorkeursopties bij de 17 beleidsthema's en
vaststellen van de kadernota Omgevingsplan 2018.

Argumenten

In de aangepaste kadernota Omgevingsplan 2018 wordt voor 17
beleidsthema’s een keuze (incl. GS-advies) voorgelegd aan PS. Ten
opzichte van de kadernota die op 15 december 2017 werd behandeld,
zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn mede tot
stand gekomen aan de hand van (zowel ambtelijke als bestuurlijk)
overleg met de VZG, waarbij het volgende aan de orde kwam:
- Overeenstemming bereikt v.w.b. recreatiebeleid.
- Iedereen op één lijn op het onderwerp ruimtelijke adaptie
- Te weinig draagvlak voor beleidsvoorstellen op gebied van
agrarisch vastgoed: huidig beleid continueren tot duidelijk is hoe
sector ontwikkelt.
- Ruimte voor regionaal en lokaal maatwerk.

In de nota van Toelichting wordt door GS een toelichting gegeven op de
ingediende moties en amendementen. Op pagina 24 van de toelichting
staat het antwoord van GS op de desbetreffende motie of amendement.
Uiteindelijk zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd t.o.v. 15 december:
- Naamgeving, van Omgevingsvisie naar Omgevingsplan.
- 2.1 Ruimtelijke adaptie: geen keuze gemaakt
- 2.2 Meerlaagsveiligheid: tekstwijziging
- 3.1 Agrarisch erfgoed: wordt keuze B (nieuwe optie)
- 3.3.2 Toegestane functies NED’s: wordt keuze A
- 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4 Agrarisch vastgoed: worden keuze A
Op basis van het PS-besluit van 2 februari 2018 zullen de gemaakte
keuzes verder worden uitgewerkt in de ontwerpversie van het
Omgevingsplan 2018.
Doelen en effecten

Hoofddoel is tijdig (voor oktober 2018) vaststellen van een gedragen,
integraal en uitvoerbaar beleidsplan voor de fysieke leefomgeving
(Omgevingsplan 2018). Dit plan is noodzakelijk als basis voor inzet van
wettelijke instrumenten, uitvoeringsprogramma's na 2018 en om
gemaakte afspraken na te komen over o.a. doorvertaling van de
kustvisie.
De ambitie is daarnaast, om waar mogelijk, aan te sluiten bij de
werkwijze van de nieuwe Omgevingswet zoals die per 1 januari 2021 in
werking treedt.

Controleren
Uitvoering

Nadat PS de kadernota Omgevingsplan 2018 vaststellen, volgt in maart
een breed overleg met externe partijen over het ontwerp Omgevingsplan
en de Omgevingsverordening. De verwachting is dat het ontwerp
Omgevingsplan van 26 april tot en met 21 juni 2018 ter inzage ligt.
Uitvoering van het Omgevingsplan zal vooral via bestaande en nieuwe
uitvoeringsprogramma's (= GS-bevoegdheid) worden ingevuld.

Informeren
Kosten en dekking

Kosten vallen binnen budget voor het project Omgevingsvisie. Voor de
uitvoering van de visie zullen afzonderlijke voorstellen worden gedaan
per opgave of in de vorm van bestaande of nieuwe
uitvoeringsprogramma’s.

Overige informatie

Om de uitvoerbaarheid van nieuwe beleidsvoornemens te toetsen is bij
de voorkeursopties ook gekeken naar de benodigde financiële en
personele inzet. Bij het ontwerp Omgevingsplan zal gedetailleerder op
de uitvoeringsaspecten worden ingegaan.
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