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statenstukken
statenstukken

De Richtingen Notitie beschrijft welk bestaand beleid richting geeft aan de Zeeuwse
Omgevingsvisie 2021. Het coalitieakkoord, natuurvisie, omgevingsplan, mobiliteitsvisie en
economische agenda zijn de belangrijkste bronnen voor Richtinggevende uitspraken.
Middels wensen en bedenkingen kunnen PS ook op andere terreinen richting meegeven. Aan
de opstellers van de bouwstenen worden deze richtingen, inclusief de wensen en bedenkingen,
meegegeven bij het uitwerken van de bouwstenen.
In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) geven Gedeputeerde Staten (GS) inzage in de
wijze waarop de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 tot stand komt en de rol van
milieueffectrapportage bij de voorbereiding en besluitvorming over de Zeeuwse
Omgevingsvisie. GS leggen de NRD ter inzage en sturen hem aan toe aan wettelijke adviseurs
en medeoverheden. Dit is de eerste stap in het mer-proces voor de Omgevingsvisie.

Wat willen we bereiken?
Op 26 oktober 2018 hebben PS de notitie netwerksturing Zeeuwse Omgevingsvisie 2021
vastgesteld. PS hebben hiermee opdracht gegeven om de omgevingsvisie via
participatie met de betrokken netwerkpartners op te stellen. Na de kaderagenda, waarin
het proces is vastgesteld, wordt met de Richtingen Notitie een aantal inhoudelijke kaders
meegegeven voor de omgevingsvisie. Het doel van de Richtingen Notitie is dat PS vooraf aan
alle netwerkpartners aangeven welke beleidslijnen wel en welke niet heroverwogen worden.
Op 7 juni 2019 hebben PS aan GS opdracht gegeven om voor de Zeeuwse omgevingsvisie een
milieueffectrapport (MER) op te stellen. Milieueffectrapportage (mer) helpt om binnen het
proces van de Omgevingsvisie inzicht te krijgen in de mate van doelbereik en de effecten van
bouwstenen en (concept)visie op People, Planet en Profit. De NRD en bekendmaking van het
voornemen een mer uit te voeren, vormen de eerste stap in dit proces.
Waaraan kunnen we zien of alles bereikt is?
De Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 wordt samen met het MER uiterlijk in december 2020 door
PS vastgesteld. De kaders die PS vooraf meegeven via Kaderagenda en Richtingen Notitie
zullen in de omgevingsvisie terugkomen. Uit het MER en de omgevingsvisie zelf zal blijken
welke rol het mer traject heeft gehad bij het maken van bepaalde keuzes.
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Wat doen we daarvoor?
Omgevingsvisie
PS zijn het bevoegd gezag voor de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 en het MER. GS zijn verantwoordelijk voor
het opstellen van de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021, het op de juiste manier doorlopen van de mer en het
opstellen van het MER. PS zijn in de gelegenheid wensen en bedenkingen kenbaar te maken omtrent de
Richtingen Notitie.
In het proces van de omgevingsvisie vertegenwoordigen GS de provincie en nemen daar de provinciale
standpunten in mee. GS zullen eind september de ontwerp-visie en in oktober de definitieve versie vaststellen,
PS zullen eind november de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 vaststellen. Net als nu bij de kaderagenda en de
Richtingen Notitie zullen PS in maart 2020 en september 2020 worden gevraagd hun wensen en bedenkingen te
delen.
Mer
In de NRD geven GS inzage in de wijze waarop de omgevingsvisie tot stand komt en de rol van de mer bij de
voorbereiding en besluitvorming over de omgevingsvisie.
De NRD bevat een beknopte beschrijving van het voornemen tot het opstellen van de omgevingsvisie, de vier
gebieden die binnen de omgevingsvisie onderscheiden worden, de uit te werken bouwstenen voor de
omgevingsvisie en hoe de mer de bouwstenen én de visie beoordeelt op doelbereik en milieugevolgen. Voor die
beoordeling bevat de NRD een set van beoordelingscriteria die per gebied verschillen.
De belangrijkste functie van een mer is de effecten op natuur, milieu en landschap en de mate van doelbereik
mede bepalend te laten zijn voor de keuzes die bij de planvorming gemaakt worden. De mer zal daarom integraal
onderdeel zijn van het proces voor de omgevingsvisie en gebruikt worden om steeds tijdig de effecten van
voorgestelde bouwstenen en de concept-visie in beeld te brengen. Binnen de gebiedstafels en de ambtelijke en
bestuurlijke integratiegroep kan zo bijgestuurd worden op basis van deze informatie.
Het besluitvormingsproces en uw rol daarin is als volgt:
 GS informeren u, PS, via deze weg over de concept NRD en dus de wijze waarop de mer wordt uitgevoerd.
 GS leggen de concept NRD ter inzage en leggen hem voor aan medeoverheden en wettelijke adviseurs,
zodat zij hun zienswijze op de aanpak kenbaar kunnen maken of advies kunnen uitbrengen.
 GS stellen na verwerking van deze inspraak de NRD eind oktober vast. De kaders uit de Richtingen Notitie
zijn verwerkt in de NRD. Uw wensen en bedenkingen voor de Richtingen Notitie zullen indien relevant ook
verwerkt worden in de NRD.
 Het definitieve MER (het rapport) dient tegelijk met de ontwerp Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 klaar zijn en
door GS vastgesteld te worden.
 Dit MER zal voor advies voorgelegd worden aan de Commissie MER en samen met de ontwerp-visie ter
inzage worden gelegd.
 Het definitieve MER zullen PS in het najaar van 2021, samen met de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 en de
Omgevingsverordening, kunnen vaststellen.
 U wordt met regelmaat actief geïnformeerd over de vorderingen in het proces.
Wat zijn de klimaateffecten?
Er zijn geen directe klimaateffecten.
Wat mag het kosten?
Aan opstellen van de MER zijn kosten verbonden. De kosten worden geraamd op maximaal € 100.000,-.
Financiële consequenties
Er zijn geen aanvullende financiële consequenties. Aan het doorlopen van de mer zijn wel kosten verbonden,
maar hiervoor heeft u al eerder € 100.000,- beschikbaar gesteld via het budget van de Omgevingswet.
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.
Gedeputeerde staten,
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
A.W. Smit, secretaris.
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Ontwerp-besluit
De staten der provincie Zeeland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 13 augustus 2019, nr. 19421520;
besluiten:
1.
2.

De Richtingen Notitie Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 vast te stellen en wensen en bedenkingen over de
Richtingen Notitie Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 kenbaar te maken;
Kennis te nemen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER.
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