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Inhoudelijk
Aanleiding

Met de GS brief van 13 augustus 2019 zendt GS aan PS een statenvoorstel
waarmee GS met de Richtingen Notitie een aantal inhoudelijke kaders
meegeeft, en waarin in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) MER GS
inzage geeft over de totstandkoming en rol van de MER.
In de vergadering van de Commissie Strategische Opgaven van 10 mei 2019 is
het Statenvoorstel Kaderagenda Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 behandeld.
Naar aanleiding van de behandeling is een brief van PS aan GS met wensen en
bedenkingen opgesteld en vastgesteld in de statenvergadering van 7 juni 2019.
Een van de in deze brief geformuleerde wensen is:
“Het meegeven van de beleidskaders (5.3 Kaderagenda). Wij kiezen ervoor
om vooraf de beleidskaders als inhoudelijk uitgangspunt mee te geven, waarbij
nog wel voldoende ruimte voor externe inbreng en creativiteit in beleidsvorming
blijft bestaan. Wij vragen het college om, naast de al vastgestelde beleidskaders
(het collegeprogramma, Zeeland 2040, De Zeeuwse Kustvisie (2017), de
Strategische visie waterbeheer 2050 (2016), de Mobiliteitsvisie (2016), de
Economische Agenda (2017) nog een Kaderstellende nota op te stellen, ter
vaststelling door PS, om beleidskaders mee te geven. Dit betekent dat wij kiezen
voor de tussenvariant van de tweede optie.”
In dezelfde vergadering hebben PS aan GS opdracht gegeven om een milieueffectrapportage (MER) op te stellen.
NOTA BENE:
Wilt u uw technische vragen (vragen naar feitelijke informatie) zo snel mogelijk
schriftelijk stellen door een mail te sturen aan de commissiegriffier,
am.lobik@zeeland.nl. ? Deze vragen en de antwoorden worden dan uiterlijk 28
augustus 2019 in iBABS geplaatst. Uiteraard kunt u uw technische vragen ook
aan de behandelend ambtenaar stellen. Zie de informatie in de oplegnotitie.

Inhoudelijk
Correctie genoemde data in het statenvoorstel, pagina 2: Vaststelling
door PS van de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 zal worden geagendeerd
in november 2020.
In de tweede alinea van pagina 2 is weggevallen welk jaar wordt bedoeld, er
staat alleen “in november”. Dat moet zijn “in november 2020”.
In het midden van pagina 2 staat een planning van het besluitvormingsproces. Het
een na laatste bolletje gaat ook over definitieve vaststelling van MER, Zeeuwse
Omgevingsvisie 2021 en Omgevingsverordening. Dit is gepland voor het najaar
van 2020, en niet 2021.
Bevoegdheid en rollen

PS en GS.
Met de Richtingen Notitie geeft PS verder richting d.m.v. het formuleren van
wensen en bedenkingen ten aanzien van het proces.
Na de commissievergadering wordt een brief van PS aan GS opgesteld met
wensen en bedenkingen, die tegelijk met het statenvoorstel in de PSvergadering van 20 september 2019 ter vaststelling wordt geagendeerd.
Volgens de veranderende werkwijzen is er altijd mogelijkheid tot tussentijds
informeren, beoordelen en bijstellen (controleren)

Wat is het voorstel?

In het dictum van het voorliggende statenvoorstel wordt u gevraagd om te
besluiten om:
- De Richtingen Notitie Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 vast te stellen en
wensen en bedenkingen hierover kenbaar te maken (het meegeven van
beleidskaders)
- Kennis te nemen van de NRD MER

Controle en monitoring

Er wordt voortdurend gecommuniceerd over het proces zodat alle betrokkenen
geïnformeerd blijven, o.a. middels een online magazine.
voor.zeeland.nl/omgevingsvisie).
Daarnaast worden PS actief geïnformeerd door GS in de commissie
Strategische Opgaven bij het agendapunt “mededelingen van gedeputeerden”.
Belangrijke richtinggevende uitspraken worden voorgelegd aan PS.

Wensen en bedenkingen

In de Richtingennotitie wordt twee soorten richtingen meegegeven. Er staat in het
stuk steeds bij vermeld wat voor soort richting het betreft.
1) uitgangspunten (als bevestiging van gemaakte afspraken);
2) richtingen vanuit de wens om nieuw beleid te ontwikkelen.
Richtingen om wensen en bedenkingen over te geven:
(N.B. De geel gemarkeerde slaan we nu over, omdat ze in een andere strategische
opgave vallen):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Natuurvisie: Zie de verschillende onderdelen voor de provinciale rol
Omgevingsplan 2018: intensieve veehouderijen
Omgevingsplan 2018: natuurinclusieve landbouw
Omgevingsplan 2018: glastuinbouw
Omgevingsplan 2018: Duurzame energie en RES: voorstellen om dat niet
nu te bespreken maar volgende maand als de concept-RES wordt
besproken
Omgevingsplan 2018: cultuurhistorisch waardevolle boerderijen
Nota provinciaal cultuurbeleid 2017-2020
Economische Agenda: bedrijfslocaties
Omgevingsplan 2018: toekomstbestendig wonen
Economische Agenda en Omgevingsplan: detailhandel
Omgevingsplan 2018: Gezondheid
Mobiliteitsvisie 2028: dit is een aparte strategische opgave Slimme
Mobiliteit; de provincie zorgt voor afstemming

13)
14)
15)
16)
17)

Klimaatadaptatiestrategie: aparte opgave
Kustvisie:
Oosterscheldevisie
Omgevingsplan 2018: jachthavenontwikkeling
Havens en industrie: spoorverbindingen

Kosten en dekking

De kosten voor het opstellen van de MER worden geraamd op maximaal
€ 100.000,--. Dit kan worden bekostigd uit het eerder beschikbaar gestelde budget
van de Omgevingswet.

Planning

De belangrijkste data zijn:
Juni 2019: start gebiedstafels
Juni 2019-januari 2020: uitwerken bouwstenen
Maart 2020: ontwerp Omgevingsvisie
September 2020: vaststelling Omgevingsvisie in PS
Januari 2021: inwerkingtreding Zeeuwse Omgevingsvisie 2021

Klimaateffecten

Dit betreffende statenvoorstel als zodanig heeft geen klimaateffecten. Uiteraard
zal de Omgevingsvisie 2021 zeker klimaateffecten (moeten) hebben.

Overige informatie

Deze Strategische Opgave heeft een relatie met de Strategische Opgaven
Energietransitie en Klimaatadaptatie

