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Middelburg, 2 februari 2021

Geachte voorzitter,

Bijgaand ontvangt u het Statenvoorstel over de achterbanraadpleging van de Zeeuwse
Omgevingsvisie, Omgevingsverordening en Milieueffectrapportage (MER).
Achterbanraadpleging
Het doel van de achterbanraadpleging is om de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening
verder te verbeteren. Daarnaast vragen wij partijen of wij op hen mogen rekenen in de
uitvoering van de acties zoals die zijn opgenomen in de visie. Ten slotte willen wij nagaan of
de visie en verordening op een breed draagvlak in Zeeland kunnen rekenen en indien dat niet
het geval is, wat wij kunnen doen om dat draagvlak te vergroten.
Vraag aan Provinciale Staten
Wij stellen voor dat u uw reactie op deze versie van de Omgevingsvisie en -verordening aan
ons meegeeft in de vorm van een wensen-en-bedenkingenbrief. Wij willen u vragen specifiek
in te gaan op de volgende aspecten:
 Missen er onderwerpen of uitwerkingen op thema’s?
 Wilt u accenten leggen op thema’s?
 Is de rolopvatting van de Provincie passend zoals op dit moment in het document is
opgenomen?
Wij stellen voor de documenten te behandelen in de commissie Strategische Opgaven van 5
maart en in uw vergadering van 19 maart. Op 12 februari organiseren wij, ter voorbereiding,
een zicht-op-beleidsessie.

Vervolg van het proces
Uw reactie wordt samen met de reacties van de deelnemende partijen, andere
geïnteresseerden en de adviezen van de wettelijk adviseurs in een verbetervoorstel
opgenomen. Wij bespreken het voorstel in ons college en met de bestuurlijke integratiegroep.
Daarna stellen wij het ontwerp van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening op. Deze
documenten worden in de zomer formeel ter inzage gelegd, waarna u er over besluit in het
najaar van 2021.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

2

