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Zeeuwse Omgevingsvisie (Statenvoorstel achterbanraadpleging)

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Samenvatting:
Op 1 januari 2022 zal de Omgevingswet in werking treden. Onderdeel van de Omgevingswet is dat de Provincies
op 1 januari 2022 een Omgevingsvisie en Omgevingsverordening hebben vastgesteld.
Inmiddels is er een voorontwerp van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening gereed en is een concept
Milieueffectrapportage opgeleverd. Deze documenten worden teruggelegd bij de achterban van alle
deelnemende partijen en staat open voor reacties van overige geïnteresseerden. Doel van de
achterbanraadpleging is om de documenten verder te verbeteren en onze partners te vragen of de Provincie op
hen mag rekenen in de uitvoering. Bovendien wordt er nagegaan of er een breed draagvlak is voor de visie en
verordening. Waar dat ontbreekt zoeken we mogelijkheden om het draagvlak te vergroten.
Provinciale Staten worden in de gelegenheid gesteld om in deze fase van het proces, net als alle andere
deelnemers in het proces, hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Provinciale Staten worden gevraagd
in hun wensen en bedenkingen 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?

De wensen en bedenkingen worden meegenomen naar het ontwerp. Deze wordt in de zomer formeel ter inzage
gelegd, waarna Provinciale Staten er over besluiten in het najaar van 2021.
De achterbanraadpleging is gestart op 14 januari en zal tot en met eind maart duren. Gemeenten hebben tot
medio april de gelegenheid hun reactie in te dienen.

Wat willen we bereiken?
Een vastgestelde en uitvoerbare Omgevingsvisie en Omgevingsverordening realiseren waarvoor draagvlak is in
Zeeland. Vaststelling is voorzien in het najaar van 2021, zodat er voldaan wordt aan de eisen die de
Omgevingswet stelt.

Waaraan kunnen we zien of alles bereikt is?
De achterbanraadpleging vormt een stap tussen het voorontwerp en ontwerp van de Omgevingsvisie en
Omgevingsverordening. Het proces moet leiden tot vaststelling van de documenten in het najaar van 2021, voor
de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022.

Wat doen we daarvoor?
Agendavorming en inhoudelijke voorbereiding maart 2018- januari 2021
Het proces van de totstandkoming van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening is gestart in 2018.









Maart 2018:
Juli 2018:
Aansluitend:
Oktober 2018:
April 2019:
September 2019:
Aansluitend:
Maart 2020:




Sept- okt 2020:
Aansluitend:

start proces omgevingsvisie en –verordening
startbijeenkomst
start dialogen en agendavorming
PS hebben de notitie netwerksturing vastgesteld
PS hebben de kaderagenda vastgesteld
PS hebben de richtingennotitie vastgesteld
Start opstellen van thematische bouwstenen
Internetconsultatie inhoud van bouwstenen, MER-resultaten,
kernkwaliteiten
Verbeterslag bouwstenen naar MER-resultaten
Samenvoeging van bouwstenen tot een
Omgevingsvisie in twee delen: strategische
visie (deel A) thematische uitwerking (deel B)

Alle stappen die betrekking hebben op de inhoud van de visie zijn in co-creatie uitgevoerd. Parallel aan dit
proces is gewerkt aan de omzetting van de Omgevingsverordening in een versie die voldoet aan de eisen van de
Omgevingswet. Bij deze verordening hoort een delegatiebesluit en een nautische verordening. Deze waren
voorheen onderdeel van de verordening, maar de Omgevingswet laat dit niet toe.
Achterbanraadpleging januari- maart/ april 2021 (de actuele fase)
Het voorontwerp Omgevingsvisie en Omgevingsverordening worden teruggelegd bij de achterban van alle
deelnemende partijen. Middels een (social)mediacampagne is de achterbanraadpleging onder de aandacht
gebracht zodat ook overige geïnteresseerden kunnen reageren. Doel van de achterbanraadpleging is om de
documenten verder te verbeteren en onze partners te vragen of op hen gerekend mag worden in de uitvoering.
Bovendien wordt nagegaan of er een breed draagvlak is voor de visie en verordening en worden mogelijkheden
bekeken om het draagvlak verder te vergroten. Tevens zijn alle wettelijke adviseurs gevraagd te adviseren over
de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. Het MER is voor advies verzonden aan de commissie MER.
Om partijen te informeren over het proces en inhoud van de visie en verordening, worden er verschillende
informatiemomenten georganiseerd. Waar dat mogelijk is, wordt aangesloten bij bestaande overlegstructuren.
De achterbanraadpleging is gestart op 14 januari en zal tot en met eind maart duren. Gemeenten hebben tot
medio april de gelegenheid om hun reactie in te dienen, zodat er meer tijd is om de reactie met de
gemeenteraden te bespreken.
Provinciale Staten als deelnemer in de achterbanraadpleging
Provinciale Staten hebben twee rollen in het proces van de Omgevingsvisie. Enerzijds als bevoegd gezag en
opdrachtgever, anderzijds als deelnemer in het proces. Als deelnemer van de achterbanraadpleging wordt u
gevraagd om in uw wensen en bedenkingen in te gaan op de volgende vragen:




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?
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Route naar vaststelling april- november 2021
Uw reactie, alle andere reacties van de deelnemers en adviezen van de wettelijk adviseurs worden in een
verbetervoorstel opgenomen. Het voorstel wordt besproken in GS en in de bestuurlijke integratiegroep. Daarna
wordt het verbetervoorstel doorgevoerd in de visie en verordening, wat moet leiden tot het ontwerp. Dit wordt in
de zomer formeel ter inzage gelegd, waarna u er over besluit in het najaar van 2021.
Op 1 januari 2022 kunnen dan de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening in werking treden.

Wat zijn de klimaateffecten?
Er zijn geen directe klimaateffecten vanuit dit voorstel.

Wat mag het kosten?
Er zijn geen aanvullende middelen benodigd. Kosten voor dit proces kunnen worden gedekt uit de reeds
beschikbare middelen.
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.
Gedeputeerde staten,
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
A.W. Smit, secretaris

Ontwerpbesluit
De staten der provincie Zeeland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 2 februari 2021, nr. 7959;
besluiten:
Wensen en bedenkingen op het voorontwerp Omgevingsvisie en voorontwerp Omgevingsverordening vast te
stellen.
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