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Geachte voorzitter,
Hierbij treft u ter kennisname aan de Uitgangspuntennotitie Milieuprogramma 2022-2026.
Op 12 november 2021 heeft u de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 vastgesteld. Met dit besluit heeft u
ook de strategische milieukaders vastgesteld. Het Milieuprogramma 2022-2026 wordt de vertaling hier
van naar uitvoeringsbeleid. Onder de Omgevingswet is GS het bevoegd gezag voor het vaststellen van
het milieuprogramma. Dit in tegenstelling tot het milieubeleidsplan waar PS bevoegd gezag voor was
onder de Wet milieubeheer. De juridische borging van milieuregels en –normen is in de provinciale
verordening geregeld. Hiervoor is en blijft uw Staten het bevoegd gezag.
Omdat het onderwerp milieu grote belangstelling heeft van de commissie Ruimte heeft gedeputeerde
Van der Velde aangegeven de commissie op de hoogte te houden. Dat doen we door u de relevante
documenten ter kennisname toe te sturen. Wij bieden tevens aan om u voor de zomer in een GS
informatiesessie te informeren over het verdere proces en de inhoudelijke richting van het
Milieuprogramma; en om na de zomer het Ontwerp-Milieuprogramma aan u toe te lichten in een
herkenningssessie. Wij horen graag of u hier gebruik van wilt maken.
De Uitgangspuntennotitie
Het doel van deze Uitgangspuntennotitie is om de achtergronden en de aandachtspunten aan te
geven voor de vorm en de globale inhoud van het nieuwe Milieuprogramma. De Uitgangspuntennotitie
is de basis voor het verdere proces.
De aanleiding voor het nieuwe Milieuprogramma is vierledig.
•
de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021;
•
de evaluatie van het VTH+S programma 2018;
•
het verlopen van het huidige Milieuprogramma in oktober 2022;
•
de veranderende wetgeving.
In de Uitgangspuntennotitie gaan we kort in op de volgende onderwerpen:
•
aanleiding;
•
proces;
•
provinciaal beleid;
•
de Provincie en de Omgevingswet;
•
de evaluatie van het huidige Milieuprogramma;
•
reikwijdte, vorm en inhoud van het nieuw Milieuprogramma;
•
aandachtspunten.
In de evaluatie van het huidige milieuprogramma is geconcludeerd dat integraliteit, aandacht voor de
uitvoerbaarheid en monitoring belangrijke onderdelen zijn van het nieuwe Milieuprogramma 20222026. Het opstellen van het milieuprogramma gebeurt dan ook in nauwe samenwerking met de

Omgevingsdiensten, omdat zij voor een groot deel de uitvoering op zich zullen nemen.
Daarnaast betrekken we samenwerkingspartners zoals gemeenten en maatschappelijke organisaties,
en bedrijven.
Wij voorzien dat we het Ontwerp-Milieuprogramma 2022-2026 in de eerste helft van 2022 vaststellen
en ter inzage leggen; en dan het definitieve programma vaststellen in het najaar van 2022.
Wij gaan ervan uit u voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

L.M.L.M. Prevaes, plv. secretaris
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