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Beslisnota GS  
 
 
Overwegingen en advies 
motivering besluit 

Brief van Zeeuws Vlaamse gemeenten 
Van de colleges van Sluis, Hulst en Terneuzen hebben GS in mei een reactie gekregen op de 
eerste ruwe schets. Er staan zowel inhoudelijk als procesmatige aandachtspunten in. In deze fase 
van het gezamenlijke proces kan nog niet inhoudelijk gereageerd worden op de aangedragen 
punten. Net als alle andere ontvangen reacties, worden de punten verwerkt in de volgende versie 
van de concept Omgevingsvisie. Op procedurele aspecten kan nu wel gereageerd worden.  
 
Advies: bijgevoegde brief verzenden aan de Zeeuws-Vlaamse gemeenten. 
 
Afdoen toezegging nummer 7 Commissie Strategische opgaven 
Tijdens de behandeling van het Statenvoorstel Zeeuwse Omgevingsvisie en 
Omgevingsverordening in de commissie Strategische Opgaven op 26 juni 2020 is de volgende 
toezegging gedaan:  
 
N.a.v. SV Zeeuwse Omgevingsvisie en Omgevingsverordening:  
• Het traject dat zal leiden tot de Zeeuwse Omgevingsvisie zal duidelijk aan de voorkant kenbaar 
gemaakt worden aan PS en aan de Zeeuwen: Hoe gaan we dat traject inrichten. Op welk moment 
zetten we welke stappen en op welk moment worden burgers daarbij betrokken en op welke 
manier.  
• De vraag of het mogelijk is om de ontwerpvisie via de Landelijke Voorziening Bekendmaken en 
Beschikbaarstellen (LVBB) beschikbaar te stellen, wordt zo snel mogelijk schriftelijk beantwoord. 
 
De bijgevoegde brief plus bijlage gaat in de op de participatieactiviteiten van de afgelopen periode, 
welke nu worden uitgevoerd en welke er gepland zijn.  
Daarnaast wordt ingegaan op de mogelijkheden en verplichtingen van het publiceren en over welk 
ambitieniveau eerder besloten is.  
  
Advies: Bijgevoegde brief verzenden aan Provinciale Staten en verzoeken de toezegging af te 
voeren.    
 
 
Afwijking t.o.v. provinciale doelstellingen en/of beleid 
Geen. 
 
 
Bestuurlijke planning en doorlooptijd 
indien van toepassing 

Bij besluitvorming op 18 augustus is het mogelijk de afdoening van de toezegging te behandelen 
tijdens de commissie Strategische Opgaven van 4 september 2020.  
 
 
Consequenties besluit 
 
 
Financiële consequenties 
- 
 
 
Juridische consequenties 
 
 



 
Personele consequenties en inhuur 
Er is geen externe inhuur nodig.  
 
 
Inkoop & aanbesteding 
Inkoop is niet van toepassing. 
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Middelburg, 18 augustus 2020 
 
Geacht college,  
 
Hartelijk dank voor uw gezamenlijke reactie op hoofdlijnen op de eerste ruwe schets van de Zeeuwse 
Omgevingsvisie en uw input in het gehele traject. Uw reactie helpt ons en het proces om tot een gedragen 
Omgevingsvisie te komen.  
 
U geeft aan graag bij het vervolgproces betrokken te blijven en wanneer nodig zult reageren. Bij de start van het 
opstellen van de Omgevingsvisie hebben wij afgesproken om het proces gezamenlijk te doorlopen. Dat zullen 
wij ook in de volgende fases van het proces blijven doen.  
 
Het proces van de Zeeuwse Omgevingsvisie is er op gericht om alle stakeholders zo goed mogelijk te 
betrekken bij de totstandkoming van de visie. De coronamaatregelen maakte het noodzakelijk dat wij een aantal 
bijeenkomsten hebben vervangen door een digitale raadpleging. Op dit moment werken wij een nieuwe 
planning uit, waarbij participatiemogelijkheden goed zijn geborgd. Wij zullen alle betrokkenen daarover 
informeren. Uiteraard kunt u ook later in het traject tijdens de achterbanraadpleging reageren en vervolgens via 
de formele inspraakprocedure uw zienswijze kenbaar maken.  
 
In uw brief geeft u aan dat u gezamenlijk werkt aan een statement over de Zeeuws-Vlaamse Regiovisie. Wij 
ontvangen deze uiteraard graag als input voor de Zeeuwse Omgevingsvisie.   
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
gedeputeerde staten, 
 
 
 
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter 
 
 
 
 
A.W. Smit, secretaris 
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Middelburg, 18 augustus 2020 
 
Geachte voorzitter,  
 
Met deze brief willen wij u informeren over toezegging over participatie en digitale publicatie van de 
Zeeuwse Omgevingsvisie (nummer 7). De toezegging is gedaan tijdens de behandeling van het 
Statenvoorstel Zeeuwse Omgevingsvisie en Omgevingsverordening in de commissie Strategische 
Opgaven van 26 juni 2020.  
 
Inrichting van de participatie Zeeuwse Omgevingsvisie  
Het traject dat zal leiden tot de Zeeuwse Omgevingsvisie loopt sinds april 2018. Aan het begin van het 
traject heeft u de notitie netwerksturing vastgesteld. Daarin is het netwerk beschreven. De partijen in het 
netwerk zijn grofweg te verdelen in overheden en semi-overheden, maatschappelijke organisaties, 
bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap en inwoners van Zeeland. 
 
De samenwerking met de betrokken partijen (co-creatie) heeft tot nu toe bijna dertig bouwstenen en een 
aanzet voor uitvoering van de Omgevingsvisie opgeleverd. Deze worden nu samengebracht in een 
tweede ruwe schets. ZB Planbureau en Bibliotheek voor Zeeland voert momenteel een representatieve 
steekproef uit onder 5000 inwoners van Zeeland over kansen, bedreigingen en maatregelen voor de 
Zeeuwse fysieke leefomgeving. De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in het voorontwerp van 
de Zeeuwse Omgevingsvisie. Het eindrapport zullen wij met u delen.  
 
Het volgende belangrijke moment in het participatieproces is de achterbanraadpleging begin 2021. 
Momenteel verkennen wij of en op welke manier inwoners in het algemeen bij de achterbanraadpleging 
betrokken kunnen worden, als aanvulling op de eerder genoemde steekproef. Tevens willen wij in de 
achterbanraadpleging speciale aandacht besteden aan de inbreng van jongeren. Wanneer wij de aanpak 
van de achterbanraadpleging uitgewerkt hebben, zullen wij u hierover informeren.  
 
In de bijlage van deze brief treft u een compleet overzicht van de participatieactiviteiten die tot nu toe 
hebben plaatsgevonden en welke gepland zijn. 
 
Ontwerpvisie beschikbaar stellen via de Landelijke Voorziening Bekendmaken en 
Beschikbaarstellen (LVBB) 
Technische randvoorwaarden 
Op dit moment is het nog niet mogelijk om een omgevingsvisie of omgevingsverordening te publiceren 
via de landelijke publicatievoorziening (LVBB). De landelijke voorziening is nog niet voltooid én de 
software om visie en verordening op te bouwen conform de standaardeisen (afgekort als STOP) en 
nieuwste bijbehorende toepassingsprofielen (afgekort als TPOD) zijn nog in ontwikkeling. De verwachting 
is dat de software die wij daarvoor gebruiken (Tercera-GO!) vanaf september 2020 aangepast is aan de 
nieuwste vereisten voor de omgevingsvisie. In het 1e kwartaal van 2021 komt de LVBB beschikbaar en 
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Behoort bij brief d.d. 18 augustus 2020 met ons kenmerk: 20024952 

wordt het provinciale systeem er op aangesloten. Het zou dan mogelijk moeten zijn om een ontwerp 
omgevingsvisie en ontwerp verordening in het 2e kwartaal van 2021 te publiceren en vóór 1 januari 2022 
vast te stellen. Dit sluit aan op onze planning voor het besluitvormingstraject. Het is juridisch mogelijk om 
voor inwerkingtreding van de Omgevingswet te publiceren.  
 
Er moeten door het Rijk, de softwareleverancier en de provincie zelf nog flinke stappen worden gezet en 
er is een testfase te doorlopen. Als er technische problemen ontstaan, kan het noodzakelijk zijn om de 
ontwerp Omgevingsvisie en –verordening op basis van de ‘oude’ standaarden via 
www.ruimtelijkeplannen.nl aan te bieden (zoals bijvoorbeeld Provincie Utrecht nu doet) om geen 
vertraging in het beleidsproces op te lopen. In Tercera-GO! wordt daarvoor een terugvaloptie ingebouwd.    
 
Minimale eisen en opties bij publicatie via LVBB 
Bij het opstellen van de Omgevingsvisie heeft de provincie veel keuzevrijheid gekregen. Niet alleen over 
de inhoud, maar ook over de (digitale) vormgeving. Dit heeft als achtergrond dat een omgevingsvisie 
geen regels bevat. Voor de omgevingsverordening is er minder keuzevrijheid, omdat deze wel regels 
bevat die rechtstreeks gevolgen kunnen hebben voor waterschap, gemeenten, bedrijven en burgers.  
De keuzevrijheid voor de visie uit zich in een zeer beperkt aantal minimale eisen. Wat betreft deze 
minimale eisen is er geen keuze: daar moeten wij aan voldoen. Voor de omgevingsvisie is voor publicatie 
via de LVBB minimaal vereist dat deze bij een vaststellingsbesluit wordt gevoegd. Voor de 
omgevingsverordening zijn er meer eisen. De regels moeten op een specifieke manier worden 
opgebouwd en voorzien van verschillende annotaties die automatische koppeling van concrete locaties 
(werkingsgebieden) aan regels en aan vergunningprocedures mogelijk maken. Wanneer alle overheden 
hun regels volgens de nieuwe standaard hebben opgebouwd, kan dankzij de annotaties een compleet 
beeld worden gegeven van regels die op een locatie gelden. Gemeenten hebben daar voor hun regels tot 
2029 de tijd voor. 
 
In lijn met het ambitieniveau voor implementatie van de Omgevingswet (onderdeel ‘toegankelijkheid van 
informatie’), zoals door u vastgesteld op 28 juni 2018, nemen wij het basisniveau als vertrekpunt. Naast 
de minimale eisen is er met de nieuwe systematiek in theorie nog meer mogelijk. Op dit moment kunnen 
wij de meerwaarde voor de gebruiker, de extra inspanning van onze organisatie en financiële gevolgen 
niet goed beoordelen. Landelijk is er ook nog niet voldoende ervaring opgedaan.  
 
Vanaf september 2020 kunnen wij naar verwachting met de software experimenteren. Mocht de uitkomst 
van de experimenten en landelijke ervaringen aanleiding geven om het ambitieniveau aan te passen, dan 
zullen wij u hierover een voorstel doen. 
 
Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd en wij verzoeken u de toezegging van de lijst af te 
voeren.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
gedeputeerde staten, 
 
 
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter 
 
 
 
 
A.W. Smit, secretaris 
 
 
 
 
 
Bijlagen: overzicht participatiemomenten omgevingsvisie. 
 



- BIJLAGE - 

Participatie Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 
In maart 2018 zijn we gestart met het proces om te komen tot een breed gedragen Zeeuwse 

Omgevingsvisie. Naast afstemming binnen de eigen organisatie hebben we onze stakeholders en de 

inwoners van Zeeland betrokken bij het proces om te komen tot een breed gedragen Zeeuwse 

Omgevingsvisie. In deze notitie is aangegeven op welke manier en op welke momenten ze betrokken 

zijn.  

Inhoud 
Participatie Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 

1. Samenwerking met externe partners (stakeholders) 

April - juni 2018: Interviews 

Juli 2018: Startbijeenkomst 

November – december 2018: Brede dialogen 

15 maart 2019: Brede bijeenkomst 

27 juni 2019: Gebiedstafels 

Juni - september 2019: Opstellen bouwstenen 

24 en 31 oktober 2019: Gebiedstafels 

27 november en 9 december 2019: Ambtelijke en bestuurlijke integratiegroep 

27 januari en 6 februari 2020: Ambtelijke en bestuurlijke integratiegroep 

Maart 2020: Brede internetconsultatie 

9 juli 2020: Ambtelijke integratiegroep 

10 en 30 september 2020: Ambtelijke en bestuurlijke integratiegroep 

September 2020: Nog te bepalen vorm (bijeenkomsten/digitaal) 

Oktober 2020: Inbreng van externe partijen 

November 2020: Ambtelijke en bestuurlijke integratiegroep in 

Januari - april 2021: Brede achterbanraadpleging 

Maart - april 2021: Inbreng van externe partijen 

April 2021: Ambtelijke en bestuurlijke integratiegroep 

2. Consultatie van inwoners van Zeeland 

Open Dag Provincie Zeeland 

Onderzoek ZB Planbureau en Bibliotheek voor Zeeland 

Brede achterbanraadpleging 

 

  



1. Samenwerking met externe partners (stakeholders) 

 

Geweest: 

April - juni 2018: Interviews met gemeenten, waterschap, RWS en de uitvoeringsorganisaties (RUD, 

GGD, VRZ). Gestelde vragen: Hoe zou de samenwerking het beste vorm kunnen krijgen, welke 

uitdagingen komen we daarbij tegen en wat kunnen we van u verwachten? 

Juli 2018: Startbijeenkomst voor het hele netwerk. Aanwezig 175 personen van 80 organisaties. 

Belangrijkste vraag: gaan we samen werken aan de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021?  

November – december 2018: Brede dialogen, bepalen onderwerpen die volgens het netwerk 

thuishoren in de Zeeuwse Omgevingsvisie. Hiervoor hebben we aangesloten bij verschillende al 

bestaande overleggen om een zo groot mogelijke doelgroep te bereiken. Tijdens de Open Dag van de 

Provincie Zeeland zijn inwoners bevraagd. Belangrijkste vraag welke onderwerpen horen in de 

Zeeuwse Omgevingsvisie thuis? Het resultaat hiervan is verwerkt in de kaderagenda (zie boven).  

15 maart 2019: Brede bijeenkomst 

Dit was een bijeenkomst met zowel ambtenaren/medewerkers, bestuurders/directeuren als 

volksvertegenwoordigers. Hier is gezamenlijk gekozen voor de structuur van de gebiedstafels voor de 

uitwerking van de onderwerpen. Bestuurders/directeuren hebben met elkaar de spelregels voor het 

proces vastgesteld, volksvertegenwoordigers hebben gediscussieerd over hun rol.  

27 juni 2019: Gebiedstafels 

Brede inventarisatie van de huidige trends en ontwikkelingen op de tijdens de brede dialogen 

aangedragen en in de kaderagenda vastgestelde onderwerpen. Verder aanmelding voor als opsteller 

voor de bouwsteen of als meedenker bij het opstellen van de bouwstenen.  

Juni - september 2019: Opstellen bouwstenen 

Door de opstellers en meedenkers zijn de bouwstenen verder uitgewerkt. Er zijn 50 opstellers (de 

helft van buiten de provinciale organisatie) en 80 meedenkers, in totaal zijn 50 organisaties 

betrokken. Deze bouwstenen zijn de input voor de Zeeuwse Omgevingsvisie.  

24 en 31 oktober 2019: Gebiedstafels 

Deze gebiedstafels hadden een dubbeldoel. De eerste was het bespreken van de eerste versie van de 

bouwstenen en de tweede was een gesprek over de Zeeuwse waarden/kernkwaliteiten van Zeeland.  

27 november en 9 december 2019: Ambtelijke en bestuurlijke integratiegroep 

In de ambtelijke/bestuurlijke integratiegroep zitten vertegenwoordigers van de sectoren die 

betrokken zijn bij het opstellen van de Zeeuwse Omgevingsvisie. Doel bespreking: bevestigen rol 

bestuurlijke integratiegroep en aanpak integratie bouwstenen tot de Omgevingsvisie, bespreken 

bouwstenen.  

27 januari en 6 februari 2020: Ambtelijke en bestuurlijke integratiegroep 

Bespreken inhoudsopgave Omgevingsvisie en maatschappelijke uitdagingen.  

Maart 2020: Brede internetconsultatie  

Op 16 en 19 maart was de laatste ronde gebiedstafels gepland. Vanwege de maatregelen rondom de 

corona pandemie zijn deze gebiedstafels niet doorgegaan. Wel is er een internetconsultatie 

gehouden ter vervanging van de gebiedstafels. Belangrijkste vragen van de internetconsultatie 

waren:  



- Welk knelpunt is het meest urgent? en welk knelpunt mist u? 

- Wat kunt u/ uw organisatie bijdragen aan het realiseren van het doel? 

Ook is de eerste ruwe schets van de Omgevingsvisie toegestuurd met de vraag om reacties.  

9 juli 2020: Ambtelijke integratiegroep 

Bespreken Deel A en klankbord voor de invulling van Deel B van de tweede ruwe schets van de 

Omgevingsvisie.  

 

Gepland: 

10 en 30 september 2020: Ambtelijke en bestuurlijke integratiegroep 

Bespreken tweede ruwe schets van de Zeeuwse Omgevingsvisie 

September 2020: Nog te bepalen vorm (bijeenkomsten/digitaal)  

Bespreken onderdeel aanpak/uitvoering (acties, wie kan welke instrumenten inzetten) van de visie 

et exter e opstellers/ eede kers, i houdelijke collega’s e  andere betrokkenen. Is het compleet, 

geeft het MER nog aanleiding voor aanpassing? De vorm is nog te bepalen en is mede afhankelijk van 

de mogelijkheden voor fysieke bijeenkomsten.  

Oktober 2020: Inbreng van externe partijen  

Indien nodig wordt aan de opstellers/meedenkers inhoudelijke input gevraagd bij het verwerken van 

de bestuurlijke integratiegroep.  

November 2020: Ambtelijke en bestuurlijke integratiegroep in  

Bespreken concept visie voor brede achterbanraadpleging  

Januari - april 2021: Brede achterbanraadpleging  

Presenteren en toelichten van de concept visie waarbij de achterban van alle betrokken partijen 

gelegenheid krijgt om te reageren. Tijdens de ambtelijke integratiegroep is een eerste inventarisatie 

gehouden van de gewenste vormen voor de achterbanraadpleging. Aangegeven is dat het op prijs 

wordt gesteld als we hiervoor door Zeeland gaan. Door de gemeenten is aangegeven dat het goed 

zou zijn hier een bijeenkomst voor (dorps)raden per regio voor te organiseren. Vanuit de 

belangenorganisaties is aangegeven dat er prijs op wordt gesteld hiervoor aparte bijeenkomsten uit 

te schrijven voor hun leden maar wel door ons gefaciliteerd. 

Maart - april 2021: Inbreng van externe partijen  

Indien nodig wordt aan de opstellers/meedenkers inhoudelijke input gevraagd bij het verwerken van 

de achterbanraadpleging.  

April 2021: Ambtelijke en bestuurlijke integratiegroep  

Bespreken reacties brede achterbanraadpleging en verwerking daarvan.  

2. Consultatie van inwoners van Zeeland 

Er zijn meerdere manieren om inwoners te bevragen. Aan het begin van het proces is afgesproken 

dat participatie van inwoners primair via de gemeenten loopt.  

Geweest: 

Open Dag Provincie Zeeland 

Bij het ophalen van onderwerpen voor de kaderagenda tijdens de Open Dag van de Provincie Zeeland 

is aan bezoekers gevraagd welke onderwerpen prioriteit hebben. De uitkomsten daarvan zijn 



meegenomen bij de keuze van de onderwerpen die een plek in de kaderagenda krijgen en welke 

onderwerpen prioriteit krijgen bij de uitwerking.  

Onderzoek ZB Planbureau en Bibliotheek voor Zeeland  

In het algemeen is de ervaring dat bij een internetconsultatie alleen een zeer selecte doelgroep 

gebruik maakt van de mogelijk tot participatie. Dat geeft een vertekend beeld van de wensen van de 

Zeeuwse burger. Om die reden is in samenwerking met ZB Planbureau en Bibliotheek voor Zeeland 

gekozen voor een enquête bij een representatieve steekproef van de Zeeuwen via de gemeenten. Op 

23 juni 2020 zijn in totaal 5000 Zeeuwen aangeschreven om een brede enquête te beantwoorden. 

Deze enquête is gebaseerd op de bouwstenen en de uitkomsten van de gebiedstafelbijeenkomsten 

m.b.t. de kernwaarden van Zeeland. Hierbij worden vragen beantwoord over: 

- Zeeuwse kenmerken/kernkwaliteiten, 

- Wat belangrijke zaken zijn in Zeeland en hoe we het daarop doen, 

- Waar er verbeteringen gewenst zijn, 

- Waarover men zich zorgen maakt, 

- Waar we ons de komende jaren op in moeten zetten. 

 

Gepland: 

Brede achterbanraadpleging 

Tijdens de achterbanraadpleging willen we jongeren en inwoners betrekken bij de Zeeuwse 

Omgevingsvisie. De manier waarop is nog te bepalen.  
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