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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-599573350 (DOS-2016-

0004358)

Contact

ing. F.P.A Huisman

070 - 441 74 81

fpa.huisman@pzh.nl

Onderwerp:

Ontwikkeling Omgevingsbeleid voorjaar 2017

Publiekssamenvatting:

De provincie werkt aan een integraal omgevingsbeleid waarin de maatschappelijke opgaven 

centraal staan. Dit toekomstige omgevingsbeleid wordt voor een groot deel (ca. 80 – 90 %) 

samengesteld vanuit bestaand beleid, dat nu nog is vastgelegd in verschillende 

beleidsdocumenten. Voor het overige deel wordt het omgevingsbeleid verder ontwikkeld met een 

aantal beleidsaanpassingen en uitvoeringskeuzes, die voortkomen vanuit vernieuwingsambities 

of vanuit knelpunten in de (gebieds)praktijk. 

Opmaat voor het toekomstige Omgevingsbeleid is de Koepelnotitie, die in de komende maanden 

in gesprek met onze partners verder wordt ontwikkeld. In de Koepelnotitie formuleert de provincie 

haar vernieuwingsambities, de opgaven voor het Omgevingsbeleid en de wijze waarop de 

provincie aan die opgaven wil bijdragen.

Het toekomstige omgevingsbeleid is blijvend in ontwikkeling: ‘altijd klaar, nooit af’ is het 

basisprincipe. Beleidsaanpassingen worden opgavegericht ontwikkeld en vastgesteld, volgens de 

IMAGO-uitgangspunten: Integraal, Modulair, Adaptief, Gedragen en Gebiedsgericht en 

Operationeel Omgevingsbeleid. Beleidsaanpassingen en uitvoeringskeuzes die volgen uit de 

opgaven worden geprogrammeerd in een halfjaarlijks ‘IMAGO-signaal’. Het ‘IMAGO-signaal 

voorjaar 2017’ omvat de reeds geprogrammeerde, nog sectorale beleidsproducten voor 2017. 

Ook beschrijft het de ontwikkeling van sectoraal naar opgavegericht omgevingsbeleid, met daarbij 

een illustratie van een toekomstig, meer opgavegericht IMAGO-signaal. 

Begin juli 2017 organiseert de provincie een ambtelijk Open Huis voor haar 

samenwerkingspartners in het omgevingsbeleid om te laten zien hoe de provincie het 

omgevingsbeleid aanpakt en om in gesprek te gaan over de ambities, opgaven en 

sturingsprincipes.

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: O. Arandjelovic Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Smid - Marsman, GM digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Bom - Lemstra, AW

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 6 juni 2017 6 juni 2017
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Advies:

1. In te stemmen met de GS-brief aan Provinciale Staten over de ontwikkeling van het 

Omgevingsbeleid, die ingaat op:

a. Ontwikkeling Koepelnotitie;

b. IMAGO-signaal;

c. Interactieve en participatieve aanpak;

d. Afspraken betrokkenheid Provinciale Staten bij de ontwikkeling van toekomstig 

omgevingsbeleid.

2. In te stemmen met de inhoudelijke richting en ontwikkelende aanpak van de Koepelnotitie, 

versie 0.3;

3. Kennis te nemen van het ‘IMAGO-signaal voorjaar 2017’;

4. Kennis te nemen van het ambtelijke Open Huis op 4 juli 2017;

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het besluit ‘Ontwikkeling Omgevingsbeleid 

voorjaar 2017’.

Besluit GS:

(Wordt na de GS-vergadering ingevuld.)

Bijlagen:

- IMAGO-signaal voorjaar 2017

- Koepelnotitie versie 0.3

- GS brief - Ontwikkeling Omgevingsbeleid voorjaar 2017 - DOS-2016-0004358
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1 Toelichting voor het College

Nieuw besluit

Op 18 april 2017 heeft uw college een eerdere versie van het ‘IMAGO-signaal voorjaar 2017’ 

vastgesteld met tekstmandaat. Dit besluit was inclusief een Statenvoorstel en gericht op 

bespreking in Provinciale Staten in mei 2017. De Ondersteuningscommissie Omgevingsbeleid 

heeft na een presentatie in april 2017 aangegeven het IMAGO-signaal en de Koepelnotitie in  juni

2017 te willen bespreken, voordat zij een advies kan uitbrengen over de wijze van bespreking 

door Provinciale Staten. Een inhoudelijke bespreking in Provinciale Staten  is daarom pas na de 

zomer aan de orde. 

Hierdoor is de mogelijkheid ontstaan om de stukken aan te passen aan de laatste inzichten. Deze 

aanpassingen vallen echter niet onder het afgesproken tekstmandaat. Om die reden wordt het 

gehele voorstel opnieuw ter besluitvorming aan u voorgelegd. De aanpassingen ten opzichte van 

het vorige voorstel betreffen:

- aanpassingen aan de koepelnotitie van versie 0.2 naar 0.3, waarbij de inbreng van de 

GS-conferentie en interne feedback is verwerkt;

- het voorstel om de voorliggende versie van het IMAGO-signaal niet ter vaststelling voor 

te leggen aan PS, maar ter kennisname (en consultatie);

- een aanpassing van de inleiding van het IMAGO-signaal, waarin de omslag van sectoraal 

naar opgavegericht beleid nadrukkelijker  is neergezet;

- aanpassingen in het overzicht van beleidsproducten voor 2017 in het IMAGO-signaal, 

naar aanleiding van bespreking met de portefeuillehouders;

- toegevoegde informatie over het te organiseren ambtelijke Open Huis op 4 juli 2017. 

Zie verder de GS-brief aan Provinciale Staten. 

Financieel en fiscaal kader:

Geen opmerkingen.

Juridisch kader:

Geen opmerkingen.

2 Proces

Koepelnotitie

De koepelnotitie wordt gezamenlijk met onze partners en externe deskundigen verder ontwikkeld

naar een 1.0 versie (najaar 2017). Daarmee ontstaat een agenda voor de beleidsontwikkeling in 

de komende periode. Samen met de onderdelen uit het huidige beleid die niet zullen veranderen 

leidt dit tot een eerste conceptversie van de Omgevingsvisie (eind 2017).

IMAGO-signaal

Het IMAGO-signaal wordt halfjaarlijks voorgelegd aan Provinciale Staten, met daarin een actueel 

overzicht van de te vernieuwen onderdelen van het provinciale omgevingsbeleid (de modules). 
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Het voorliggende ‘IMAGO-signaal voorjaar 2017’ beschrijft de ontwikkeling van sectoraal naar 

opgavegericht omgevingsbeleid met daarbij een illustratie van een opgavegericht IMAGO-signaal. 

Tevens toont dit ‘IMAGO-signaal voorjaar 2017’ de al geprogrammeerde, meer sectorale, 

beleidsproducten voor 2017. Dit overzicht gaat ter informatie en bespreking naar Provinciale 

Staten. Indien Provinciale Staten zich positief uitspreken over de opgavegerichte werkwijze zal 

het ‘IMAGO-signaal najaar 2017’ opgavegericht geprogrammeerd zijn tot het einde van deze 

collegeperiode (maart 2019).

Open Huis

Op 4 juli 2017 organiseert de provincie een Open Huis voor haar ambtelijke 

samenwerkingspartners in het omgevingsbeleid om in dialoog te gaan over opgaven, gebieden, 

ambities en sturingsprincipes. Voor het ambtelijke Open Huis wordt gericht uitgenodigd naar onze 

professionele partners. Deelnemers moeten zich aanmelden (vanwege beveiliging) en krijgen een 

zichtbare badge. Een groot aantal medewerkers zal actief betrokken zijn bij de gesprekken, 

presentaties en workshops die gaan plaatsvinden. Van alle medewerkers wordt verwacht dat ze

tijdens het open huis een gastheer of gastvrouw zijn voor onze bezoekers: vriendelijk, gastvrij en 

behulpzaam. Zij worden hierover vooraf geïnformeerd.

De oogst van het Open Huis zal worden ingebracht in de collegeconferentie begin september

2017, samen met het resultaat van de thans lopende ambtelijke herprogrammering van sectoraal 

naar opgavegericht beleid en een volgende versie van de Koepelnotitie.

3 Communicatiestrategie

De communicatiestrategie voor de Aanpak Omgevingsbeleid is van toepassing. De centrale 

boodschap hiervan is dat de provincie opgavegericht en vraaggestuurd gaat werken, voor het 

Omgevingsbeleid een modulaire aanpak kiest en dat het provinciale Omgevingsbeleid blijvend in 

ontwikkeling is: ‘altijd klaar, nooit af’. De communicatie en participatie zal zowel langs de lijn van 

de opgaven verlopen, als langs de lijnen van de totstandkoming van de beleidsinstrumenten van 

de Omgevingswet (het totaal aan opgaven en beleid). 

Koepelnotitie

De Koepelnotitie wordt in de komende maanden verder ontwikkeld tot een 1.0 versie. Dit in 

interactie met partners en externe deskundigen, en in nauwe relatie met het interne traject van de 

uitwerking van de ambities en opgaven die ook in het Open Huis aan bod komen. Verder worden 

zoveel mogelijk bestaande overleggen die al gepland staan in bijvoorbeeld regio’s en met 

partners benut en hiervoor gebruikt. 

IMAGO-signaal

Het IMAGO-signaal biedt informatie over de beleidsproducten van het Omgevingsbeleid die in 

ontwikkeling zijn. Deze informatie wordt benut in in- en externe overleggen over het 

Omgevingsbeleid.

Open Huis

Middels de vorm van een Open Huis willen we uitstralen dat we altijd open staan voor gesprek en 

de deuren letterlijk open zetten. Ook willen we zichtbaar maken dat het omgevingsbeleid ‘altijd 

klaar, nooit af’ is. Het Open Huis komt ook tegemoet aan de doelstellingen van Gedeputeerde 

Staten van ‘de uitgestoken hand’, de transparante open provincie (TOP) en Public Intelligence.
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