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Onderwerp
Ontwikkeling Omgevingsbeleid zomer 2018

Advies
1 . Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten over de ontwikkeling van het
Omgevingsbeleid, die ingaat op de stappen die we in deze bestuursperiode willen zetten
voor:
a. het beleidsneutraal omzetten naar digitaal Omgevingsbeleid;
b. de beleidsrijke programmering;
c. participatie en besluitvorming.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het besluit 'Ontwikkeling Omgevingsbeleid
zomer 2018'.

Besluit GS
Conform advies vastgesteld

Bijlagen
- GS-brief aan Provinciale Staten ‘Ontwikkeling Omgevingsbeleid zomer 2018’
- Bijlagen bij GS-brief:
1 . Overzicht afhandeling en stand van zaken toezeggingen
2. Aangepaste Ambitienotitie
3. Participatie-kalender
4. Save-the-date Open Huis Zomertoer.
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Toelichting voor het College

Op 29 mei 2018 heeft uw college gesproken over het lopende proces voor de ontwikkeling van
het vernieuwde en digitale Omgevingsbeleid. Daarbij is onder meer gesproken over de
(juridische) betekenis van het beleidsneutraal omzetten van bestaand beleid, de verdere
ontwikkeling naar integraal, digitaal toegankelijk Omgevingsbeleid en daarvoor benodigde
kwaliteitsbeslissingen. Ook is een aangepaste planning besproken, waarin meer ruimte is voor
participatie en voor verdere redactionele verbeteringen van het beleidsneutraal omgezette beleid.
Besproken is om PS schriftelijk te informeren over de voortgang in de ontwikkeling van het
Omgevingsbeleid, de (proces)stappen daarin en de ambitie voor afronding in deze
bestuursperiode. Daarbij maakt u onderscheid tussen de beleidsneutrale omzetting van het
bestaande beleid en de beleidsrijke programmering waarmee (toekomstige) beleidsaanpassingen
worden geagendeerd. Bijgaande GS-brief aan Provinciale Staten gaat hierop in. Ook wordt
ingegaan op de actuele planning voor participatie en besluitvorming.
Zie verder de GS-brief aan Provinciale Staten.
Financieel en fiscaal kader
De ontwikkeling van het Omgevingsbeleid wordt gedekt vanuit bestaande begrotingsprogramma’s
voor de fysieke leefomgeving: Programma 3 – Aantrekkelijk en Concurrerend. Er zijn geen
financiële risico’s.
Juridisch kader
De ontwikkeling van het Omgevingsbeleid vindt plaats vanuit de bestaande wetten en regels voor
de fysieke leefomgeving, waaronder Wro, Wm, Waterwet, etc.

2 Proces
Voor de ontwikkeling van het Omgevingsbeleid volgen we een proces dat is gericht op vaststelling
van het digitaal beschikbare Omgevingsbeleid (omgevingsvisie en –verordening) door PS in
januari 2019. We hebben geconstateerd dat we belangrijke stappen zetten richting een integraal
en opgavegericht Omgevingsbeleid. We zien de positieve ontwikkeling dat ons beleid straks
vanuit een digitale raadpleegomgeving transparant en toegankelijk beschikbaar is voor
initiatiefnemers en belanghebbenden. We vinden het belangrijk om onze partners hierbij goed te
betrekken, voor we in het najaar de inspraakperiode starten.
Wanneer vaststelling van het Omgevingsbeleid in deze Statenperiode niet wordt gehaald, heeft
dit consequenties voor de beleidsrijke trajecten. Deze moeten dan alsnog met een sectornota
worden vastgesteld. Ook komen eindtermijnen van huidige beleidsplannen dan in het geding.
Zie verder de GS-brief aan Provinciale Staten.
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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 lijn van de totstandkoming van het vernieuwde digitaal
toegankelijke Omgevingsbeleid.
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