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Wij feliciteren u met de publicatie van het Ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) op 

20 juni 2019, een mooie mijlpaal. De NOVI is een belangrijke stap richting een integrale aanpak 

van het Rijk van de fysieke leefomgeving en voor de verdere samenwerking tussen het Rijk en de 

regio.

Wij onderschrijven het belang van de NOVI. De opgaven in de fysieke leefomgeving zijn groot, 

complex en raken alle inwoners van Nederland. Een richtinggevend en inspirerend 

toekomstbeeld draagt bij aan de juiste keuzes voor de inrichting van Nederland. DeNOVI staat 

daarmee in de sterke Nederlandse traditie van ruimtelijke ordening en markeert de stap naar 

samenhangend omgevingsbeleid, zoals bedoeld in de Omgevingswet.

De druk op ruimte is groot in Nederland. Wonen, werken en recreëren maken de inrichtingvan 

onze schaarse ruimte traditiegetrouw tot een puzzel. Daar zijn urgente maatschappelijke opgaven 

bijgekomen die ook om ruimte vragen, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire 

economie. In dat complexe speelveld is ook regionaal maatwerk nodig. Een opgave- en 

gebiedsgerichte benadering zijn daarbij essentieel en dat vereist goede samenwerking tussen 

overheden en met maatschappelijke partners. Alleen zo komt een kwalitatief hoogwaardige 

inrichting van de ruimte tot stand en ontstaat een omgeving waarin het prettig leven is. Vanuit 

haar rol als ruimtelijk regisseur is de provincie Zuid-Holland doordrongen van die noodzaak. Wij 

zijn dan ook verheugd om deze elementen terug te zien in de sturingsfilosofie van de NOVI.
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Wij waarderen de samenwerking die vanuit het Rijk – en in het bijzonder uw ministerie – gezocht 

is bij de totstandkoming van de NOVI. Ook nu het Ontwerp van de NOVI gepubliceerd is trekken 

wij graag samen verder met u op, om gezamenlijk  de grote maatschappelijke opgaven te 

realiseren. Meerdere opgaven komen ook in onze Provinciale Omgevingsvisie terug en vragen 

om een gelijktijdige aanpak op meerdere schaalniveaus. Graag gaan wij met uw ministerie in 

gesprek over de gezamenlijke opgaven voor het Rijk en de regio, vooral voor de mogelijke NOVI-

gebieden die u in uw ontwerp noemt: het Groene Hart, het Havengebied Rotterdam en het gebied 

van de Verstedelijkingsalliantie (metropoolregio Rotterdam-Den Haag). 

Een nadere inhoudelijke reactie op het Ontwerp van de NOVI doen wij u toekomen tijdens de 

zienswijzeprocedure. Wij kijken uit naar verdere samenwerking om de NOVI op een goede 

manier doorwerking te geven in de inrichting van Nederland.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit
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