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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-697304372 (DOS-2016-

0004358)

Onderwerp

Appreciatie Ontwerp Nationale Omgevingsvisie

Advies

1. Vast te stellen de brief “Appreciatie Ontwerp Nationale Omgevingsvisie” aan het ministerie 

van Binnenlandse Zaken waarmee Gedeputeerde Staten een eerste appreciatie geven van 

de Nationale Omgevingsvisie.

2. Vast te stellen de brief aan PS waarmee zij geïnformeerd worden over de brief  “Appreciatie 

Ontwerp Nationale Omgevingsvisie”  aan het ministerie van Binnenlandse Zaken.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting Appreciatie Ontwerp Nationale Omgevingsvisie.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
- GS-brief aan PS inzake appreciatie Nationale Omgevingsvisie
- GS-brief aan de minister van Binnenlandse Zaken inzake appreciatie Nationale Omgevingsvisie

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 9 juli 2019 -
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1 Toelichting voor het College

De Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is op 20 juni 2019 gepubliceerd. Het document is 

een belangrijke stap richting een integrale aanpak van het Rijk van de fysieke leefomgeving. 

Vanuit het Rijk – in het bijzonder het ministerie van Binnenlandse Zaken – is tijdens het opstellen 

van de NOVI samenwerking gezocht met andere overheden, waaronder provincie Zuid-Holland. 

Het is daarom op zijn plaats een felicitatiebrief te sturen met een eerste appreciatie van de 

Ontwerp NOVI. 

De Ontwerp NOVI benoemt onder andere mogelijke NOVI-gebieden.  Deze gebieden kenmerken 

zich door: 

- complexe, omvangrijke en urgente opgaven en verschillende nationale belangen uit de NOVI 

komen er samen.

- waarvoor meerjarige aanpak nodig is, met betrokkenheid van verschillende overheden, 

marktpartijen en/of maatschappelijke partijen

- waarbij (extra) Rijksinzet aantoonbaar noodzakelijk is.

Het Groene Hart, het Havengebied Rotterdam en het gebied van de Verstedelijkingsalliantie 

(metropoolregio Rotterdam-Den Haag) worden als mogelijk NOVI-gebied aangemerkt in de 

Ontwerp NOVI. Voor de uitvoering van de te maken keuzes in de mogelijke NOVI-gebieden is 

(vooralsnog) geen extra rijksgeld beschikbaar. In eerste instantie gaat het om meer 

gestroomlijnde inzet binnen de huidige kaders vanuit de ministeries.

Zie verder GS-brief.

Financieel en fiscaal kader

Vaststelling van deze brief heeft geen financiële consequenties of risico’s. Deze brief en de 

nadere inhoudelijke reactie worden gemaakt binnen bestaande ambtelijke capaciteit.

Totaalbedrag excl. BTW: Geen

Programma: n.v.t.

Financiële risico’s Geen 

Juridisch kader

Dit besluit heeft geen juridische risico’s.

2 Voorafgaande besluitvorming

Over de Ontwerp NOVI heeft geen eerdere besluitvorming plaatsgevonden in Gedeputeerde 

Staten.

3 Proces

Naar verwachting start eind augustus de officiële zienswijze procedure op de Ontwerp NOVI. 

Voornemen is dat Provincie Zuid-Holland dat moment gebruikt om een nadere inhoudelijke 
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reactie te geven richting Rijk.

4 Participatie

Voor deze brief aan het ministerie van BZK vindt geen participatie plaats. De provincie Zuid-

Holland gebruikt wel haar reguliere ambtelijke en bestuurlijke overlegkanalen voor de inzet

richting Rijk ten aanzien van de inhoud van de NOVI.

5 Communicatiestrategie

Er vindt geen nadere communicatie plaats over deze brief. 
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