
College van Gedeputeerde Staten
statenbrief

Aan Provinciale Staten

DATUM 6 april 2021 NUMMER PS Voegt de griffie toe
DOMEIN SLO COMMISSIE Commissie
STELLER Erik van Hoogstraten TELEFOONNUMMER 06-25762279
DOCUMENTUM 
NUMMER

822337CD PORTEFEUILLEHOUDER Van Essen

Onderwerp Statenbrief:
Samenwerkingsafspraken Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Voorgestelde behandeling: 
Ter informatie

Geachte dames en heren,

Essentie / samenvatting
Om de samenwerking met de medeoverheden te bekrachtigen, is op basis van de vastgestelde Nationale 
Omgevingsvisie (NOVI) toegewerkt naar samenwerkingsafspraken tussen het Rijk, het Interprovinciaal Overleg 
(IPO), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VHG) en de Unie van Waterschappen (UvW). Vanuit het IPO 
heeft een bestuurlijke kopgroep NOVI daarbij het voortouw gehad. Het IPO-bestuur heeft in december 2020 
ingestemd met de concept samenwerkingsafspraken waarvoor wij mandaat hebben gegeven. Op 3 maart 2021 
hebben het ministerie van BZK (namens het Rijk), het IPO, de VNG en de UvW de Samenwerkingsafspraken 
NOVI bestuurlijk geaccordeerd. Door middel van deze Statenbrief wordt u hierover geïnformeerd. 

Toelichting 
In september 2020 heeft het Kabinet de eerste NOVI vastgesteld. De NOVI is zelfbindend voor het Rijk (net zoals 
provinciale omgevingsvisies zelfbindend zijn voor de provincies en gemeentelijke omgevingsvisies voor 
gemeenten). 

Samenwerken aan de transitie-opgaven
Het werken aan de grote transitie-opgaven waar Nederland voor staat, beschreven in de NOVI, vraagt om een 
verregaande manier van samenwerking tussen Rijk en medeoverheden. De provincies zijn individueel én via het 
IPO intensief betrokken geweest bij de voorbereiding van de NOVI. Momenteel dragen de provincies actief bij aan 
de gebiedsgerichte uitwerking van de NOVI via Omgevingsagenda’s (voor de vijf landsdelen), NOVI-gebieden 
(acht voor heel Nederland) en Rijk-regioprogramma’s. De gemaakte samenwerkingsafspraken tussen de UvW, 
de VNG, het IPO en het Rijk helpen om de opgaven integraal aan te pakken. Ze dragen ook bij aan het goede 
samenspel tussen overheden. De afspraken stellen gemeenten, waterschappen en provincies in staat om vanuit 
eigen rollen en verantwoordelijkheden uitvoering te geven aan de opgaven, waarbij partijen aanspreekbaar zijn 
op de geleverde prestaties. Dit legitimeert de keuzes en het handelen zowel richting Rijk  als richting Tweede 
Kamer. Tegelijk is het van meerwaarde dat in de samenwerkingsafspraken ook afspraken zijn opgenomen over 
de invulling van de ‘regierol’ van het Rijk, zodat het opereren van het Rijk voorspelbaarder wordt.

Werken vanuit gedachtegoed Omgevingswet
Waar de provincies sterk aan hechten, ongeacht het definitieve besluit over de precieze inwerkingstredingdatum, 
is de afspraak dat wordt gewerkt vanuit het gedachtegoed van de Omgevingswet waarbij rekening wordt 
gehouden met elkaars taak- en bevoegdheidsuitoefening en het subsidiariteitsbeginsel. Dit -samen met de in de 



wet vastgelegde taken en uitoefening van bevoegdheden van alle bestuursorganen- bepaalt ieders rol en 
verantwoordelijkheid voor de zorg van de fysieke leefomgeving. Uitgangspunt van de Omgevingswet is om de 
verantwoordelijkheid zo decentraal mogelijk te leggen.

De samenwerkingsafspraken
De constatering is dat de samenwerkingsafspraken uitgaan van de zelfbindendheid van de NOVI voor het Rijk. 
De afspraken laten ruimte aan de provincies voor de eigen beleidsvrijheid en bieden handvatten om de opgaven 
integraal aan te pakken. De afspraken over het hanteren van de voorkeursvolgordes uit de NOVI (bv. voor 
verstedelijking, energie en logistiek) zijn zo geformuleerd dat de eigen bestuurlijke afwegingsruimte van 
Provinciale Staten volledig overeind blijft. Immers in de provinciale omgevingsvisies zijn de voorkeursvolgordes, 
soms letterlijk, soms in andere bewoordingen met dezelfde intenties ook gemeengoed, om sturing te geven aan 
het provinciale beleid.  

Vanuit de provincies is altijd veel aandacht gevraagd voor die eigen afwegingsruimte, juist om regionaal 
maatwerk mogelijk te maken. Voorkeursvolgordes kunnen behulpzaam zijn, bijvoorbeeld voor locaties voor 
datacentra, maar bij de verstedelijkingsstrategie worden keuzes over locaties door gemeenten en provincies 
gemaakt. 

De samenwerkingsafspraken vormen ook een stimulans voor het gebiedsgericht werken uit het kabinetsaanbod 
van de drie koepels. Belangrijk zijn de afspraken die gemaakt zijn over de gezamenlijke ontwikkeling en inzet van 
instrumentarium. In de Uitvoeringsagenda NOVI staat het instrumentarium waarmee wordt gestart, zoals de 
NOVI-gebieden en de landsdelige Omgevingsagenda’s als schakel tussen de Omgevingsvisies van Rijk, 
provincies en gemeenten. Hiermee wordt concreet invulling gegeven aan de beoogde ‘samenwerking als één 
overheid’, gebiedsgericht en met de opgaven centraal. 

Vervolgprocedure / voortgang 
Het Rijk markeert met de eerste NOVI het begin van een groeitraject. De NOVI blijft daarbij in ontwikkeling en kan 
worden aangepast als de omstandigheden daarom vragen.

Bijlagen
- Kamerbrief ‘Samenwerkingsafspraken NOVI’;
- Samenwekingsafspraken NOVI.
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