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    Omgevingsvisie 

Titel : Startnotitie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 
___________________________________________________________________________ 
 
De commissie toonde zich verheugd over de uitgebreide en goede Startnotitie. 
 
Inhoudelijk is er met de gedeputeerde gesproken over zaken als participatie, digitalisering, 
sturingsprincipes, beleidsneutraliteit, maatschappelijke opgaven en visies van andere partijen. 
Hieronder een korte weergave van het besprokene. 
Participatie is van groot belang en tevens het verwachtingsmanagement daarbij. Er zal een aparte 
participatie- en communicatienota worden geschreven. In de aanloop daar naartoe zal de commissie 
nog met de gedeputeerde over de kaders hiervan overleggen. Op voorhand wordt al aangegeven dat 
participatie een aspect is bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie, maar ook in de periode dat de 
Omgevingsvisie in werking is. Bij participatie moet dus onderscheid gemaakt worden tussen 
participatie in het traject naar het eindproduct omgevingsvisie, versus participatie als onderdeel van 
het eindproduct omgevingsvisie. 
Digitalisering is een belangrijk en moeilijk aspect, mede omdat wij sterk afhankelijk zijn van het Rijk. 
Het zal tevens bijdrage aan een cultuurverandering. 
Bij de sturingsprincipes is het goed om het subsidiariteitsbeginsel in beeld te houden. De in het 
voorstel omschreven principes zullen gelijkwaardig worden gehanteerd; het betreft dus geen volgorde 
van belangrijkheid. 
Beleidsneutraliteit blijft een uitgangspunt, echter er moet ruimte zijn om rekening te houden met 
nieuwe ontwikkelingen. Welke maatschappelijke opgaven in het kader van de Omgevingsvisie zullen 
worden opgepakt zal in de loop van het traject blijken en waarschijnlijk al een plaats krijgen in het op 
te stellen Koersdocument. 
Visies van andere partijen (U10, gemeenten, waterschappen etc.) zullen worden meegenomen als 
bouwsteen, echter de provincie moet een eigenstandige afweging maken hoe deze visies door gaan 
werken in de provinciale Omgevingsvisie. 
 
De commissie adviseert om de Startnotitie in Provinciale Staten te bespreken als kort debat. 
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