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WELKE INFORMATIE VINDT U HIER?

n	 		De provincie Utrecht wil inwoners, bedrijven, maatschappelijke partners en 
medeoverheden uitnodigen om deel te nemen aan de ontwikkeling van de 
provinciale Omgevingsvisie. 

n	 	In deze aanpak leest u in grote lijnen de participatiestappen die de 
provincie zet om te komen tot een Omgevingsvisie voor de fysieke 
leefomgeving. Daarnaast is de participatie rond het Koersdocument  
verder uitgewerkt (eerste fase participatie). 

n	 Aan de ontwikkeling van de participatieaanpak hebben bijgedragen: 
 -    Een delegatie van medeoverheden: gemeenten, waterschap, 

Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU), Regionale Uitvoeringen  
Dienst Utrecht (RUD) 

-    De Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) en de Provinciale  
Commissie Leefomgeving (PCL) 

-    Vertegenwoordigers van Provinciale Staten Utrecht
-    Ambtelijke vertegenwoordigers provincie Utrecht   >>
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WELKE INFORMATIE VINDT U HIER?

In de Startnotitie staan richtinggevende keuzes over het totstand-
komingsproces en de inhoud van de Omgevingsvisie en -verordening.
Het Koersdocument omvat de langetermijnvisie op de fysieke 
leefomgeving, een analyse van wat dat betekent voor het huidige 
provinciale beleid en de daaruit voortvloeiende keuzes in inhoud en 
proces. 
De Omgevingsvisie betreft één integrale visie voor de fysieke 
leefomgeving.

Participatie (doorlopend proces)

Omgevings-
visie

Koers
document

Startnotitie
(gereed)

https://www.provincie-utrecht.nl/publish/pages/295111/startnotitie_omgevingsvisie_en_omgevingsverordening_3_juli_2017.pdf


4HOME PRINT

INHOUDSOPGAVE

Welke informatie vindt u hier? 2

PARTICIPATIE?
1.1 Wat is participatie? 5
1.2 Waarom wil de provincie participeren? 7
1.3 Waarover wil de provincie participeren? 8
1.4 Met wie wil de provincie participeren?  9
1.5 Wanneer is de participatie geslaagd?  10

SPELREGELS
2.1 Aandachtspunten van medeoverheden en maatschappelijke partners 11
2.2 Aandachtspunten vanuit andere provincies 12
2.3 Participatieladder 13
2.4 Uitgangspunten provincie Utrecht 14
2.5 Spelregels participatie 16
2.6 Mogelijke vormen van participatie 17
2.7 Wat doen we al aan participatie? 19

OMGEVINGSVISIE/KOERSDOCUMENT
3.1 Bestuurlijke betrokkenheid 20
3.2 Participatie en de Omgevingsvisie (uit de Startnotitie) 21
3.3 Planning participatie Koersdocument 23
3.3.1 Participatie stap 1: Strategische maatschappelijke opgaven 24
3.3.2 Participatie stap 2: Langetermijnvisie 25
3.3.3 Participatie stap 3: Provinciale ambities 26
3.3.4 Participatie stap 4: Koersdocument 27

VERVOLG
4.1 Vervolg: Van Koersdocument naar Omgevingsvisie 28
4.2 Planning 29



5HOME PRINT

n	    Welke informatie vindt u hier?
n	    Inhoudsopgave

PARTICIPATIE?
n	       Wat is participatie?
n	        Waarom wil de provincie participeren?
n	    Waarover wil de provincie participeren?
n	         Met wie wil de provincie participeren? 
n	    Wanneer is de participatie geslaagd? 

SPELREGELS

OMGEVINGSVISIE/KOERSDOCUMENT

VERVOLG

1. PARTICIPATIE?

   >>
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1.1 WAT IS PARTICIPATIE?

“Participatie is een denk-, werk-  
en organisatiewijze die draait  
om het vormgeven van publieke  
ruimte en het realiseren van 
publieke waarde.” 
Uit: Pionieren in participatieland 

“Eén van de kernpunten van de 
Omgevingswet is vroegtijdig 
samenwerken met de omgeving: 
bewoners, bedrijven, belangen-
organisaties en overheden.  
Dit noemen we participatie.”
Uit: Aan de slag met de Omgevingswet 

“Vanuit de overheid moet de houding ten opzichte 
van initiatiefnemers veranderen van ‘nee, tenzij’ 
naar ‘ja, mits’. Dat betekent dat de overheid niet 
meer moet denken in onmogelijkheden, maar in 
mogelijkheden. En dat vraagt van overheden een 
andere, op participatie en overleg gebaseerde, 
houding.”
Uit: Startnotitie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening, provincie Utrecht

http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/
https://www.provincie-utrecht.nl/publish/pages/295111/startnotitie_omgevingsvisie_en_omgevingsverordening_3_juli_2017.pdf
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n	 	Mogelijkheid bieden aan inwoners, bedrijven, maatschappelijke  
partners en medeoverheden voor tijdige en actieve betrokkenheid  
bij de totstand koming van de omgevingsvisie 

n	 	Verschillende perspectieven, meer kennis en creativiteit komen  
vroegtijdig op tafel

n	 	Vergroten van de kwaliteit van oplossingen
n	 	Beter aansluiten op (nieuwe) maatschappelijke ontwikkelingen
n	 	Betere kwaliteit van de besluiten

1.2 WAAROM WIL DE PROVINCIE PARTICIPEREN?
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1.3 WAAROVER WIL DE PROVINCIE PARTICIPEREN?

Koersdocument met 
integrale langeter mijnvisie 
-			Doorkijk naar de  

toekomst (2050)

PARTICIPATIEOMGEVINGSVISIE

Fase 1
Hier gaan we nu mee  
aan de slag

Hoofdlijnen beleid
-			Globaler dan bestaande 

strategische plannen
-		Provinciale belangen 
-			Gebiedsprofielen/

regionale vertaling

Uitvoeringsparagraaf
-			Met onder andere: 

overzicht programma’s  
en plannen

Fase 2 (nog te bepalen)
Ervaringen uit fase 1 
bepalen mede de vervolg  -
stappen

Fase 3 (nog te bepalen)
Ervaringen uit fase 1 en 2 
bepalen mede de vervolg-
stappen
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n	 	Inwoners, ook jongeren als toekomstige generatie
n	 	Belangenorganisaties, zoals Staatsbosbeheer, Het Utrechts Landschap, 

Kamer van Koophandel, Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO)
n	 	Inhoudsdeskundigen, trendwatchers en overige stakeholders,  

zoals: ondernemers, onderwijs en wetenschap en kennisinstituten
n	 	Medeoverheden (bestuurlijk en ambtelijk): gemeenten, waterbeheerders, 

buurprovincies, regio’s (U10, regio Amersfoort) en het Rijk 
n	 	ODRU, RUD, Veiligheidsregio Utrecht (VRU), Gemeentelijke 

Gezondheidsdienst (GGD), … 

1.4 MET WIE WIL DE PROVINCIE PARTICIPEREN? 

Iedereen benaderen met de juiste 
taal en participatievorm. 

De diversiteit van de inbreng 
bepaalt het resultaat.
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n	 	Erkennen: inwoners en maatschappelijke partners voelen zich voldoende  
betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het provinciale beleid

n	 	Verrijken: Gedeputeerde en Provinciale Staten wegen de input mee in  
de besluitvorming  

n	 	Herkennen: participanten kennen de afwegingen die de basis vormen  
voor de besluiten van PS en weten dat daarbij alle relevante invalshoeken 
en belangen zijn afgewogen

1.5 WANNEER IS DE PARTICIPATIE GESLAAGD? 

Het is helder waarover een 
ieder kan meedenken
Niet iedereen krijgt zijn zin

“Participanten voelen zich erkend 
en herkennen de inbreng”.
Ad hoc commissie Omgevingsvisie  provincie Utrecht
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2.1  AANDACHTSPUNTEN VAN MEDEOVERHEDEN EN  
MAATSCHAPPELIJKE PARTNERS

n	 	Maak samenwerkingsafspraken op basis van een gezamenlijk overzicht  
wie wanneer met welke doelgroepen participeert

n	 	De vorm van participatie is afhankelijk van het abstractieniveau van de 
ambities. Participatie zou vooral gebiedsgericht moeten zijn. Dan kunnen 
de netwerken van de gemeenten een toegevoegde waarde hebben

n	 	Voorkom een te hoog abstractieniveau voor inwoners. Maak vooraf 
duidelijk/concreet wat de relevantie of het zichtbare effect is.  
Laat anders alleen stakeholders participeren

n	 	Bepaal als provincie eerst wat de veranderende rol van de provincie  
is in de Omgevingswet

n	 	Beleidsneutraliteit moet goed uitgelegd worden
n	 	Er is behoefte aan een (digi)netwerk en een platform voor uitwisseling. 

Samen met het landelijke programmabureau Omgevingswet kunnen  
we leerkringen organiseren over bijvoorbeeld onze experimenten

n	 	Voorkom participatiemoeheid, sluit waar mogelijk aan bij gemeentelijke 
participatienetwerken 

 
Uit: projectleidersoverleg Omgevingswet (22 juni 2017)

http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/
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2.2 AANDACHTSPUNTEN VANUIT ANDERE PROVINCIES

n	 	Oprechte interesse in partijen
n	 	Duidelijke kaders rond het doel van de participatie en alleen als er 

daadwerkelijk keuzeruimte is
n	 	Duidelijkheid over wie wel/niet participeren
n	 	Participatie leidt tot verrijking van de besluitvorming, maar niet  

per definitie tot draagvlakontwikkeling
n	 	Transparantie over wat er met de inbreng is gedaan en over de manier  

van terugkoppelen. De afwezigheid van politiek draagvlak kan een 
argument zijn om input niet mee te nemen

n	 	Bestuurlijk commitment van het bevoegd gezag (draagvlak/consensus)
n	 	Maak gebruik van een onafhankelijke voorzitter die in staat is alle  

belangen evenwichtig op tafel te laten komen
n	 	Bewaak de haalbaarheid: zorg voor evenwicht tussen kwaliteit en deadlines
n	 	Investeer in het voor- en na-traject. Dit is cruciaal voor succesvolle 

participatie
 
Uit: Benchmark leerervaringen provincies met omgevingsvisies en -verordeningen
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BESLISSEN
Provinciale 
Staten beslissen

5.  
BESLUITEN

Inwoners, bedrijven en (mede)-
overheden formuleren besluiten
Via: co-creatie, bijeenkomsten, burger-
panels, adviescommissies en meer.
Provincie Utrecht neemt de besluiten 
over als uitgangspunten voor het 
 beslissingsproces

4. 
BEOORDELEN

Inwoners, bedrijven en (mede)overheden beoordelen 
feiten, visies, doelen, oplossingen en keuzes
Via: regiobijeenkomsten, burgerpanels, 
adviescommissies en meer
Provincie Utrecht neemt de beoordelingsresultaten 
mee in haar besluitvorming

3.  
ADVISEREN

Inwoners, bedrijven en (mede)overheden formuleren problemen,  
geven hun pro’s en contra’s en geven advies
Via: regiobijeenkomsten, burgerpanels, adviescommissies,  
landschapscafé’s, digitale platforms en meer
Provincie Utrecht neemt alle pro’s en contra’s mee in de besluitvorming. 
De adviezen zijn richtinggevend, niet bindend

2.  
CONSULTEREN

Inwoners, bedrijven en (mede)overheden mogen hun mening geven
Via: bijeenkomsten, interviews, enquêtes, swipocratie en meer
Provincie Utrecht hoort inwoners, bedrijven en (mede)overheden. 
Deze consultaties zijn niet bindend

1.  
INFORMEREN

Inwoners, bedrijven en (mede)overheden hebben toegang tot de basisinformatie en kunnen een correct beeld vormen
Via: persberichten, Twitter, website, bijeenkomsten en meer
Provincie Utrecht informeert inwoners, bedrijven en (mede)overheden over haar plannen

 Bron: Deze ladder is gebaseerd op de ladder van DLC

(N.B.: PS beslissen uiteindelijk. Dit is echter geen stap in de participatie)

TO
EN

EM
EN

DE 
IN

VL
OED

We gebruiken de participatieladder om te bepalen welke graad van  
participatie binnen een bepaalde fase of product van het project geschikt is.
 
Bij elke vorm van participatie wordt de keuze ruimte 
bepaald en zijn de verwachtingen duidelijk. Bij de 
uitwerking van het Koers document wordt per fase  
de verwachte trede aangegeven.
In de geest van de toekomstige Omgevings wet 
gaan we kortcyclisch werken. De volgende  
stap wordt bepaald op basis van ervaringen  
in de voorgaande stap.
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2.4 UITGANGSPUNTEN PROVINCIE UTRECHT

n	 	Participatie is een doorlopend proces. De vorm kan variëren
n	 	Participatie is een lerend proces dat we stapsgewijs doorlopen.  

We leren van onze ervaringen en passen het toe in het vervolgproces  
door kortcyclisch te werken

n	 	We richten ons op die onderwerpen waar inhoudelijk ruimte is en  
waar ideeën en oplossingsrichtingen meerwaarde kan creëren

n	 	Participatie is maatwerk. De aanpak van de participatie is per fase/product 
afhankelijk van het thema, het gebied en participanten èn de fase van de 
visievorming

n	 	Waar mogelijk sluiten we aan op lopende trajecten en bestaande 
participatienetwerken

n	 	PS zijn eindbeslisser voor de Omgevingsvisie (en –verordening)   >>

Participatie-uitnodigingen worden vanaf 
oktober 2017 breed kenbaar gemaakt.
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2.4 UITGANGSPUNTEN

Startnotitie Kortcyclisch werken

Klassieke manier van werken

Omgevingsvisie

Startnotitie Kortcyclisch werken

Klassieke manier van werken

Omgevingsvisie

Participatieaanpak 2.0

Wanneer je praat, herhaal  
je alleen wat je al weet.  
Maar als je luistert, zou je  
iets nieuws kunnen leren.
Bron: J.P. McEvoy 
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Participatie is maatwerk  
De aanpak wordt bepaald door het antwoord op de volgende vragen:
1.   Inhoud: wat is het onderwerp waarover inbreng van anderen  

gewenst/vereist is? Welke ruimte is er?
2.   Doel/resultaat: wat moet het participatietraject opleveren?  

(concrete omschrijving)
3.  Kaders: waar willen we het over hebben en waarover niet? Waarom? 
4.  Participanten: wie willen en/of moeten betrokken worden?
5.   Mate van invloed: wat doet de provincie met de inbreng? Dit wordt 

bepaald met behulp van de participatieladder en kan per fase verschillen.

2.5 SPELREGELS PARTICIPATIE

Heldere kaders. 
Juiste verwachtingen!
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Mogelijke participatievormen 
n			E-participatie: Facebook, (discussie)fora,  

digitale ideeënkaarten, Swipocratie
n		Bijeenkomsten per thema of gebied
n		Burgerpanels
n			Interactie: straatinterviews, spelvormen,  

werkateliers, pop-up-ruimtes   >>

2.6 MOGELIJKE VORMEN VAN PARTICIPATIE 

Interactie is een vorm van 
burger betrokkenheid. Deze vorm 
kost meer tijd en energie maar 
leidt uiteindelijk wel tot meer 
inzichten en het bereik van 
minder ‘vanzelfsprekende’ 
betrokkenen.
Uit: Nieuwsbrief ARK 

Organiseer thematische 
bijeenkomsten over de 
belangrijkste thema’s met een 
brede vertegenwoordiging uit de 
samenleving en op locaties die 
voor het thema relevant zijn.
Uit: De Omgevingsvisie als 5-voudige kans (PCL )

https://www.swipocratie.nl/node/2
https://www.provincie-utrecht.nl/politiek-bestuur/extern-advies/adviseur-ruimtelijke/
https://www.provincie-utrecht.nl/politiek-bestuur/extern-advies/provinciale-commissie-leefomgeving-pcl/


18HOME PRINT

n	    Welke informatie vindt u hier?
n	    Inhoudsopgave

PARTICIPATIE?

SPELREGELS
n	    Aandachtspunten van medeoverheden en  

maatschappelijke partners
n	      Aandachtspunten vanuit andere provincies
n	        Participatieladder
n	     Uitgangspunten provincie Utrecht
n	     Spelregels participatie
n	     Mogelijke vormen van participatie
n	     Wat doen we al aan participatie?

OMGEVINGSVISIE/KOERSDOCUMENT

VERVOLG

2.6 MOGELIJKE VORMEN VAN PARTICIPATIE 

Het voordeel van bijeenkomsten 
per gebied in plaats van per 
thema is dat opgaven minder 
abstract worden. De schaal van 
het vraagstuk wordt kleiner en 
stimuleert eerder tot integraliteit.
Uit: Nieuwsbrief ARK

Haal de buitenwereld er vanaf het 
begin bij. Besteed extra aandacht 
aan het betrekken van mensen 
en organisaties die niet 
vanzelfsprekend aan tafel komen 
en die een ongebruikelijke of 
innovatieve inbreng hebben. 
Uit: De Omgevingsvisie als 5-voudige kans (PCL )

https://www.provincie-utrecht.nl/politiek-bestuur/extern-advies/adviseur-ruimtelijke/
https://www.provincie-utrecht.nl/politiek-bestuur/extern-advies/provinciale-commissie-leefomgeving-pcl/
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2.7 WAT DOEN WE AL AAN PARTICIPATIE?

Bij de uitwerking van de 
nieuwe bouwstenen voor 
de Omgevings visie, zoals:
n		Landbouwvisie
n			Ruimtelijk-economische 

strategie
n		Visie Bodemdaling

In de programma’s  
binnen de fysieke leef-
omgeving, zoals:
n			Programma binnen-

stedelijke ontwikkeling
n		Woningmarktaanpak
n			Aanjaagprogramma  

gezonde leef - 
omgeving: co-creatie 
gezonde lucht

n		Mobiliteit

We richten ons nu op de participatie voor het Koersdocument.  
Participatie in de fysieke leefomgeving vindt echter al veel breder plaats: 

We beginnen dus 
niet op een 0-punt. 
Het is van belang 
om de relevante 
participatietrajecten 
goed op elkaar af  
te stemmen.
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OMGEVINGSVISIE/KOERSDOCUMENT
n	     Bestuurlijke betrokkenheid
n	     Participatie en de Omgevingsvisie  

(uit de Startnotitie)
n	  Planning participatie Koersdocument
 Participatie stap 1
 Participatie stap 2
 Participatie stap 3
 Participatie stap 4

VERVOLG

3.1 BESTUURLIJKE BETROKKENHEID

Gedeputeerde Staten en 
Provinciale Staten nemen actief 
deel aan participatietrajecten.

De resultaten van elke participatie-
stap worden gedeeld met GS  
en PS.
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3.2  PARTICIPATIE EN DE OMGEVINGSVISIE  
(UIT DE STARTNOTITIE)

Doel Omgevingsvisie 
n	 	Definiëren van een integrale visie voor de 

ontwikkeling van de hele fysieke leefomgeving 
op lange termijn; geen optelsom van 
beleidsvisies van verschillende domeinen

n	 	Komt in de plaats van onze vier wettelijk 
verplichte strategische plannen

n	 	Bevat een beschrijving van de hoofdlijnen  
van de kwaliteit van de leefomgeving

n	 	Bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling:  
gebruik, beheer, bescherming en behoud van het grondgebied

Sturingsprincipes 
n	 	Strategische maatschappelijke opgaven centraal,  

wie welke rol vervult is hiervan een afgeleide
n	 	Samenwerken
n	 	Lokaal wat kan, regionaal wat moet vanuit provinciaal belang
n	 	Meer uitnodigende overheid voor initiatiefnemers   >>

Lees meer in de Startnotitie

https://www.provincie-utrecht.nl/publish/pages/295111/startnotitie_omgevingsvisie_en_omgevingsverordening_3_juli_2017.pdf
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3.2  PARTICIPATIE EN DE OMGEVINGSVISIE  
(UIT DE STARTNOTITIE)

n	 	Samenhangende beleidscyclus: samenhangend pakket van visie, 
verordening en programma’s

n	 	Visie op hoofdlijnen
n	 	Verordening ten behoeve van rechtszekerheid en borging  

provinciale belangen met ruimte voor maatwerk

Gevolgen voor beleid
De afgelopen jaren is op basis van een zorgvuldig proces op diverse terreinen 
beleid ontwikkeld. In het kader van een betrouwbare overheid wordt dit waar 
mogelijk beleidsneutraal overgezet naar de Omgevingsvisie, tenzij: 
n	 	Actualisering moet plaatvinden vanwege de Omgevingswet en  

Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s)
n	 	Afgesproken is dat actualisering zal plaatsvinden vanwege  

nieuwe beleidsontwikkelingen binnen de provincie
n	 	Vanwege inzichten die voortvloeien uit trends en  

ontwikkelingen/de langetermijnvisie
n	 	Dit niet mogelijk is omdat er keuzes bij de integratie  

gemaakt moeten worden
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VERVOLG

In de Startnotitie zijn richtinggevende keuzes opgenomen voor de inhoud  
en het proces van Omgevingsvisie en –verordening. In het Koersdocument 
worden deze keuzes zo nodig bijgesteld, concreter gemaakt en aangevuld. 
De volgende stappen komen met participatie tot stand.

ACTIE Q3

2017

Q4

2017

Q1

2018

Q2

2018

Q3

2018

Q4

2018

Strategische maatschappelijke 
opgaven vaststellen

Inhoudelijk 
deskundigen

Lange termijnvisie maken, inclusief 
strategische maatschappelijke 
opgaven

Inwoners en 
inhoudelijk 
deskundigen

Inwoners en 
inhoudelijk 
deskundigen

Doorvertalen naar provinciale 
ambities

Betrokkenen 
uit eerdere 
fases

Opstellen koersdocument Betrokkenen 
uit eerdere 
fases

Betrokkenen 
uit eerdere 
fases

3.3 PLANNING PARTICIPATIE KOERSDOCUMENT

https://www.provincie-utrecht.nl/publish/pages/295111/startnotitie_omgevingsvisie_en_omgevingsverordening_3_juli_2017.pdf
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3.3.1   PARTICIPATIE STAP 1:  
STRATEGISCHE MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN

PARTICIPATIESTAP RESULTAAT

Doel Strategische maatschappelijke opgaven voor de 
lange termijn zijn in beeld gebracht. Hieruit volgt de 
kernboodschap als input voor stap 2.

Doelgroep Inhoudelijk deskundigen, zoals: regio’s, mede-
overheden, belangenorganisaties, trendwatchers, 
onderzoekers en dergelijke)

Participatiestatus Beoordelen

Participatievormen n		Kleinschalige bijeenkomsten, digitaal platform

Strategische maatschappelijke opgaven 
We denken aan: gezonde leefomgeving, goede bereikbaarheid, 
klimaatbestendigheid, krachtige duurzame economie
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3.3.2   PARTICIPATIE STAP 2: LANGETERMIJNVISIE

PARTICIPATIESTAP RESULTAAT

Doel Enthousiasmerend, breed gedragen en richting gevend 
beeld over de fysieke leefomgeving voor de provincie 
Utrecht in 2050

Doelgroep Inwoners, belangenorganisaties, ondernemers, 
maatschappelijke partners en professionals/inhoudelijk 
deskundigen, zoals: beleidsambtenaren, trendwatchers, 
onderzoekers en dergelijke.

Participatiestatus Beoordelen

Participatievormen n		Gebiedsgerichte en themabijeenkomsten met 
heterogene doelgroepen organiseren in  samen-
werking met gemeenten. 

n		Swipocratie 
n		Straatinterviews, usual en unusual suspects 

benaderen
n		(Digitale) platforms en interactieve sessies met 

jongeren (mbo/hbo’-ers en aankomende academici) 
via politieke jongerenorganisaties en in samenwerking 
met scholen 

n		Resultaten verspreiden middels interactieve website

Inspirerend en 
uitnodigend:  
inloopmogelijkheden 
in pop-up-ruimtes



26HOME PRINT

n	    Welke informatie vindt u hier?
n	    Inhoudsopgave

PARTICIPATIE?

SPELREGELS

OMGEVINGSVISIE/KOERSDOCUMENT
n	     Bestuurlijke betrokkenheid
n	     Participatie en de Omgevingsvisie  

(uit de Startnotitie)
n	  Planning participatie Koersdocument
 Participatie stap 1
 Participatie stap 2
 Participatie stap 3
 Participatie stap 4

VERVOLG

3.3.3  PARTICIPATIE STAP 3: PROVINCIALE AMBITIES

PARTICIPATIESTAP RESULTAAT

Doel Formuleren provinciaal belang

Doelgroep Participanten uit vorige stappen*

Participatiestatus Adviseren

Participatievormen n		Digitaal platform, bijeenkomsten

*  In de vorige stap krijgt iedereen de kans om mee te doen, hier richten we ons op de betrokkenen uit de vorige stap (participanten).

Primair staan gemeenten aan de lat om te zorgen voor de 
fysieke leefomgeving. De provincie komt in beeld wanneer 
opgaven “gemeenten overstijgend” of van bovenlokaal belang 
zijn. Dit noemen we het provinciaal belang. De omvang of 
schaal van de opgave vraagt dan om de bevoegdheden èn  
de kennis en kunde van de provincie.
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3.3.4  PARTICIPATIE STAP 4: KOERSDOCUMENT

PARTICIPATIESTAP RESULTAAT

Doel Toetsen Koersdocument met langetermijnvisie en 
analyse van het huidige beleid

Doelgroep Participanten uit vorige stappen

Participatiestatus Adviseren

Participatievormen n		Digitaal platform en bijeenkomsten
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VERVOLG
n	    Vervolg: Van Koersdocument  

naar Omgevingsvisie
n	    Planning

4.1  VERVOLG: VAN KOERSDOCUMENT  
NAAR OMGEVINGSVISIE

n	 	Koersdocument levert basis voor ontwikkelen Omgevingsvisie
n	 	Verdere stappen rond de participatie Omgevingsvisie volgen in najaar 2018 

gebaseerd op ervaringen uit traject Koersdocument
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4.2 PLANNING

TIJDPAD
3 juli 2017 Vaststelling bestuurlijke startnotitie (PS)

25 september 2017 Vaststelling Participatie- en communicatieaanpak (PS)

21 maart 2018 Gemeenteraadsverkiezingen

Najaar 2018 Vaststelling Koersdocument (PS)

Evaluatie participatieproces tot heden en participatieaanpak vervolg  
m.b.t. Omgevingsvisie

20 maart 2019 Provinciale Statenverkiezingen

Eind 2019 Vaststelling concept – ontwerp Omgevingsvisie en –verordening (GS)
Ter oriënterende bespreking in de ad hoc commissie PS

Voorjaar 2020 Vaststelling en terinzagelegging ontwerp Omgevingsvisie en –verordening (GS)

Najaar 2020 Verwerking reacties in een (concept) Nota van Beantwoording (GS)

Eind 2020 Vaststelling Omgevingsvisie en –verordening en Nota van beantwoording (PS)

Bekendmaking Omgevingsvisie en –verordening (waardoor de documenten  
van kracht worden) (GS)

N.B. In bovenstaande planning is uitgegaan van 1 januari 2021 als nieuwe invoeringsdatum van de Omgevingswet. 
Definitieve datum is tijdens het opstellen van deze aanpak nog niet vastgesteld. 
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