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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
Diverse bijdragen aan het voorontwerp Omgevingsvisie en uw themabijeenkomst
van 1 december 2017.
Aanleiding
Hierbij treft u aan een aantal bijdragen voor het voorontwerp Omgevingsvisie. In
uw bijeenkomsten over dit onderwerp is afgesproken dat alvorens wij met de
diverse betrokkenen in Brabantse samenleving over dit voorontwerp in debat
gaan (Tour de Brabant), uw Staten hierover een themabijeenkomst houden. De
Omgevingswet verplicht uw Staten tot het opstellen van een omgevingsvisie.
Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn wij in 2015
gestart met het traject om te komen tot een omgevingsvisie. Over het plan van
aanpak informeerden wij u op 6 oktober 2015 in een statenmededeling.

Figuur 1: uitsnede van het proces uit het plan van aanpak
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Vorig jaar stelden uw Staten in dit kader al het verkenningsdocument en
startdocument vast.

21 november 2017
Documentnummer

GS: 4276891
PS: 4280961

Figuur 2: stroomschema planning Omgevingsvisie
Conform het coalitieakkoord is de planning voor het einde van deze
bestuursperiode de omgevingsvisie door u vast te laten stellen. Wij vinden het
belangrijk dat de totstandkoming van de omgevingsvisie via een open proces
verloopt. Daarom zijn afgelopen 1,5 jaar vele bijeenkomsten georganiseerd met
gemeenten, pioniers, waterschappen, burgers, Statenwerkgroep en
maatschappelijke organisaties om input voor de omgevingsvisie op te halen.
Ook willen wij vooruitlopend op de formele ter inzage legging van het Ontwerp
met bijgaande proeve van een voorontwerp begin 2018 een zogenoemde
“Tour de Brabant” houden. In gesprek met diverse betrokkenen willen we
beproeven of onze visie en de sturingsfilosofie die wij daarin hebben uitgewerkt
inderdaad geschikt zijn om vanuit de provincie samen te werken aan een goede
kwaliteit van de Brabantse leefomgeving. Wij willen de voorgestelde manier van
kijken naar opgaven met een nog beter samenspel (hoofdstuk 5) en het denken
en handelen van de provincie (hoofdstuk 6) toepassen op de 4 hoofdopgaven.
Vragen die centraal staan in deze tour zijn:
1. inspireren (geeft de visie en de doelen voldoende richting)
2. mobiliseren (kunnen we samen programmeren op de doelstelling 2030)
3. waarderen (wat gebeurt er al en wat is nog nodig)
4. reflecteren (wat kunnen we van elkaar leren/wat mist er nog)
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Met deze vragen willen we tijdens de tour ook toetsen of we met de proeve de
beste aansluiting weten te maken met de huidige en toekomstige
maatschappelijke en economische dynamiek. Hoe dragen we met
omgevingskwaliteit bij aan gezond ouder worden en sociale cohesie in Brabant.
En welke omgevingsopgaven vloeien er voort uit de verdergaande
internationalisering van onze economie en uit de “roadmaps” van onze sterke
economische clusters. Dat vraagt in deze fase om een intensivering van de
dialoog met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties op juist deze vragen.
Het rijke karakter van de Bouwstenen voor de Omgevingsvisie van Brabant
Advies en het voorwerk van de Brabantse pioniers helpen ons daarbij.
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De vastgestelde Omgevingsvisie vormt het uitgangspunt voor het opstellen van
vernieuwde programma’s in lijn met de visie. Die gaan beschrijven waar de
provincie de eerstkomende jaren aan gaat werken en wat onze inzet daarbij is.
Aan de programma’s wordt ook menskracht en middelen gekoppeld. De visie is
ook de basis om in de Omgevingsverordening de belangrijkste regels met
externe werking vast te stellen.

Bevoegdheid
Provinciale Staten zijn bevoegd de Brabantse Omgevingsvisie vast te stellen.
Vaststelling is voorzien voor eind 2018. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd het
ontwerp vast te stellen en in procedure te brengen. Een tussenstap op weg naar
het ontwerp is het voorontwerp. Het voorontwerp is een eerste proeve op basis
waarvan we het gesprek met de betrokkenen aangaan. Op 19 december a.s.
gaat GS het voorontwerp, waarin uw input van 1 december is meegenomen,
vaststellen. Met in achtneming van de gevoerde discussies geeft GS het definitief
ontwerp vrij voor inspraak, voorzien medio mei 2018.
Kernboodschap

1. Met de recente bouwstenen van Brabant Advies, eerdere geraadpleegde
bouwstenen, de input van de pioniers, de omgevingskrant en de proeve van
het voorontwerp omgevingsvisie geven wij inzicht in de uitgekristalliseerde
opgaven van Brabant. De achtergrond informatie over de input van de
pioniers en bouwstenen zijn te vinden op de site www.omgevingsvisienb.nl.
Graag willen wij met Brabanders verder werken aan het verbeteren van de
kwaliteit van onze leefomgeving. In deze proeve maken wij duidelijk hoe wij
kijken naar de manier van samenwerken. Ook gaan wij in op wat volgens
ons urgente maatschappelijke opgaven zijn die op Nederland, en Brabant
in het bijzonder, afkomen. De aanpak van deze maatschappelijke opgaven
zorgt samen met het op orde brengen van de basis dat wij ook in de
toekomst in Noord-Brabant kunnen blijven genieten van onze leefomgeving
en onze welvaart. Op weg naar het voorontwerp is vooral een
verduidelijking en aanscherping van belang van enerzijds de inhoudelijke
ambities en anderzijds de vernieuwing van ons denken en handelen bij de
realisatie van de opgaven. Daarin zijn we op zoek naar de “magic mix”
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waarin we doeltreffender zijn, ook door het omgevingsbeleid te
vereenvoudigen voor alle betrokken partijen en hun initiatieven.

Datum

21 november 2017
Documentnummer

2.

In de proeve hebben we 4 urgente maatschappelijke opgaven als
hoofdopgaven voor onze provincie beschreven. Bij elke hoofdopgave
hebben we de visie uitgewerkt in een inspirerend eindbeeld in 2050 en een
mobiliserende doelstelling voor 2030 als basis voor de programmatische
uitwerking van de Omgevingsvisie:
- het klimaatproof maken van Brabant ( beekdallandschap, rivierengebied,
stedelijk gebied)
- het in stroomversnelling brengen van de energietransitie
- het toewerken naar een concurrerende, duurzame economie en
- het bewerkstelligen van een slimme, bereikbare netwerkstad.
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Daarnaast is de opgave om als provinciebestuur bestuurlijk vernieuwend te
zijn t.a.v. de taakuitoefening rond de fysieke leefomgeving. We formuleren
de contouren van een beter samenspel in de Brabantse leefomgeving. Wat
laten we los en wat doen we beter? Hoe komen we vanuit wat voor velen
teveel een systeemwereld is geworden naar meer ruimte voor meer kwaliteit
en maatwerk in de leefwereld van ons Brabanders.
3.

Wij stellen u voor om kennis te nemen van de Bouwstenen Omgevingsvisie
van Brabant Advies en deze te betrekken bij uw verdere gedachtevorming.

4.

Van januari 2018 tot april 2018 organiseren we een Tour de Brabant,
waar we met het op 19 december a.s. door GS vast te stellen voorontwerp
als vertrekpunt in gesprek gaan over inhoud en uitvoering om te komen tot
een definitief ontwerp-omgevingsvisie in april/mei 2018.

Consequenties

1. Het huidige document bevindt zich in de beeldvormende fase. Het
aangeven van 4 urgente maatschappelijke opgaven en de vernieuwende
sturingswijze in dit discussiestuk heeft op dit moment geen gevolgen.
Europese en internationale zaken
De internationale context wordt in de proeve expliciet benoemd. Verder zijn er
op dit moment geen internationaal-juridische consequenties te benoemen
Communicatie
De Tour de Brabant vormt in de periode januari - april 2018 het gesprekstraject
rond dit discussiestuk. Naast het voorontwerp is er een omgevingskrant
beschikbaar. De krant is een weerslag c.q. staalkaart van ruim twee jaar hard
werken aan de totstandkoming van de Brabantse Omgevingsvisie. Het is ook de
aanzet om nu van durven te gaan doen!
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Vervolg
Op basis van de resultaten van uw discussie, de discussies in de Tour de Brabant
en adviezen van o.m. Brabant Advies zijn wij voornemens om in mei 2018 een
ontwerp-visie vast te stellen. Wij verwachten dat wij het voorstel voor de visie
dan dat najaar aan uw Staten kunnen zenden. Vanwege de verwachte
inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021 willen wij de omgevingsvisie
onder de huidige regelgeving (Wro, Wm etc.) vaststellen. De huidige
beleidsplannen voor natuur, RO, verkeer en vervoer, milieu en water blijven
gelden totdat de omgevingsverordening en omgevingsprogramma’s op basis
van de omgevingsvisie zijn uitgewerkt naar verwachting medio 2019.
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Bijlagen
1. Proeve van het voorontwerp omgevingsvisie
2. Omgevingskrant
3. Bouwstenen Omgevingsvisie van Brabant Advies
4. Startdocument Brabantse Omgevingsvisie
Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

ir. A.M. Burger

Opdrachtgever: de heer H.B.W. van den Berg, programmamanager
Omgevingswet; hvdberg@brabant.nl
Opdrachtnemer: de heer P Struijk, projectleider Omgevingsvisie;
pstruijk@brabant.nl
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