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Onderwerp:
Kadernotitie 'Van Toekomstvisie naar een
Omgevingsvisie'

Voorstel/alternatieven
De kadernotitie 'Van Toekomstvisie naar een omgevingsvisie' conform bijgevoegd ontwerp
vaststellen.

Inhoud aanvraag/aanleiding ambtshalve besluit
Nu de Toekomstvisie Noord-Beveland 2030 op 4 juli 2019 door uw Raad is vastgesteld en er
een concept uitvoeringsprogramma ligt, kan een doorstart worden gemaakt richting een
omgevingsvisie voor Noord-Beveland. Futureconsult heeft het eerste deel van de
gezamenlijke opdracht naar tevredenheid afgerond en Antea Group neemt nu het stokje
over. In bijgevoegde kadernotitie wordt een voorstel gedaan voor de inhoud en kaders van
de omgevingsvisie, het te volgen proces en het beoogde product.

Wettelijke grondslag
Omgevingswet.

Inhoud extern advies
Niet van toepassing.

Resultaat horen
Niet van toepassing.

Belangenafweging
Niet van toepassing.

Motivering
De gemeente heeft de plicht om een omgevingsvisie op te stellen in het kader van de
Omgevingswet die vooralsnog op 1 januari 2021 in werking zal treden. Dit moet één
samenhangende visie zijn voor de gehele fysieke leefomgeving. Deze visie komt in de plaats
van onder meer de structuurvisies, verkeers- en vervoerplannen en milieubeleidsplannen. De
visie is vorm- en procedurevrij, maar de wet stelt wel een aantal inhoudelijke eisen. De
sectorale beleidsdoelen moeten niet alleen worden samengevoegd, maar ook met elkaar
worden verbonden. Op die manier kunnen tegengestelde of juist gelijke belangen worden
herkend. De gemeente kan in een omgevingsvisie accenten leggen en prioriteiten stellen.
Keuzes moeten zijn ingegeven door onderwerpen als duurzaamheid, gezondheid, veiligheid
en klimaat.
In de offerte van Futureconsult en Antea Group van 13 november 2018 was het plan van
aanpak voor de omgevingsvisie nog enigszins summier uitgewerkt, omdat eerst de
uitkomsten van het traject van de Toekomstvisie en de burgerparticipatie moesten worden
afgewacht. In de kadernotitie is het plan van aanpak verder uitgewerkt, zodat voor alle
betrokken partijen helder is waar we naar toe werken en hoe we dat doen.
De stuurgroep en projectgroep van de Toekomstvisie gaan in dezelfde samenstelling verder
voor de omgevingsvisie.
Ten opzichte van de offerte is meer tijd genomen om te komen tot een omgevingsvisie. Gelet
op de parallel lopende visietrajecten in Zeeland en de regio en uit oogpunt van
zorgvuldigheid, is de vaststelling nu in plaats van december 2019 voorzien in
september/oktober 2020.
Eind 2018 is afgesproken om de burgerparticipatie voor de Toekomstvisie en de
Omgevingsvisie te zwaluwstaarten. Dit om te voorkomen dat de burgers in korte tijd twee
keer bevraagd worden over grotendeels dezelfde onderwerpen. In de Week van de Visie
afgelopen maart en de periode erna is input opgehaald voor beide visies. Antea Group is hier
nauw bij betrokken geweest.
Voor de omgevingsvisie worden begin december interviews gehouden met de organisaties
en overheden die gaan over milieu, klimaat, water, watersystemen, infrastructuur,
gezondheid, zorg, externe veiligheid, landbouw en natuur en landschap. In februari/maart
worden belangenorganisaties betrokken en de inwoners zullen bij de tervisielegging in de
gelegenheid worden gesteld te reageren. Ook zal worden bekeken hoe we de inwoners en
ondernemers gedurende dit traject regelmatig op de hoogte kunnen houden van de
vorderingen. Het is immers nadrukkelijk de bedoeling dat zij ook in staat worden gesteld om
een bijdrage te leveren aan het realiseren van de ambities in de Toekomstvisie en
Omgevingsvisie.
Van belang daarbij is een nauwe samenhang met het participatieproces dat wordt
momenteel wordt opgezet.

Financiële gevolgen
Er is door uw Raad budget beschikbaar gesteld op basis van de offerte van 13 november
2018 (post 6001000/4343426 Raad en raadscommissies/overige kosten).

Mogelijke risico’s
De vele andere visietrajecten die op dit moment lopen binnen het Zeeuwse en de regio
maken dat een goede afstemming en timing van groot belang is. De belangrijkste zijn de
Provinciale Omgevingsvisie, de Veerse Meer-visie en de Regiovisie voor de Bevelanden. We
hebben hiervoor ambtelijk een wekelijks afstemmingsoverleg.
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