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Samenvatting
De omgevingsvisie is het document waarin Uw Staten de hoofdlijnen van het
beleid voor de fysieke leefomgeving vastleggen. De basisopgave betreft werken
aan veiligheid, gezondheid en omgevingskwaliteit. De andere 4 hoofdopgaven
hebben betrekking op de Brabantse energietransitie, klimaatproof Brabant, de
slimme netwerkstad en een concurrerende, duurzame economie.
De omgevingsvisie heeft een strategisch karakter. Het bevat de ambities voor de
langere termijn maar niet de uitwerking hiervan. De visie wil in de geest van de
Omgevingswet partijen in beweging zetten om samen aan deze ambities te
werken; de visie agendeert en mobiliseert. De visie is tot stand gekomen in een
breed participatietraject. Sluitstuk hiervan is de formele inspraakprocedure. Er
zijn 2 adviezen en 74 inspraakreacties ingekomen.
Het voorstel
1. Vast te stellen de Brabantse Omgevingsvisie ‘De kwaliteit van Brabant’, met
bijbehorend planMER, digitaal vastgelegd als NL.IMRO.9930.Omgvisieva01;
2. Te besluiten dat de 5 kernwaarden, het diep, rond en breed kijken en de
basisopgave en 4 hoofdopgaven uit de omgevingsvisie leidend zijn voor het
handelen van de provincie en de manier waarop de provincie (samen)werkt.
Aanleiding
De Omgevingswet verplicht provincies tot het hebben van een omgevingsvisie. In
het bestuursakkoord is afgesproken om niet te wachten tot de wet van kracht is
en al deze bestuursperiode een omgevingsvisie vast te stellen en daarmee te
onderstrepen dat wij ook nu al werken aan de noodzakelijke veranderingen. De
vaststelling van de omgevingsvisie is het sluitstuk van een intensief en innovatief

proces met Brabant. Een proces waarin partijen met elkaar zijn gekomen tot het
formuleren van opgaven waaraan we de komende periode met elkaar aan
willen werken. Met het besluit tot vaststelling lost u een belangrijke afspraak uit
het bestuursakkoord in en doet u recht aan de betrokkenheid van Brabant bij de
totstandkoming van de visie. De omgevingsvisie biedt daarmee ook de basis
voor een vliegende start in de volgende bestuursperiode om de uitwerking
verder ter hand te nemen. Met de vaststelling markeren Uw Staten de overgang
naar een nieuwe manier van werken aan de fysieke leefomgeving, qua cultuur
en qua handelen. De visie bouwt daarbij waar mogelijk voort op bestaande
opgaven, deels gaat het ook om het agenderen van nieuwe opgaven zoals voor
de Brabantse energietransitie en het klimaatproof maken van Brabant.
Bevoegdheid
Het vaststellen van de omgevingsvisie met bijbehorende planMER is ingevolge
de komende Omgevingswet een bevoegdheid van Uw Staten.
Doel
Met de omgevingsvisie stellen Uw Staten de hoofdlijnen van het beleid voor de
fysieke leefomgeving vast. Met partners kan de provincie nu uitwerking verder
vormgeven in programma’s en omgevingsverordening. Hiermee ligt de provincie
op koers om in 2021 daadwerkelijk met de Omgevingswet aan het werk te
gaan. De omgevingsvisie benoemt één basisopgave en vier hoofdopgaven. De
basisopgave betreft werken aan veiligheid, gezondheid en omgevingskwaliteit.
De hoofdopgaven hebben betrekking op de Brabantse energietransitie,
klimaatproof Brabant, de slimme netwerkstad en een concurrerende, duurzame
economie. Daartoe bevat de omgevingsvisie een inspirerend beeld voor 2050
en een mobiliserende doelstelling voor 2030. De omgevingsvisie is zelfbindend.
Richting onze partners is de omgevingsvisie vooral agenderend en uitnodigend
van karakter om samen aan de slag te gaan.
PlanMER
Omdat de omgevingsvisie kaderstellend is voor toekomstige m.e.r.-plichtige
activiteiten is een planMER opgesteld. Het planMer voor de Brabantse
Omgevingsvisie diende als landelijk pilotproject voor de commissie voor de
Milieueffectrapportage, om te ondervinden hoe het MER op goede manier
ingepast kan worden in het systeem van de Omgevingswet.
Het planMER beschrijft de huidige situatie van diverse onderwerpen aan de
hand van de zogenoemde foto van Brabant. Deze is ook de basis voor de
Omgevingsvisie. Het planMER bevat verder aanbevelingen en aandachtspunten
voor het vervolg. Ze zijn belangrijk vertrekpunt bij het realiseren van de ambities
uit de visie en vragen om aandacht vragen bij de uitwerking van deze visie in
programma’s. Belangrijke aanbeveling is om bij de uitwerking van de visie in
beleid eenzelfde beoordelingsmethodiek te hanteren waardoor de effecten van
het beleid in de toekomst op een eenduidige wijze worden beoordeeld. Het
planMER schetst contouren voor een aanpak gericht op monitoring en evaluatie
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van het beleid. Wij hebben de commissie voor de m.e.r. gevraagd advies uit te
brengen. De commissie heeft tweemaal advies uitgebracht, 6 juli 2018 en op 30
oktober 2018.
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Het eerste advies van de commissie heeft geleid tot een aangevuld planMER van
oktober 2018, waarin het advies grotendeels is verwerkt.
In het tweede, uiteindelijke positieve advies stelt de commissie:
“Nu de provincie Brabant duidelijk aangeeft welke programma’s gaan volgen
op de omgevingsvisie, dat de milieueffecten van deze programma’s opnieuw
onderzocht worden en de opzet van een integraal monitoringsprogramma
beschikbaar is, is naar de mening van de Commissie voldoende informatie voor
een zorgvuldig vervolgproces aanwezig. De ingrediënten liggen bovendien nu
op tafel om iteratief en interactief met de omgevingsvisie aan de slag te gaan, en
de visie in de toekomst bij te werken en concreter te maken met de uitkomsten
van programma en integrale monitoring.”
Daarnaast heeft de commissie nog opmerkingen gemaakt over monitoring,
scoremethodiek en bronvermelding. De opmerkingen over monitoring en
effectbepaling hebben geleid tot een extra passage in het slothoofdstuk van de
omgevingsvisie. De opmerkingen over scores en bronvermelding delen wij, en
zullen wij betrekken bij het verdere uitwerkings- en monitorings- en
effectbepalingsproces. In de bijlage bij het planMER staan scores onderbouwd
en bronnen genoemd. Omwille van de reproduceerbaarheid, vergelijkbaarheid
van de onderzoeken zullen deze in de toekomst zo veel mogelijk gebruikt blijven
worden.
Ingekomen adviezen en reacties
Naast de commissie voor de m.e.r. hebben wij BrabantAdvies uitgenodigd ons
te adviseren. Beide adviezen zijn als bijlage bij het dossier gevoegd. Verder
hebben 74 insprekers gereageerd op de ontwerp-omgevingsvisie.
De ingekomen adviezen en reacties zijn uitgebreid samengevat en van een
reactie voorzien in de Nota van inspraak en wijzigingen, die als bijlage bij het
dossier is gevoegd.
Hieronder informeren wij u op hoofdlijnen over de uitkomsten van de inspraak,
zodat u dit bij uw besluit kunt betrekken. De inspraak heeft op onderdelen geleid
tot aanvulling en verduidelijking van de ontwerp omgevingsvisie maar niet tot
inhoudelijke koerswijzigingen.
1. Algemeen
Complimenten en waardering voor het totstandkomingsproces:
Het merendeel van de insprekers spreekt waardering uit voor het open
proces. Door samen te werken met inwoners, professionals, overheden
en marktpartijen ligt er een aansprekende visie als gevolg.
Visie is erg abstract en vrijblijvend en legt te weinig focus:
De doelen in 2030 en 2050 zijn nog ver weg, wat gaat er op de korte
termijn gebeuren? De uitwerking op dat punt schiet nog te kort, de
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keuzes worden vooruitgeschoven. Om de ambities te halen moeten alle
partijen van burger tot bedrijfsleven, van gemeente tot Rijk hun steentje
bijdragen. Hoe gaat de provincie de bewustwording bij al die partijen
vergroten?
Reactie: Wij zijn blij met de complimenten die wij hebben ontvangen. Daarbij
realiseren wij ons dat de nu voorliggende visie nog abstract is en nadere
uitwerking vraagt. De visie is bedoeld om te agenderen en te mobiliseren.
Om daarmee het bewustzijn bij partijen in Brabant te vergroten over de
opgaven die urgent en nodig zijn om Brabant aantrekkelijk te houden. Dit
betekent dat wij hieraan de komende jaren nog stevig samen met insprekers
aan moeten en willen werken.
2. Nieuwe manier van samenwerken
Veel gemeenten vragen om meer duidelijkheid over de rol van de provincie.
Sommige gemeenten vragen aan de provincie om (meer) regie te nemen, met
name bij de klimaat- en energieopgave. Enkele andere gemeenten vragen
juist om terughoudendheid van de provincie met een duidelijke
taakafbakening zodat duidelijk is wie waar precies verantwoordelijk voor is.
In de reacties klinkt de vraag naar zekerheid door.
Reactie: Het op voorhand aangeven welke rol de provincie bij de diverse
opgaven vervult, is afhankelijk van verschillende factoren, zoals tijd, aard en
omvang van de opgaven, de afspraken die zijn gemaakt en de politieke
urgentie. Ons vertrekpunt is dat geen van de partijen het alleen kan en dat
we met samenwerking verder komen. Daarbij is het belangrijk dat iedere
partij zijn verantwoordelijkheid neemt en ook vanuit die eigen
verantwoordelijkheid opereert. Relevant is welke rol de provincie kan
vervullen in aanvulling op gemeenten en wat wij en andere overheden
kunnen bijdragen aan de meest doeltreffende invulling om de opgaven te
realiseren.
Deze nieuwe manier van samenwerken vraagt dat gemeenten ook
daadwerkelijk hun verantwoordelijkheid nemen. Net zoals wij een stuk
verantwoordelijkheid op ons nemen voor de basis- en hoofdopgaven. Daarbij
is het nodig om opgaven integraal en op vernieuwende wijze aan te pakken.
En natuurlijk hoort daarbij ook ruimte voor lokale afwegingen, rekening
houdend met de belangen van andere partijen. De visie bevat daarvoor een
nieuwe werkwijze: het diep, rond en breed benaderen van opgaven. Het is
daarbij niet zozeer de vraag wie wat loslaat maar eerder wie wat oppakt en
verantwoordelijkheid neemt. Om de nieuwe werkwijze te ondersteunen
werken wij aan vereenvoudiging en verduidelijking van de regels. Wij streven
naar een robuuste verordening die bijdraagt aan het realiseren van de
ambities zoals in de omgevingsvisie opgenomen. Zowel ten aanzien van het
beschermen van waarden als ook het mogelijk maken van maatwerk.
Wij gaan graag met insprekers in overleg om samen te bezien hoe we
invulling geven aan deze nieuwe manier van werken, ieder vanuit de eigen
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verantwoordelijkheid. Hierbij is wederkerigheid een belangrijk woord; elkaar
over en weer helpen vanuit verantwoordelijkheid nemen.
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3. Hoofdopgaven
De opgaven uit de omgevingsvisie worden herkend en erkend. Wel is er op
onderdelen zorg en wordt er aandacht gevraagd voor botsende opgaven en
de afstemming en verbinding tussen opgaven. Er is zorg over (het bewaken
van) de integraliteit en het stimuleren van multifunctionele oplossingen en wat
de provincie daarin kan betekenen. Meest in het oog springend is de
inspraak over de opgaven die spelen in het landelijk gebied, zoals
leegstand, recreatie, veehouderij, grondgebruik, landschap, relatie met de
stad. Vele insprekers houden een pleidooi voor een samenhangende,
gerichte aanpak voor het landelijk gebied. BrabantAdvies ziet gezondheid
en het bewerkstelligen van een gezonde leefomgeving als meekoppelkans bij
alle opgaven.
Basisopgave: Sommige insprekers vinden de ambities stevig, terwijl
anderen juist vinden dat het ambitieniveau te laag ligt en de doelen
eerder bereikt moeten worden. BrabantAdvies vraagt om de doelen in
de uitwerking verder te concretiseren.
Brabantse energietransitie: Veel insprekers uiten hun zorgen voor de
energietransitie in relatie tot het bewaken van de omgevingskwaliteit en
vrees voor aantasting van het landschap en natuurgebieden. Zij vragen
de provincie meer regie te nemen en gebieden aan te wijzen waar wel
of juist geen ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Zorgvuldig
ruimtegebruik moet ook bij de energietransitie leidend zijn.
Brabant klimaatproof: De opgave wordt breed gedeeld. Insprekers
doen suggesties die de uitvoering versterken. De belangrijke rol van de
agrarische sector wordt door veel partijen ingebracht.
Slimme netwerkstad: Insprekers wijzen erop dat ook de opgave voor de
slimme netwerkstad niet los gezien kan worden van de opgave voor de
energietransitie en het klimaatproof worden. De verbinding met de
mobiliteitsopgave wordt breed gedeeld. Wel vragen diverse insprekers
aandacht voor de kernen in het landelijke gebied. Zij vinden dat die
onderbelicht blijven.
Duurzame en concurrerende economie: Insprekers wijzen erop dat er in
de huidige situatie al veel gebeurt rondom hergebruik van grondstoffen,
andere insprekers vragen hoe de provincie denkt de ambitie te
realiseren. Diverse insprekers geven aan dat een strakke sturing en visie
nodig is voor de landbouw om de doelen te bereiken waarbij enerzijds
wordt aangegeven dat er ruimte moet zijn voor innovatie en
ontwikkeling en anderzijds dat voor een duurzame landbouw
extensivering de enige oplossing is.
Reactie: Wij onderkennen dat er tussen de opgaven veel verbindingen
bestaan. Dat vraagt bij het vervolg om een integrale uitwerking, rekening
houdend met aspecten uit andere opgaven. Gezondheid, veiligheid en een
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goede omgevingskwaliteit zijn daarbij alle drie belangrijke basisthema’s in
alle opgaven.
Omdat stad en land in onze provincie sterk verweven zijn, pleiten wij er
voor de opgaven in landelijk gebied en voor de stad niet uit elkaar te halen.
Door beiden in samenhang met elkaar te blijven benaderen, wordt juist de
wederkerigheid tussen stad en land benadrukt. Beide beïnvloeden elkaar en
zijn afhankelijk van elkaar. Dit vraagt om respect voor de verschillende
accenten die de omgevingskwaliteit meer landelijk of stedelijk maken bij de
uitwerking van de slimme netwerkstad. Dat neemt niet weg dat ook een
samenhangende aanpak in het landelijk gebied belangrijk is.
De ambities van de basisopgave zijn daarbij naar onze mening fors. Het
voldoen aan wettelijke normen in 2030 gaat immers over alle normen; ook
die ten aanzien van luchtkwaliteit, waterkwaliteit en natuurgebieden. Daarbij
geldt uiteraard dat we niet stilzitten tot 2030 maar ons ook in de huidige
situatie onverminderd blijven inspannen om zo spoedig als mogelijk aan alle
normen te voldoen.
Wij realiseren ons verder dat de energietransitie invloed zal hebben op het
karakter van het landelijk gebied. Verandering van het landschap is van alle
tijden en is niet per definitie negatief. Elke generatie voegt een nieuwe,
eigentijdse laag aan het landschap toe. Dit vraagt bij de ontwikkeling van
duurzame vormen van energie wel specifieke aandacht voor aanwezige,
karakteristieke waarden. Met het diep, rond en breed kijken gebruiken we
die als uitgangspunt en inspiratiebron voor de ontwikkeling. Uitgangspunt bij
alle ontwikkelingen is dat we zorgvuldig omgaan met de beschikbare ruimte.
Wij denken dat het zeker op de korte termijn nodig is om ook mogelijkheden
in het landelijk gebied te benutten. Juist daarom worden er op de korte
termijn in de regio’s regionale energiestrategieën ontwikkeld die daarin meer
inzicht geven.
Naar de toekomst toe gaan we nadrukkelijk de verschillende opgaven zoals
in de visie benoemd nog sterker met elkaar in verbinding brengen om zo
meekoppelkansen te benutten en een goede afweging te maken waar de
opgaven elkaar raken.
4. Vervolg
Veel insprekers vragen zich af hoe wij in Brabant feitelijk aan de slag gaan
met de opgaven en de genoemde ambities. Men is benieuwd hoe in het
vervolgtraject verdere concretisering aan de visie wordt gegeven.
BrabantAdvies beveelt aan om de korte- en lange termijnstrategieën met
elkaar te verbinden. Veel gemeenten en andere partijen omarmen een
gezamenlijke aanpak en geven aan graag mee te willen denken en doen.
Een opmerking die meerdere keren terugkomt is hoe de resultaten worden
gemonitord en wanneer doelen of acties zo nodig worden bijgesteld.
Reactie: Wij constateren een breed draagvlak voor een gezamenlijke
aanpak van de opgaven. Daar zijn wij zeer blij mee. De precieze invulling
van hoe we dat doen, hangt af van de aard van de opgave, locatie,
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krachtenveld en fase waarin de opgave verkeert. In een gezamenlijke
zoektocht naar wie welke meerwaarde heeft. Daarom is er niet voor gekozen
om in de visie een van bovenaf gestuurde one-size-fits-all aanpak vast te
leggen. Wij willen de komende periode benutten om samen met relevante
partijen te kijken hoe wij (vanuit de gedachte dat de gemeente een centrale
en primaire positie heeft bij de inrichting van de fysieke leefomgeving) tot een
gerichte aanpak van de opgaven komen. Om vervolgens samen de ambities
te realiseren. Met de inzet van adaptieve programma’s verbinden wij de
lange- en korte termijnstrategie. Alleen door de dynamiek in de samenleving
te adresseren en waar nodig en gewenst op de juiste momenten bij te stellen,
zijn we in staat de doelen daadwerkelijk te realiseren. Monitoring, evaluatie,
zonodig herijken van tempo of doelen zijn dan nodig.
Nationale Omgevingsvisie
Begin 2019 wil het Kabinet het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie aan
de Tweede Kamer sturen. Op 5 oktober heeft het Kabinet de hoofdpunten voor
de Nationale Omgevingsvisie aan de Tweede Kamer gezonden. De
hoofdopgaven en ambities in de Brabantse omgevingsvisie sluiten aan bij de
opgaven die het Rijk in de Nationale Omgevingsvisie terug wil laten komen. In
het Interbestuurlijk Programma hebben Rijk, provincies, gemeenten en
waterschappen begin dit jaar al een start gemaakt met de vorming van een
gezamenlijke agenda. Vervlechting tussen maatschappelijke opgaven vraagt
immers steeds meer om een gezamenlijke aanpak. In de loop van 2019 wil het
Rijk hier een vervolg aan geven via zogenoemde Omgevingsagenda’s. Daarin
wil het Rijk met medeoverheden en andere partijen nadere afspraken maken
over een meer gebiedsgerichte aanpak van de opgaven in de fysieke
leefomgeving. De Brabantse omgevingsvisie biedt hiervoor een belangrijke
basis.
Omgang met de huidige plannen en doorkijk programma’s
De omgevingsvisie vervangt na de inwerkingtreding van de Omgevingswet
gedeeltelijk de huidige wettelijk verplichte plannen. Dit zijn de Structuurvisie RO,
het Provinciaal Milieu- en Waterplan, de natuurvisie Brabant Uitnodigend Groen
en het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan. Naast deze wettelijk verplichte
plannen kent de provincie nog diverse andere beleidsplannen.
Omdat de wettelijke verplichtingen tot het hebben van genoemde huidige
plannen tot 1 januari 2021 blijven bestaan, stellen wij voor om de huidige
plannen in stand te houden. Een tweede reden om de plannen in stand te laten
is dat deze plannen veel beleid bevatten dat richtinggevend is voor de
uitvoering. Wij hebben deze plannen daarom nog nodig totdat deze zijn
geactualiseerd of vertaald in een programma als bedoeld in de Omgevingswet.
De omgevingsvisie fungeert daarom tot 2021 als een overkoepelende, integrale
visie die de verbinding legt tussen de verschillende beleidsplannen. Daarom
stellen wij u voor om expliciet te beslissen dat deze omgevingsvisie en de daarin
opgenomen kernwaarden, basis- en hoofdopgaven en manier van
samenwerking leidend zijn voor het handelen van de provincie. Hiermee is
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tevens duidelijk dat waar er sprake is van botsende belangen de omgevingsvisie
leidend is.
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In de komende periode tot 2021 gaan wij aan de slag met onze partners om
met elkaar te werken aan de ambities uit de visie door praktijkervaring op te
doen. Daarnaast werken wij waar nodig samen met partners aan de uitwerking
van beleid. Deze twee sporen samen leiden tot programma’s, als bedoeld in de
Omgevingswet. De uitwerking van beleid en de vertaling naar concrete acties en
inzet van instrumenten, vormen samen een programma, dat richting geeft aan de
uitvoering. Onze inzet is om te komen tot flexibele programma’s die inspelen op
veranderingen en kansen die zich voordoen.
Hierbij betrekken wij niet alleen de genoemde wettelijk verplichte plannen en
overige beleidsdocumenten maar ook de ervaringen vanuit de diverse
praktijken. Hierbij willen wij zoveel als mogelijk en werkbaar is tot een
integratieslag komen, geheel in lijn met de Omgevingswet. De bevoegdheid tot
het vaststellen van programma’s is in de Omgevingswet toebedeeld aan ons
college. Wij streven ernaar deze programma’s eind 2020 in ons college vast te
stellen. Op dat moment wordt ook een voorstel tot intrekking van de
voornoemde plannen aan Uw Staten voorgelegd.
De keuze welke programma’s worden uitgewerkt, staat op dit moment nog niet
vast. Bij die keuze is het belangrijk dat de programma’s in verbinding staan met
elkaar en elkaar versterken. De bouwstenen van BrabantAdvies en de
aanbevelingen en aandachtspunten uit het planMER geven input, zoals over
monitoring en evaluatie. Op dit moment worden voorstellen uitgewerkt waarbij
ook aandacht wordt geschonken aan de P&C-cyclus.

Argumenten
1. De Brabantse Omgevingsvisie “de kwaliteit van Brabant “ en bijbehorend
planMER vast te stellen

1.1 Uw Staten hebben besloten dat u de omgevingsvisie in deze
bestuursperiode vaststelt; zodoende doet u recht aan een innovatief traject met
veel Brabanders, markeert u een nieuwe manier van werken en maakt u een
vliegende start van de komende bestuursperiode mogelijk.
2. Te besluiten dat de 5 kernwaarden, het diep, rond en breed kijken en de
basis- en 4 hoofdopgaven uit de omgevingsvisie leidend zijn voor de manier
waarop de provincie (samen)werkt

2.1 De omgevingsvisie betekent een nieuwe cultuur in het (samen)werken van de
provincie, waarvan alle geledingen van de provincie doordrongen moeten zijn.
2.2 dit verschaft duidelijkheid dat bij botsende belangen in huidige
beleidsinstrumenten de omgevingsvisie leidend is.
Kanttekeningen
1. De Brabantse Omgevingsvisie “de kwaliteit van Brabant “en bijbehorend
planMER vast te stellen.
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1.1 De Omgevingswet wordt conform de huidige planning per 2021 van kracht,
maar is al wel vastgesteld en gepubliceerd in het Staatsblad.
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Te besluiten dat de 5 kernwaarden, het diep, rond en breed kijken en de
basis- en 4 hoofdopgaven uit de omgevingsvisie leidend zijn voor de manier
waarop de provincie (samen)werkt.

2.1 Belemmeringen die wellicht in de weg kunnen staan bij het toepassen van de
kernwaarden en de manier van kijken. Overheidscultuur en Europese en
nationale regelgeving zijn vaak sectoraal en gestoeld op klassieke
afwegingen.

Financiën
Voorliggend voorstel heeft geen direct financiële consequenties. Overigens is
voor 2018 en verder € 2,5 mln beschikbaar voor de invoering van de nieuwe
omgevingswet (besluit PPN 2018).

Europese en internationale zaken
Diverse thema’s in het voorontwerp kennen nadrukkelijk een internationale
dimensie. De omgevingsvisie stelt ons in staat om waar nodig extra inzet te
mobiliseren op internationale samenwerking, in het bijzonder met onze
buurlanden.

Planning
Actie

Wanneer

Statenwerkgroep PS

29 oktober 2018

Procedurevergadering PS

12 november 2018

Themabijeenkomst PS

23 november 2018

Besluitvormend PS

14 december 2018

De concept Omgevingsvisie met alle bijbehorende stukken is digitaal
beschikbaar en raadpleegbaar via www.brabant.nl/omgevingsvisieNB
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GS : 4392667
PS : 4433243

Datum

Bijlage(n)

23 oktober 2018
Documentnummer
GS : 4392667

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Omgevingsvisie
Plan-MER
1e Advies commissie m.e.r.
Persbericht commissie m.e.r.
Eindadvies commissie m.e.r.
Advies Brabantadvies
Nota van Inspraak en Wijzigingen
Omgevingsvisiekrant

PS : 4433243

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

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

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Opdrachtgever: de heer H.B.W. van den Berg, (06) 1830 3350,
hvdberg@brabant.nl
Opdrachtnemer: de heer P. Struijk, (06) 1830 3335, pstruijk@brabant.nl
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