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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Kennisnemen van
Kennisnemen van de aanpak “Samen op weg naar de omgevingsvisie”.
Aanleiding
Het opstellen van een Brabantse Omgevingsvisie is een verplichting uit de
Omgevingswet. De omgevingsvisie vervangt en integreert de huidige wettelijk
verplichte visies voor milieu, natuur, ruimtelijke ontwikkeling, water en verkeer &
vervoer. De omgevingsvisie is zelfbindend voor de provincie en grotendeels
vormvrij. In het bestuursakkoord staat dat deze visie voor de inwerkingtreding
van de omgevingswet gereed is. Wij presenteren ons voorstel hoe wij vorm
willen geven aan het proces om te komen tot een visie over de fysieke
leefomgeving in Brabant.
Onze ambitie is via een zo open en transparant mogelijk proces tot een
vernieuwende visie te komen, waarbij we streven naar een hoge betrokkenheid
van de Brabantse samenleving. In het traject om te komen tot de
omgevingsvisie 1) stellen we de mens centraal, 2) acteren we vanuit het
wensbeeld van één overheid en 3) bouwen we op vanuit praktijken. We zijn
gestart met de eerste fase van onze aanpak.
Met deze statenmededeling informeren wij u met het oog op te maken
afspraken over uw rol en betrokkenheid vanaf de start (verkennende fase). Wij
hechten er aan dat u het hele traject betrokken bent en nodigen u uit mee te
denken in welke vorm dat kan plaatsvinden.
Bevoegdheid
GS zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding van de Omgevingsvisie. PS
stelt de visie vast.

PS: 3871784

Kernboodschap
1. De totstandkoming van de visie doen wij op innovatieve
wijze
Wij presenteren hierbij ons voorstel hoe wij vorm willen geven aan het proces
voor de visie over de fysieke leefomgeving in Brabant (zie bijlage). Die wordt
opgesteld in de periode tot en met 2018. We starten met een verkennende
fase (droomfase) om nieuwe inzichten en ideeën te verzamelen als bouwstenen
voor een visie. Hiermee werken we toe naar een set van uitgangspunten: waar
moet de Omgevingsvisie aan voldoen? Waar moet het proces om te komen tot
een visie aan voldoen? En we verkennen welke vragen nader uitgewerkt
moeten worden. In deze fase gaan we in gesprek met onze bekende partners
en zoeken we actief naar nieuwe gesprekspartners.
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2. Provinciale staten worden uitgenodigd een actieve rol te
vervullen in de eerste fase
Wij gaan graag met u in gesprek over uw rol in dit traject. Wij nodigen u uit
om vanuit uw volksvertegenwoordigende rol actief mee te doen in deze
divergerende fase. De volgende convergerende (denk-) fase sluiten we af met
een startnotitie conform sturen met kaders.
Consequenties
De gekozen methodiek geeft ruimte voor nieuwe ideeën en vernieuwing in o.a.
vormen van participatie. Tegelijkertijd beginnen we niet vanaf punt nul. We
nemen mee wat er al is geschreven en uitgedacht en betrekken hierbij
ervaringen uit de uitvoeringspraktijk. Met een open vizier voor waar
verbeteringsslagen zijn te maken.
Communicatie
Wij zien de ontwikkeling van de omgevingsvisie en de implementatie van de
wet als twee zijden van dezelfde medaille. De omgevingsvisie bepaalt de
inhoud, zet de stip op de horizon en geeft aan hoe wij met onze partners
omgaan. Het traject van de implementatie van de omgevingswet brengt dit
alles (tactisch en operationeel) in praktijk: samenwerkings- en organisatievormen worden naar de geest van de visie herijkt, werkprocessen worden
aangepast, producten worden opgesteld en de ICT moet op orde zijn. Kortom,
we hebben het over een urgent traject van grote omvang en effecten.
Wij gaan de Omgevingsvisie als volgt aanpakken. Via een proces dat niet
voelt als een keurslijf, maar als kompas voor de komende jaren. Als basis voor
vernieuwende en verrassende gesprekken. Waarbij wij uw Staten en mensen
uit Brabant graag uitnodigen om actief mee te doen in het proces. U kunt ook
kennis nemen van de voortgang op dit proces via onze website:
www.omgevingsvisieNB.nl.
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Vervolg
Het is aan Provinciale Staten om een rol te kiezen in dit voor de Provincie
belangrijke traject. Met deze statenmededeling nodigen wij u uit om dit met
ons te verkennen.
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Bijlagen
1. Fasering omgevingsvisie

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter

de secretaris

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

mw. ir. A.M. Burger
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