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Aanleiding
De provincie wil graag bijdragen aan een goede leefomgeving. Daarvoor is
een visie nodig wat dat betekent en hoe dat er uit ziet: de Brabantse
Omgevingsvisie. Het hebben van een omgevingsvisie wordt met de
Omgevingswet ook een wettelijke verplichting. Deze omgevingsvisie vervangt
en integreert de huidige visies voor milieu, natuur, ruimtelijke ontwikkeling,
water en verkeer & vervoer. In het bestuursakkoord hebben wij (GS)
afgesproken dat de visie in 2018 klaar is, voordat de Omgevingswet van
kracht is.
Op 6 oktober 2015 (statenmededeling CIE15.0353, PS 0000787)
informeerden wij u over de aanpak ”Samen op weg naar de omgevingsvisie”.
Deze aanpak houdt in dat wij via een zo open en transparant mogelijk proces
tot een vernieuwende visie willen komen, waarbij we streven naar een hoge
betrokkenheid van de Brabantse samenleving. Onze ambitie daarbij is een
omgevingsvisie die de mens centraal stelt, praktijk gericht is en uitgaat van één
overheidsgedachte. Bij het maken van de visie onderscheiden we vier fasen:
dromen, denken, durven en doen.
De afgelopen tijd – de droomfase – is er een brede verkenning uitgevoerd en
zijn ideeën en wensen verzameld. Dit Verkenningsdocument is het resultaat van
de droomfase en is tevens een opstap naar de denkfase.
Bevoegdheid
GS zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding van de Omgevingsvisie. PS
maakt keuzes op basis van de startnotitie en stelt uiteindelijk de visie vast.
Kernboodschap
Het verkenningsdocument is het resultaat van de droomfase. Het geeft de
opbrengst van de droomfase weer en schetst contouren voor de
omgevingsvisie. Het verkenningsdocument bevat:
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1) De ambitie met daar bijhorende uitgangspunten
Het verkenningsdocument gaat in op de WHY en de HOW van de
omgevingsvisie. We willen een omgevingsvisie met ambitie die de mens
centraal stelt, uitgaat van één overheidsgedachte en praktijkgericht is.
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2) Input voor discussie met in- en externe partijen voor de denkfase
De droomfase heeft veel informatie opgeleverd voor het vervolg van ons
visietraject. Dit verkenningsdocument geeft input voor discussie met in- en
externe partijen voor de denkfase en het verdere vervolg.

3) Keuzemogelijkheden omgevingsvisie voor de startnotitie
Met de inbreng van de deelnemers en onze ambities voor de
Omgevingsvisie als vertrekpunt, zijn er verschillende dilemma’s, paradoxen
en vragen. De keuzes die nu voorliggen richten zich vooral op wat voor
visie het wordt, over de verdere uitwerking van het proces en de
gezamenlijke zoektocht daarbij. In de startnotitie ( een belangrijk ijkpunt in
de denkfase) nemen we hier voorstellen over op.
Wij vragen PS, mede na reflectie van de Statenwerkgroep Omgevingsvisie,
om te beslissen over de procedure die tot een door PS gedragen besluit
leidt. De startnotitie wordt eind 2016 aan de procedurevergadering PS
voorgelegd. De keuzes die PS op basis van de startnotitie maken, geven de
koers aan voor de vervolgfasen.
Consequenties
Gezien de keuze voor een open en transparant proces in vier fasen, gaat het
nu (einde fase 1) voornamelijk over de WHY en HOW en nog veel minder
over WHAT. Deze inhoudelijke keuzes voor wat we willen bereiken, komen in
een later stadium (durffase) aan de orde.
Communicatie
 In de droomfase is het gesprek gevoerd met bekende partners en is actief
gezocht naar nieuwe gesprekspartners. Op de Dutch Design Week
(Eindhoven) hebben de bezoekers in “Klein Brabant” aangegeven wat zij
belangrijk vinden. Ook op het Living Lab Bergen op Zoom zijn gesprekken
gevoerd in een verrassende setting, inclusief een oriëntatiemiddag van de
Statenwerkgroep Omgevingsvisie. Bovendien zijn bijeenkomsten
georganiseerd voor bestuurders, zoals de Omgevingscafés in Helmond,
Den Bosch en Seppe en een Dag van de Brabantse Omgevingsvisie voor
professionals. De inbreng hiervan is verwerkt in het Verkenningsdocument.
 Het Verkenningsdocument wordt breed bekend gemaakt, onder andere
door deze te plaatsen op de speciale Omgevingsvisie-website en hieraan
aandacht te besteden in de nieuwsbrief Omgevingsvisie. Iedereen zal in de
gelegenheid gesteld worden een mening te geven over de gestelde
vragen. Deze zullen betrokken worden bij het formuleren van de
voorstellen in de startnotitie. Ook de Statenwerkgroep Omgevingsvisie zal
hierbij betrokken worden.
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Vervolg
Het proces van de denkfase krijgt vorm in een serie diverse werkvormen met
interne en externe mensen. Hierbij denken wij ook aan het organiseren van
Brabantse praktijksessies waarbij we leren van interessante praktijkervaringen.
De startnotitie leidt in december tot bestuurlijke keuzes over de koers van de
vervolgfases. Wij vragen PS, mede na reflectie van de Statenwerkgroep
Omgevingsvisie, om te beslissen over de procedure die tot een door PS
gedragen besluit leidt. De startnotitie wordt eind 2016 aan de
procedurevergadering PS voorgelegd. De keuzes die PS op basis van de
startnotitie maakt, geven de koers aan voor de vervolgfasen.

Datum

28 juni 2016
Documentnummer

GS: 3998277
PS: 4016340

Bijlagen
1. Samen op weg naar de Brabantse Omgevingsvisie - Verkenning

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

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

mw. ir. A.M. Burger

Opdrachtgever:
de heer R. van den Berg, Hvdberg@brabant.nl,

Opdrachtnemer:
de heer P. Struijk, PStruijk@brabant.nl,

3/3

