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Op 2 december 2016 sprak u in de Themavergadering Ruimte over
Statenvoorstel 79/16 getiteld ‘Brabantse Omgevingsvisie, startdocument’.
U hebt toen een aantal vragen gesteld die wij in deze Memorie van Antwoord
beantwoorden.
Algemene vragen over het Statenvoorstel
1) De thema’s gezondheid, veiligheid en omgevingskwaliteit worden gemist in
het Startdocument. Komt dit niet meer terug in de visie?
Deze thema’s zijn en blijven het fundament voor de visie. De uitwerking voor
Brabant is gestoeld op de uitgangspunten van de Omgevingswet
(gezondheid, veiligheid en omgevingskwaliteit) en die van Brabant: de mens
centraal, praktijkgericht en één overheid. In het kader van de
omgevingskwaliteit zullen wij in ieder geval landschap inzetten als
verbindend thema tussen de focusopgaven.
2) Hoe zorgt u dat de visie past bij een echte Brabantse aanpak ?
Focusopgaven 1 en 4 zijn Brabant specifieke onderwerpen die een voor
Brabant onderscheidende specifieke aanpak mogelijk maken en gebruik
maken van de kracht in de Brabantse samenleving;

3) Hoe geeft u, in lijn met het proces tot nu toe, invulling aan de creativiteit en
vernieuwing voor de ontwikkeling van de omgevingsvisie?
Wij zullen het proces in de durffase op een vergelijkbare creatieve en
vernieuwende manier blijven voeren en experimenteren met digitale
mogelijkheden. Wij doen een oproep aan u om samen met ons en het
Brabant Pioniers forum de gewenste creativiteit passend bij deze tijd in de
durffase vorm te geven en ons daar scherp op te houden. En om een
verbinding te leggen met andere dan alleen de gebruikelijke doelgroepen;
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4) Hoe ziet u de voorgestelde focusopgaven in relatie tot de andere
instrumenten die moeten worden uitgewerkt?
Wij maken de focusopgaven sturend voor de visie en voor daarvan af te
leiden programma’s en Omgevingsverordening in plaats van een sturing
door een traditionele aanpak vanuit gebiedsvisies en sectoren. Wij willen
een visie voor de lange termijn maken die niet steeds verandert, maar wel
adaptief is in zijn opzet;
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5) Hoe stelt u zich het maatwerk in de samenwerking met gemeenten en regio’s
voor?
Wij zoeken bij de visieontwikkeling vanuit de één overheidsgedachte naar
samenhang met andere overheden zoals gemeenten, om enerzijds doelen te
borgen en beschermen en anderzijds de dienstbaarheid naar initiatiefnemers
beter vorm te geven. Dit betekent dat wij samen op zoek gaan naar het
geschikte schaalniveau van samenwerking met gemeenten, die primair zelf
aan de lat staan voor de intensiteit van samenwerken. Verder is maatwerk in
regio’s thema-afhankelijk en kunnen per regio andere keuzes per onderwerp
gemaakt worden.
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