
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 27 september 2018

Onderwerp : Actualisatie provinciale Omgevingsvisie en provinciale Omgevingsverordening

Voorgestelde beslissing:

1. Kennisnemen van de pro forma zienswijze namens de gemeente zelf.
2. Kennisnemen van de regionale zienswijze op de actualisatie van de provinciale Omgevingsvisie en op de 

provinciale Omgevingsverordening en daarmee instemmen. 

Aanleiding
Op 5 juni 2018 heeft de provincie Gelderland de ontwerp-Omgevingsvisie Gaaf Gelderland en het ontwerp-
actualisatieplan 6 voor de Omgevingsverordening vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak.

De kern van de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland is dat een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland centraal 
staat. Om een Gaaf Gelderland te bereiken gaat de provincie bij het uitvoeren van haar taken de focus leggen op een 
duurzaam, verbonden en economisch krachtig Gelderland. Met behulp van de volgende ambities gaat de provincie 
daar richting aan geven: 
 Energietransitie
 Klimaatadaptatie
 Circulaire Economie
 Biodiversiteit
 Bereikbaarheid
 Economisch vestigingsklimaat
 Woon- en leefomgeving.
Elke ambitie in de Omgevingsvisie kent zijn eigen doelstellingen en aanpak. Na vaststelling van de Omgevingsvisie 
door Provinciale Staten (volgens planning 19 december 2018) wordt de visie vertaald in provinciale plannen. Bij het 
realiseren van de plannen heeft de provincie verschillende hulpmiddelen en bijbehorende rollen. Van uitvoerder van 
wettelijke taken tot subsidieverlener aan maatschappelijke initiatieven. 

Naast de Omgevingsvisie wordt ook de Omgevingsverordening geactualiseerd, waarin regels en bepalingen over de 
inrichting en beheer van de ruimtelijke omgeving zijn vastgelegd. 
Het actualisatieplan 6 Omgevingsverordening is een eerste opstap naar een verordening die in 2021 “Omgevingswet-
proof” mag worden genoemd. Met dit actualisatieplan wordt invulling gegeven aan de al langer levende wens om de 
bestaande verordening “op te schonen” door moeilijk leesbare artikelen te verduidelijken, overbodige teksten te 
schrappen en de nummering te vereenvoudigen. Ook wordt met het actualisatieplan invulling gegeven aan de wens 
om de verordening alvast zo veel mogelijk in lijn te brengen met het (modernere) taalgebruik van de Omgevingswet. 

Voor de verdere inhoud verwijzen wij u naar de provinciale website www.gelderland.nl/omgevingsvisie-actueel waar 
de plannen digitaal zijn te raadplegen.

De ontwerp-Omgevingsvisie en het ontwerp-actualisatieplan 6 Omgevingsverordening hebben van 14 juni tot en met 
9 augustus 2018 ter inzage gelegen. In deze periode kon iedereen een zienswijze indienen. Als gemeentebesturen 
van de Regio Achterhoek hebben wij daarvan gebruik gemaakt. Daarnaast hebben wij - zoals in de door u op 5 juli 
aanvaarde motie is gevraagd – een pro forma zienswijze ingediend. 

Deze zienswijzen liggen voor u bij de raadsstukken ter inzage. 

Wat wordt met beslissing bereikt
 Met het voorleggen van de ontwerp-Omgevingsvisie Gaaf Gelderland en het ontwerp-actualisatieplan 6 

provinciale Omgevingsverordening wordt alsnog gelegenheid geboden een nadere onderbouwing c.q. 
aanvullende zienswijze naar voren te brengen.  

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1 Op 7 augustus 2018 is een zienswijze pro forma ingediend bij de provincie.

De periode om het ontwerp-Omgevingsvisie en het ontwerp-actualisatieplan 6 voor de Omgevingsverordening vrij 
te geven voor inspraak (zomerreces) is door de provincie niet gelukkig gekozen. Dit vormde voor uw raad aanlei-
ding voor het aannemen van een motie waarbij ons college gevraagd werd bij Gedeputeerde Staten aan te drin-

http://www.gelderland.nl/omgevingsvisie-actueel


gen op verlenging van de indieningstermijn van een zienswijze tot eind september. Daarbij heeft u gesteld zo 
nodig een pro forma zienswijze in te dienen indien GS daar niet mee zou instemmen. 
De Provincie heeft laten weten dat uitstel tot eind september i.v.m. hun planning niet mogelijk is. Op 7 augustus 
2018 is daarom een zienswijze pro forma ingediend. Daarmee is de deadline voor het indienen van een ziens-
wijze op 23 augustus 2018 komen te liggen. Ook vóór deze datum is uw raad niet meer bijeen geweest. In de 
opvatting van de provincie kan een zienswijze ook later in de gemeenteraad worden besproken om vervolgens op 
de provinciale hoorzitting op 21 november 2018 eventuele nieuwe opvattingen c.q. standpunten van de gemeen-
teraad mondeling naar voren te brengen. 

1.2 De pro forma zienswijze is niet verder aangevuld.
De regionale zienswijze, die ook namens onze gemeente is ingediend, is zeer uitvoerig en gaat in detail in op zo 
wel de ontwerp-Omgevingsvisie en het ontwerp-actualisatieplan 6 provinciale Omgevingsverordening. Daarbij 
komt, dat wanneer de ontwerp-Omgevingsvisie eenmaal is vastgesteld de provincie de visie dient te vertalen in 
provinciale plannen en provinciale Omgevingsverordening. Bij deze processen worden partners van de provincie 
(w.o. de gemeenten) vroegtijdig betrokken. In de regionale zienswijze wordt daar nog eens nadrukkelijk aandacht 
voor gevraagd. Aanvulling van de pro forma zienswijze is daarom niet nodig gevonden.

2.1 De regionale zienswijze is geënt op regionale samenwerking.
De regionale zienswijze is in gezamenlijkheid opgesteld. Vanuit diverse ambtelijke overleggen is input geleverd 
voor het opstellen van een regionale zienswijze. Dit heeft geresulteerd in een op 7 augustus 2018 ingediende 
integrale zienswijze en is gericht op het veilig stellen van gezamenlijke belangen.

2.2 De Ontwerp-Omgevingsvisie ontmoet in hoofdlijn herkenning en waardering.
De provinciale ontwerp-Omgevingsvisie is nadrukkelijk een visie op hoofdlijnen. De doelen en ambities in de 
ontwerp-Omgevingsvisie zijn herkenbaar, doch vragen om uitwerking in o.a. de provinciale Omgevingsverorde-
ning en wellicht ook in een uitvoeringsprogramma. In de regionale zienswijze wordt nadrukkelijk gevraagd de 
regiogemeenten daarbij in een vroeg stadium te betrekken. Op deze wijze kan de provincie zich nog meer als 
partner ontwikkelen om samen de gewenste doelen te bereiken. 

2.3 De provinciale ontwerp-Omgevingsvisie behoeft aanvulling v.w.b. de aansluiting op de lokale Omgevingsvisie.
Het primaat voor het omgevingsbeleid ligt bij de gemeente, tenzij er een provinciale taak aan de orde is of een 
aanwijsbaar provinciaal belang in het geding is. Voor het opstellen van een eigen omgevingsvisie is het voor de 
gemeente daarom belangrijk te weten welke ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving volgens de provincie van 
provinciaal belang zijn en waarom. In de regionale zienswijze is gevraagd hier duidelijk in te zijn. 

Uitvoering

(Provinciale) Planning
 Provinciale hoorzitting 21 november 2018
 Het provinciaal streven is de Ontwerp-Omgevingsvisie Gaaf Gelderland en het ontwerp-actualisatieplan 6 

Omgevingsverordening vast te stellen op 19 december 2018

Burgemeester en wethouders,

M.J.F. Verstappen O.E.T. van Dijk
Secretaris Burgemeester

Bijlagen:

- Pro forma zienswijze d.d. 7 augustus 2018
- Regionale zienswijze d.d. 7 augustus 2018, kenmerk Z106501/UIT18-114017
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□ conform voorstel

□ zonder hoofdelijke stemming

□ met algemene stemmen

□ …… stemmen voor …… stemmen tegen

□ aangenomen

□ aangenomen met amendement ……….

□ aangehouden

□ verworpen

□ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt ………

□ in handen B&W gesteld

□ opmerkingen/toezeggingen: ……………………….

□ …………………………………………………………


