
Zeeuwse Omgevingsvisie
Achterbanraadpleging - Webinar 10 en 11 maart



Programma Webinar

1. Opening en inleiding

2. Proces

3. Interview met de heer Westrate (wethouder gemeente Borsele)

4. Vragen en poll

5. De vier maatschappelijke uitdagingen

6. Korte uitleg andere bouwstenen

7. Interview met de heer Oosten (VNO/NCW)

8. Interview met de heer Snijders (TOZ)

9. Koppeling met de verordening

10. Vragen en uitslag poll

11. Hoe nu verder?



1. Waar komen we vandaan? - tijdlijn

Maart 2018

• Start proces

Juli 2018

• Startbijeenkomst over 
samenwerking (spelregels)

November 2018 - mei 2019

• Brede dialogen over inhoud 
(agenda)

Juni – november 2019

• Opstellen bouwstenen en 
ruwe schets van de visie

Maart 2020

• Internetconsultatie ruwe 
schets

Oktober 2020

• Afronding bouwstenen en 
voorontwerp visie 

Januari - maart 2021

• Achterbanraadpleging

Juni - augustus 2021

• Formele inspraak

November – december 2021

• Vaststelling door GS /PS



2. Deel A: samenhang met andere visies

Recente regio- en gebiedsvisies zijn gebruikt als bouwsteen of als input.

• Kustvisie
• Oosterscheldevisie
• RES
• Concept KASZ
• Natte gebiedsagenda ZWD
• Gebiedsvisie Veerse Meer (zodra de contouren hiervan duidelijk zijn)

• Statement Regiovisie De Bevelanden en Tholen
• Grensvisie Euregio Scheldemond



2. Deel A: samenhang met uitvoeringsprogramma’s

Uitvoeringsprogramma’s die het beleid uit de omgevingsvisie uitwerken

• Uitvoeringsprogramma Landelijk gebied
• Deltaplan Zoet water
• Zeeuwse woonagenda
• Milieuprogramma
• Ontwikkelagenda cultuur
• Nieuwe economische agenda



2. Deel A: Visie en hoofdlijnen (2050)



2. Verder uitdiepen aantal bouwstenen – Deel B

Deel B: Doelen en acties voor de 27 bouwstenen (thema’s) 
• Doelstelling voor 2030
• Acties om doelen te bereiken
• Rolverdeling bij uitvoering
• Kansen en risico’s bij uitvoering



Welke bouwstenen zijn er?



2. Wat staat er in de omgevingsvisie?

Doel 2030 van de bouwsteen

15. Natuur 

Behoud en versterking van Zeeuwse biodiversiteit. 
Specifiek wordt daarbij ingezet op het bereiken van 
een 70% doelbereik van stikstofgevoelige 
binnendijkse Natura2000 gebieden.



2. Wat staat er in de omgevingsvisie?

Subdoelen van de bouwsteen

15. Natuur 

Subdoel 1: Herstel Biodiversiteit
Subdoel 2: Natuurbescherming
Subdoel 3: Natuurbeheer
Subdoel 4: Natuurherstel
Subdoel 5: Natuurontwikkeling
Subdoel 6: Natuurverbreding
Subdoel 7: Natuurbeleving



2. Wat staat er in de omgevingsvisie?

Subdoelen van de bouwsteen

15. Natuur 

Subdoel 1: Herstel Biodiversiteit

Actie 1.1 - Uitvoering doelstelling Biodiversiteit



3. Welke provinciale regels horen er bij?

Iedere partij, dus ook de provincie, kan verschillende instrumenten inzetten

• Financieel-economisch = sturen met financiële prikkels. 
• Communicatie en informatie = sturen met ontwikkelen en/of overdragen 

van informatie. 
• Juridisch = sturen met wetten en regels. 
• Uitvoerend = sturen door realisatie. 



3. Welke provinciale regels horen er bij?

Instrument omgevingsverordening: wat is het?

• Een belangrijk juridisch instrument 
• Bindende regels op het gebied van water, natuur, ruimte, (vaar)wegen, 

landschap, ontgrondingen, etc.
• Bindend voor gemeenten, waterschappen, burgers en bedrijven
• Provinciale Staten stellen de verordening vast

Omgevingsverordening Zeeland wordt tegelijk met de visie vernieuwd



3. Welke provinciale regels horen er bij?

Inhoud: wat moet?

• Bescherming werelderfgoed en cultureel erfgoed
• Bescherming natuurnetwerk (NNN)
• Stiltegebieden
• Grondwaterbeschermingsgebieden
• Omgevingswaarden (regionale keringen, overstroming)
• Geluidsnormen (GPP’s) voor provinciale wegen en lokale spoorwegen



3. Welke provinciale regels horen er bij?

Inhoud: wat kan?

• Aanvullende vergunningplichten voor milieubelastende zaken
• Opnemen van strengere of aanvullende omgevingswaarden met betrekking tot 

luchtkwaliteit of waterkwaliteit 
• Opnemen maatwerkvoorschriften
• Opnemen regels voor ammoniak bij verzuringsgevoelige gebieden
• Etc.



3. Welke provinciale regels horen er bij?

Inhoud: wat mag?

• Stedelijke ontwikkelingen
• Agrarische ontwikkelingen
• Recreatie
• Natuur
• Energie
• Flora en fauna-activiteiten



5. Hoe gaan we verder?

Wij vragen tijdens deze achterbanraadpleging uw mening over:

• De ambitie en doelen in de omgevingsvisie
• De inzet en rol die voor uw organisatie worden beschreven
• De inhoud van de omgevingsverordening 

De reacties worden besproken in de integratiegroep en worden gebruikt om de visie 
en verordening te voltooien. 

Reageren kan tot 26 maart 2021!



Magazine



Vragen en/of opmerkingen?

Ons emailadres is: 

Omgevingsvisie@zeeland.nl

VOLG ONS OOK OP

Twitter @provzeeland
Instagram @provinciezeeland
Facebook provinciezeeland
LinkedIn provinciezeeland

www.zeeland.nl

mailto:Omgevingsvisie@zeeland.nl

