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Onderwerp: Start actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening.
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Bijlagen
I.
Overzicht actualisatieonderwerpen 2017 /2018 (bijgevoegd)
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Op 26 september 2017 hebben wij besloten de Omgevin.g~visie Overijsset 201 jij kleurt p.;erijssel
en de Omgevingsverordening Overijssel 2017 op een aantal onderwerpen te actualiseren. In deze
brief vindt u informatie over de aanleiding, uitgangspunten, uitvoering/vervolg en een overzicht van
de actualisatieonderwerpen.
Aanleiding
De Omgevingsvisie Overijssel is dé provinciale visie voor de fysieke leefomgeving in Overijssel. In de
Omgevingsvisie bekijken wij onderwerpen als ruimtelijke ordening, milieu, water, verkeer en

'

vervoer, ondergrond en natuur in samenhang voor een duurzame ontwikkeling van onze
leefomgeving. De omgevingsverordening zetten wij in om de doorwerking van bepaalde onderdelen
van het beleid van de Omgevingsvisie juridisch te borgen.
Op 12 april 2017 heeft u de Omgevingsvisie Overijssel 2017 en de Omgevingsverordening Overijssel
2017 vastgesteld. Deze visie en verordening zijn het resultaat van de 'revisie': de uitgebreide
herziening van de omgevingsvisie en -verordening van 2009.
Met het besluit om de Omgevingsvisie te 'reviseren' is ook besloten om de Omgevingsvisie en
Omgevingsverordening na de revisie cyclisch 'up-to-date' te houden. Deze cyclische actualisatie is
beleidsneutraal: alleen beleidswijzigingen waaraan een afgerond besluitvormingstraject ten
grondslag ligt, krijgen een objectgerichte doorvertaling in verordening en/of visie.
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Daarbij gaat het om beleidswijzigingen die invloed hebben op de fysieke leefomgeving in Overijssel,
of op hoe wij deze kunnen gebruiken.1
Dit is aanleiding geweest voor het in beeld brengen van de beleidswijzigingen die nog geen
doorvertaling hebben gekregen in de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening Overijssel 2017.
Het overzicht (zie bijlage I) bevat onderwerpen waarvoor de besluitvorming al is afgerond of zeer
binnenkort wordt afgerond. Voor drie onderwerpen op de lijst geldt dat de besluitvorming mogelijk
niet op tijd kan worden afgerond voor de actualisatieronde 2017/2018. Wanneer de besluitvorming
daarvan niet tijdig kan worden afgerond, schuift de doorvertaling van het onderwerp in de
Omgevingsvisie door naar de volgende actualisatieronde.
Uitgangspunten
Bij de keuze om de Omgevingsvisie Overijssel 2017; jij kleurt Overijssel en de
Omgevingsverordening Overijssel 2017 op deze onderwerpen te actualiseren, zijn de volgende
uitgangspunten gebruikt:
het gaat om beleidswijzigingen die invloed hebben op de fysieke leefomgeving in Overijssel
en/of op hoe wij deze kunnen gebruiken;
aan de onderwerpen ligt een afgerond besluitvormingstraject ten grondslag of wordt verwacht
dat dit tijdig wordt afgerond;
de onderwerpen zijn in het kader van de besluitvorming door GS/PS integraal afgewogen.
Uitvoering/vervolg
Inmiddels is gestart met de uitwerking van de wijzigingen in tekst en kaart. Volgens planning leggen
wij eerste kwartaal 2018 het concept ontwerp Actualisatie Omgevingsvisie en
Omgevingsverordening Overijssel 2018 ter inzage. Aanbieding van reactienota en het definitieve
ontwerp aan Provinciale Staten is voorzien in het najaar van 2018.
Naast de beleidswijzigingen herstellen wij in de actualisatieronde ook omissies in tekst en kaarten.
Gedeputeerde Staten van Overijssel,

voorzitter,

1

Denk hierbij ook aan veranderingen in het Europees en/of Rijksbeleid die een doorvertaling moeten
krijgen in ons provinciaal (omgevings)beleid.
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Bijlage 1 Overzicht actualisatieonderwerpen 2017/2018
Ondergrond
Wijziging betreft aanpassing en aanvulling van teksten van de paragraaf Ondergrond en paragraaf
Energie (en de bijbehorende kaarten) met de recente beleidskeuzes voor de diepe ondergrond en de
betekenis van de ondergrond voor de energieopgave.
Reprogrammeren bedrijventerreinen
Wijziging betreft de doorwerking van programmeringsafspraken die GS met de gemeenten in de
regio’s Noordwest-Overijssel en Twente hebben gemaakt om balans te brengen in vraag en aanbod
van bedrijventerreinen. Dit betekent voor nu aanpassing van teksten over bedrijventerreinen in de
visie en aanpassing van de verordening om het terugdringen van de overcapaciteit op
bedrijventerreinen juridisch te borgen.
Topwerklocaties
Aanvulling van de vier eerder geselecteerde topwerklocaties in Twente met topwerklocaties in de
stedelijke netwerken van West-Overijssel.
RetailDeals
Aanpassing/aanvulling van teksten in de visie over de aanpak van winkelleegstand en de vitalisering
van winkelgebieden n.a.v. de ondertekening van de zogenaamde RetailDeals.
Logistiek en Goederenvervoer
Wijziging betreft het actualiseren van teksten over logistiek en goederenvervoer. Dit naar aanleiding
van het onderzoek van de Rekenkamer Oost-Nederland naar het Uitvoeringsprogramma
Goederenvervoer over water en de vaststelling van het Koersdocument Goederenvervoer en
logistiek.
Mobiliteit
Wijziging betreft het actualiseren van teksten en aanpassing van de centrale beleidsambitie voor
mobiliteit. Dit naar aanleiding van vaststelling van een viertal koersdocumenten. Daarnaast worden
de teksten geactualiseerd n.a.v. vaststelling van de zogenaamde beleidsimpuls Verkeersveiligheid.
.
Klimaatadaptatie
Wijziging betreft de verankering van de Nationale Adaptatie Strategie (NAS) en het Deltaplan
Ruimtelijke Adaptatie (DP RA). NAS en DP RA krijgen nader vorm in het Regionaal Adaptatie Plan
(RAP). Het RAP nemen we mee bij de volgende actualisatie.
Sociale kwaliteit
N.a.v. de vaststelling van het Programma sociale kwaliteit 2016-2019 aanpassing/aanvulling van de
definitie van de rode draad sociale kwaliteit en op hoe we sociale kwaliteit realiseren. Accent ligt
daarbij op inzet op de vraag vanuit de samenleving, gericht op het versterken van lokale inzet en
zelfregie.
Duurzaamheid
Aan het programma duurzaamheid is een vijfde kwaliteitsambitie toegevoegd. De paragraaf over de
rode draad duurzaamheid (paragraaf 4.1) vraagt op dit punt om aanvulling. Daarnaast vraagt de
tekst van deze paragraaf n.a.v. het voorstel dat in september 2017 bij PS ter besluitvorming voor
ligt ook op enkele andere punten om aanpassing/aanvulling.
Coördinatieverordening Natura 2000-opgaven
Aanvulling van de verordening met de coördinatieverordening voor Natura 2000-opgaven die vorig
jaar is vastgesteld.
Herbegrenzing Natuurnetwerk Nederland, voorheen EHS
De jaarlijkse kleine wijzigingen op de kaart.
Uitwerking natuurvisie
Aanvulling en aanpassing van teksten over natuur en aanpassing van de centrale beleidsambitie
voor natuur. Dit n.a.v. vaststelling van het koersdocument.
Bestuursfilosofie
Aanvulling van de tekst over de bestuursfilosofie met een tekstblokje over regionale samenwerking.
Dit n.a.v. de vaststelling van de perspectiefnota waarin expliciet opgenomen is dat de provincie een
zwaarder accent op regionale samenwerking legt.
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Onder voorbehoud (als de besluitvorming niet rond is voor 15 november, schuift het
onderwerp door naar de volgende actualisatie):
Cultureel erfgoed
Aanwijzing van de Koloniën van Weldadigheid als Unesco Werelderfgoed vraagt om actualisatie van
tekst in de visie en aanvulling van de verordening.
Hardheidsclausule
In onze Omgevingsverordening ontbreekt een hardheidsclausule. Door deze op te nemen, wordt er
ruimte geboden om mee te werken aan wenselijke ontwikkelingen die door de strikte formulering
van algemene regels niet zouden kunnen worden meegenomen.
Drinkwater
Wijziging betreft het laten vervallen van één en aanpassing van drie beschermingsgebieden én
toevoeging van het intrekgebied van een nieuwe winlocatie
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