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BIJLACEE II PROVINCIALE DISCUSSIES 

BIJLAGEE II PROVINCIALE DISCUSSIES 

Inn de Nederlandse provincies wordt gediscussieerd over de eenheid van het pro-

vincialee omgevingsbeleid. De uitkomsten van deze debatten en de argumenten 

diee erbij worden uitgewisseld zijn in hoofdstuk zes in hoofdlijnen weergegeven. 

Inn deze Bijlage wordt per provincie een uitgebreider beeld van het verloop van 

hett debat geschetst. Als eerste ijkpunt in deze beschrijvingen geldt zoals zal blij -

kenn het jaar 1997 - het moment wraarop de eerste grote ronde van het onderzoek 

iss afgerond (Wissink 1998). De gegevens van dat moment zijn in de herfst van 

19999 middels een telefonische controleronde geactualiseerd. De weergave van de 

provincialee debatten vindt op alfabetische volgorde plaats. 

Drenthe Drenthe 
Hett College van Gedeputeerde Staten van Drenthe nam in 1996 het besluit om 

eenn integraal omgevingsplan op te stellen. Deze beslissing mondde in februari 

19977 uit in een Voorontwerp Visiedeel van een Provinciaal Omgevingsplan 

(POP).. In dit Visiedeel werd verduidelijkt dat de keuze voor een integraal omge-

vingsplann is bedoeld om de samenhang, consistentie van besluitvorming, duide-

lijkheidd naar buiten, doelmatigheid en doeltreffendheid te vergroten. Met het 231 

omgevingsplann wordt het aantal plannen verminderd en wordt verkokering 

tegengegaann waardoor de overlap in het beleid wordt voorkomen. Er kunnen 

duidelijkk keuzen in worden gemaakt waardoor de kansen op uitvoering worden 

verbeterd.. De provincie kan daarom met het omgevingsplan haar kerntaak het 

gevenn van een samenhangende visie op de fysieke leefomgeving - beter gestalte 

gevenn (Provincie Drenthe 1997: 4). Bij de keuze was de overweging dat de pro-

vinciee vooral uit laagdynamisch landelijk gebied bestaat belangrijk. In lij n met 

ditt voornemen werd op 16 december 1998 het POP door Provinciale Staten vast-

gesteld.. Het document bestaat uit zes delen in kleurendruk - inleiding, visie, 

toetsingskader,, ontwikkelingskaart, gebiedsgericht deel, doorwerking en uitvoe-

ringg - en een reeks bijgevoegde gedetailleerde plankaarten. Het plan treedt for-

meel-juridischh in de plaats van de strategische plannen voor milieu, ruimtelijke 

ordeningg en water. Daarnaast zijn ook de strategische aspecten van het Verkeers-

enn vervoersplan, de Nota bedrijventerreinen, het Natuurbeleidsplan, het 

Economischh beleidsplan en de Landbouwnota verwerkt. Als inhoudelijke grond-

slagenn zijn watersysteembenadering, basiskwaliteit en ruimtegebruik gekozen. 

Dezee grondslagen krijgen een uitwerking voor economische kerngebieden, lan-

delijkee gebieden en de afvalverwijdering en resulteren in twee functiekaarten en 

eenn ontwikkelingskaart. Het plan behoudt herkenbare onderdelen met betrek-

kingg tot bezwaar, beroep en - in combinatie met afzonderlijke verordeningen en 

richtlijnenn - toetsing en wordt uitgewerkt in aparte uitvoeringsprogramma's. 

Flevoland Flevoland 
Dee provincie Flevoland bestaat nog maar kort. De provinciale organisatie is hier-

doorr klein. Gemeenten hebben bovendien veel beleidsruimte. De complexiteit 

vann de omgevingsproblematiek is in het nieuwe land van deze provincie relatief 
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gering.. De provincie omvat vooral laagdynamische gebieden en er is geen sterk 

vervuilendee industrie en ernstige bodemverontreiniging. Er zijn weinig ruimte-

lijk ee problemen en contrasterende belangen (Hopman, 1996: 103). Het verstede-

lijkt ee gebied rond Almere vormt de uitzondering op deze rooskleurige schets. De 

voorzienee verstedelijking - een groei naar 500.000 inwoners - veroorzaakt een 

spanningg tussen de gewenste groei en mogelijkheden om een kwalitatief hoog-

waardigee omgeving te behouden. Om weloverwogen met deze spanning om te 

gaann hebben Provinciale Staten in het Werkprogramma 1995-1999 aangekondigd 

datt de afzonderlijke provinciale plannen door een omgevingsplan worden ver-

vangen.. Zo wordt voorkomen dat bij inrichting en gebruik van de omgeving van-

uitt verschillende invalshoeken worden gesproken. Een eenduidige presentatie in 

éénn plan zal de duidelijkheid van het voorgestane beleid vergroten. Er wordt één 

uitvoeringskaderr geboden zodat uitvoeringskansen worden vergroot (Provincie 

Flevolandd 1997: 1-2). Het planningproces is inmiddels vergevorderd. Er is geko-

zenn om het plan op te delen in een strategische visie, een kaderstellende uitwer-

kingg en een uitvoeringsprogramma. All e beleidsvoornemens met gevolgen voor 

hett fysieke milieu worden in deze delen verwerkt (Licher 1995: 23). De sociale 

dimensiee van de ruimtelijke ontwikkeling krijgt in het omgevingsplan veel aan-

dachtt (Siepel 1998: 48-53). In januari 1999 verscheen een Ontwikkelingsvisie 
2322 Flevoland 2030 - het eerste deel met een schets van de toekomstige provinciale 

ontwikkeling.. In deze visie krijgt de sociale en economische ontwikkeling in 

relatiee tot de omgeving opvallend veel aandacht. Die aandacht is het directe 

gevolgg van het bijzondere karakter van Flevoland als 'groeiprovincie'. De visie is 

voorzienn van een ontwikkelingskaart. Inmiddels wordt gewerkt aan de invulling 

vann het plan. Gebiedsgerichte projecten krijgen een belangrijke rol. Het 

Omgevingsplann wordt in de tweede helft van 2000 door Provinciale Staten vast-

gesteld. . 

Friesland Friesland 

Ookk de provincie Friesland heeft een zeer kleine ambtelijke dienst. In 1997 zag 

dezee provincie het omgevingsbeleid niet als leidraad voor veranderingen. All e 

aandachtt werd namelijk gericht op een vernieuwing van de bestuurlijke verhou-

dingenn met gemeenten. In het rapport Fryskïn Fernijt! - Friesland Vernieuwd -

werdd geconstateerd dat de provincie een aantal taken zou kunnen afstoten. Zo 

werdd voorgesteld om de verstrekking van milieuvergunningen en het milieutoe-

zichtt naar gemeenten te delegeren. Ten aanzien van de ruimtelijke ordening 

wrerdd voorgesteld dat de provincie in de toekomst gemeentelijke structuurplan-

nenn zou goedkeuren - iets dat onder de Wet op de Ruimtelijke Ordening niet 

verplichtt is. De goedkeuring van bestemmingsplannen zou dan - mits in lij n met 

hett structuurplan - achterwege kunnen blijven. Verder werd het opstellen van 

intergemeentelijkee plannen gestimuleerd. Deze aandacht voor een intergemeen-

telijkee aanpak onder provinciale regie sloot aan bij de gebiedsgerichte aanpak van 

hett provinciale omgevingsbeleid. Gebiedsgerichte projecten zouden de geza-

menlijkee uitvoering van afzonderlijke strategische plannen kunnen garanderen. 

Dee situatie in de provincie Friesland is sinds deze schets uit 1997 ingrijpend 

gewijzigd.. Enerzijds is door terughoudendheid bij de gemeenten het project 
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Frieslandd Vernieuwd stopgezet. Anderzijds wordt op dit moment - mede met 

eenn oog op buurprovincie Drenthe - overwogen om een omgevingsplan dan wel 

koepelplann op te stellen. In 1999 zullen een nieuw waterhuishoudingsplan en 

milieubeleidsplann worden vastgesteld. Daarnaast is begonnen met de herziening 

vann het Streekplan uit 1994. In dat kader is in Gedeputeerde Staten en later in de 

Statencommissiee voor ruimtelijke ordening gediscussieerd over de wenselijk-

heidd van een omgevingsplan. Er is besloten om de ervaringen in andere provin-

ciess te volgen en in het jaar 2000 bij de streekplanherziening een keuze te maken 

inn die discussie. 

Gelderland Gelderland 

Inn de provincie Gelderland vond begin jaren negentig een incident plaats. In lij n 

mett het streekplanbeleid waren bestemmingsplannen goedgekeurd voor een 

grootschaligg bedrijfsterrein dat in een waterwingebied bleek te liggen. Naar aan-

leidingg van dit incident werd een onderzoek ingesteld naar de samenhang tussen 

ruimtelijkee ordening, milieubeleid en waterbeleid. In 1993 werd geconstateerd 

datt strijdigheid tussen de betrokken plannen in de praktijk meeviel maar dat de 

plannenn elkaar ook niet ondersteunden. Bovendien werd het beleid naar 'buiten' 

verschillendd gepresenteerd (Provincie Gelderland 1993a: 6). Er werd geconsta-

teerdd dat de afstemming tussen de plannen - methodiek, procedure en proces - 233 

zouu moeten worden verbeterd. Daarom werd besloten om de drie plannen gelijk 

tee actualiseren. Het ruimtelijke beleid voor de provincie zou bovendien in één 

streekplann worden opgenomen. De optie van een integraal omgevingsplan werd 

afgewezenn omdat consequenties voor de portefeuilleverdeling en de ambtelijke 

organisatiee te groot waren (Provincie Gelderland 1993b: 10). In plaats daarvan 

werdd besloten een Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief op te stellen dat als koe-

pelplann de verschillende denkwijzen in de afdelingen zou overstijgen. Dit 

Ontwikkelingsperspectieff  verscheen in juli 1994 als discussienota over de toe-

komstt van Gelderland. Het stelt dat de omgevingsplannen gericht zijn "op 

behoudd en verbetering van de omgevingskwaliteit, mede ten behoeve van een 

positievee economische ontwikkeling" (blz. 10). Dit uitgangspunt wordt voor het 

landelijkk gebied uitgewerkt in strategische keuzen over de Groene Structuur, 

landbouw,, recreatie en toerisme. Het stedelijk gebied krijgt een uitwerking aan 

dee hand van de thema's demografie, volkshuisvesting en bedrijvigheid. Milieu en 

waterr krijgen een afzonderlijke uitwerking. De strategische keuzen krijgen hier-

naa een gebiedsgerichte concretisering. Het Ontwikkelingsperspectief was rich-

tinggevendd bij het opstellen van de drie plannen. Het is vertaald in een gezamen-

lij kk eerste hoofdstuk. In september 1996 werden de plannen door Provinciale 

Statenn vastgesteld. 

Groningen Groningen 

"Dee provincie wil vóór het jaar 2000 een eerste totaalplan voor de fysieke leef-

omgevingg van de provincie Groningen gereed hebben in plaats van het drietal: 

streekplan,, milieubeleidsplan en waterhuishoudingsplan" (Provincie Groningen 

1993).. Met dit omgevingsplan wil de provincie de integratie van het omgevings-

beleidd vergroten. De provinciale kerntaak van de strategische planning van het 
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beleidd voor de fysieke omgeving kan zo beter gestalte krijgen. Naast de drie stra-

tegischee plannen zal ook het sectorale beleid met betrekking tot de omgeving bij 

dee integratie worden betrokken. Zo wordt het aantal provinciale plannen dras-

tischh verminderd en kan de duidelijkheid over het provinciale beleid worden ver-

groot.. Hierdoor kan de uitvoering van het beleid worden verbeterd (Provincie 

Groningenn 1994: 3). Het besluit tot het opstellen van een omgevingsplan vormt 

hett eindpunt van een ontwikkeling naar een geïntegreerd omgevingsbeleid die 

beginn jaren negentig werd ingezet. Het eerste resultaat van die ontwikkeling was 

dee gelijktijdige behandeling en vaststelling op 14 december 1994 door Provinciale 

Statenn van de drie strategische beleidsplannen samen met een provinciaal mobi-

liteitsplan.. Naast deze inhoudelijke afstemming is een tweede actie het samen-

voegenn van de diensten Ruimtelijke Ordening en Milieu & Water tot de dienst 

Ruimtee &. Milieu op 30 oktober 1995. Gezien de actualiteit van de plannen was 

hiernaa de noodzaak om het integrale omgevingsplan snel op te stellen gering. 

Well  is samen met de provincie Drenthe en met vijftien gemeenten een visie voor 

dee regio Groningen-Assen opgesteld. Eind 1998 resulteerde dit in de vaststelling 

vann het Omgevingsplan Regio Groningen (daadwerkelijk ORCI genoemd) als par-

tiëlee herziening van de Groningse strategische provinciale plannen. Rond die tijd 

werdd bovendien de intentie om een omgevingsplan op te stellen bevestigd. 

2344 Sindsdien zijn de activiteiten middels een dialoog met verschillende betrokke-

nenn opgevoerd. De toekomst van het landelijk gebied speelt hierbij een belangrij-

kee rol. De dialoog zal eind 1999 in een visiedeel van het omgevingsplan resulte-

ren.. Dit zal worden uitgewerkt in een gebiedsgericht beleidsdeel en een uitvoe-

ringskader.. Na de eeuwwisseling moet dit in een Omgevingsplan uitmonden. 

Ditt plan zal vier strategische plannen - inclusief het mobiliteitsplan - en ander 

sectorbeleidd omvatten. 

Limburg Limburg 

Inn de provincie Limburg werden in 1995 na een gelijktijdige planprocedure drie 

strategischee provinciale plannen - Milieubeleidsplan, Streekplan Noord en 

Midden-Limburg,, Waterhuishoudingsplan - vastgesteld. Het zwaartepunt van 

dee aandacht voor afstemming van het omgevingsbeleid lag echter bij de uitvoe-

ring.. Medio 1996 werd een gebundeld uitvoeringsprogramma gepresenteerd 

waarinn onder meer de uitvoeringsprogramma's voor water, milieu en ruimtelijke 

ordeningg waren verwrerkt. Met dit gezamenlijke programma konden beter priori-

teitenn wrorden gesteld en middelen gecoördineerd worden ingezet. Na deze vroe-

gee aandacht voor de uitvoering van het omgevingsbeleid kreeg de samenhang 

tussenn de strategische plannen meer aandacht. In 1997 werd met de nota 

SamenhangendSamenhangend beleid, efficiënte uitvoering een proces ingezet dat moet uitmon-

denn in een Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL). In de nota wordt als 

belangrijkee reden voor een omgevingsplan genoemd dat verschillende beleids-

veldenn elkaar nodig hebben om gestelde doelen te bereiken. Men slaagt er afzon-

derlijkk niet in complexe maatschappelijke vraagstukken te beheersen. Hen omge-

vingsplann levert beleidsmatig winst op omdat de prioriteiten duidelijk in één 

documentt staan beschreven. Beschikbare middelen kunnen beter worden ver-

deeldd waardoor de uitvoering wordt verbeterd. Bovendien zullen de kosten van 
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eenn integraal plan lager zijn. In lij n met deze intentieverklaring verscheen begin 

19999 een discussienota Investeren in Kwaliteit; schets van het omgevingsbeleid 

voorvoor Limburg. In deze nota worden eerst een reeks strategische onderwerpen 

besprokenn - het beheer van voorraden, woningbouw, duurzame bedrijvigheid, 

milieukwaliteit,, veerkrachtige watersystemen, bereikbaarheid en identiteit. 

Dezee onderwerpen krijgen vervolgens een regionale uitwerking. De uitwerkin-

genn zijn op dit moment onderwerp van discussie. Dit moet begin 2000 uitmon-

denn in een concept Omgevingsplan. 

Noord-Brabant Noord-Brabant 

Inn 1988 bleek uit onderzoek dat de natuurkwaliteit in de provincie Noord-

Brabantt zeer zorgwekkend was. Vooral de landbouw veroorzaakte grote milieu-

problemen.. In lij n met de nieuwe wettelijke verplichtingen werden in 1991 een 

Waterhuishoudingsplann en Milieubeleidsplan vastgesteld. In 1992 volgden na 

moeizamee bezwaar- en beroepsrondes waarbij optochten van tractoren richting 

hett provinciehuis trokken een Streekplan en een Natuurbeleidsplan. Door de 

vrijwell  gelijktijdige totstandkoming van de plannen sloten ze goed op elkaar aan. 

Inn 1995 werden het Waterhuishoudingsplan en het Milieubeleidsplan respectie-

velijkk verlengd en herzien. In 1998 volgde een partiële actualisering van het 

Streekplan.. Deze procedures veroorzaakten geen onoverkomelijke afstemmings-

problemenn en er werd nauwelijks gebruik gemaakt van het 'haasje-over-sprin-

gen'.. In het Streekplan uit 1998 zijn bovendien de ver-thema's uit het milieube-

leidd verwerkt en is de provincie ingedeeld op basis van watersystemen. Het 

streekplann kreeg door deze inpassing van verschillende invalshoeken een centra-

lee plaats bij de afstemming van het omgevingsbeleid. De aandacht voor deze 

afstemmingg was verder gericht op de uitvoering. Hierbij kreeg een gebiedsge-

richtee uitwerking in vijf'integrale voorkeursgebieden' een belangrijke rol. 

Daarnaastt kwam tijdens de herziening van het streekplan in 1996 een ambtelijke 

discussiee op gang over de wenselijkheid van een omgevingsplan of koepelplan. 

Beginn 1998 volgde een ambtelijk akkoord om een koepelvisie op te stellen die aan 

dee afzonderlijke plannen vooraf zou gaan, In het bestuursakkoord van het nieu-

wee College van begin 1999 is deze lij n niet doorgezet. Er werd geconstateerd dat 

dee strategische onderwerpen van het omgevingsbeleid al goed in beeld kwamen 

bijj  het traject Over ruimte gesproken. Bij dit traject was in het kader van de actu-

aliseringg van het ruimtelijke beleid in 1998 aan de hand van een groot aantal 

gesprekkenn met betrokkenen een beeld ontstaan van de strategische opgaven in 

dee provincie Noord-Brabant. Dat beeld zal worden uitgewerkt in een provinciaal 

missie-statementt - geen formeel koepelplan - dat het begin gaat vormen voor 

allee beleidssectoren en dus voor de omgevingsplannen. 

Noord-Holland Noord-Holland 

Inn de Strategienota van de provincie Noord-Holland uit 1993 werd de zorg voor 

dee fysieke omgeving als kerntaak aangewezen. Deze kerntaak zou het beste mid-

delss een integraal plan voor de fysieke ruimte kunnen worden vervuld. Met zo'n 

plann vermindert het aantal provinciale plannen. De duidelijkheid over het pro-

vincialee beleid voor burgers en lagere overheden zal worden verbeterd. 



Bovendienn zal het de uitvoeringsgerichtheid van het omgevingsbeleid vergroten. 

Gezienn de bestaande onduidelijkheid was men ontevreden over de 'haasje-over-

constructie'.. Er was daarom al besloten om de afzonderlijke strategische plannen 

gelijktijdi gg vast te stellen. De keuze voor een omgevingsplan achterhaalde dat 

besluit.. In 1993 werd het project Fysieke Leefomgeving gestart. De aandacht in dit 

projectt werd verdeeld over een uitvoeringsgericht en een beleidsvormend deel. 

Binnenn het uitvoeringsgerichte deel werden zeven gebiedsgerichte projecten 

aangewezenn - onder meer Duinzoom, Veenweidegebied en Groenproject 

Haarlemmermeerr waar een gezamenlijke inzet van middelen moest zorgen voor 

beteree resultaten. Bij het beleidsvormend deel stond de totstandkoming van een 

omgevingsplann centraal. Onderzoek liet zien dat dit binnen de bestaande wetge-

vingg zou passen mits rekening werd gehouden met herzieningstermijnen en de 

toetsingsdelenn van de plannen van elkaar te onderscheiden zouden zijn. In 1996 

volgdee derhalve de bestuursopdracht om een ontwikkelingsvisie op te stellen 

(Provinciee Noord-Holland 1996: 2). De Ontwikkelingsvisie Noord-Holland 2030 

verscheenn in juni 1998. In deze Agenda voor Omgevingsbeleid worden de strate-

gischee keuzes ten aanzien van zeven thema's - cultuur en samenleving; milieu; 

verstedelijkingg en woningbouw; landschap, landbouw, natuur en recreatie; 

water;; economie; mobiliteit en bereikbaarheid - uiteengezet en vervolgens ver-

taaldd in een hoofdlijnenschets. Deze schets krijgt vervolgens een vertaling naar 

verschillendee regio's. Naar aanleiding van de Ontwikkelingsvisie werd ambtelijk 

gewerktt aan een volledig provinciaal omgevingsplan dat ook een toetsingsdeel 

enn een programmadeel zou bevatten. Begin 1999 besloot het nieuwe College 

echterr dat de nadruk van planvorming naar uitvoering zou moeten worden ver-

legd.. Er werd daarom besloten dat er geen omgevingsplan zou komen. 

Overijssel Overijssel 
Inn de provincie Overijssel bleek in 1997 dat de afstemming van het strategische 

omgevingsbeleidd steeds meer aandacht kreeg. De strategische plannen waren 

matigg op elkaar afgestemd en werden niet gelijktijdig behandeld. Het grote aantal 

uitwerkingsplannenn vergroot de onduidelijkheid en het gebrek aan samenhang. 

Al ss een belangrijk middel voor afstemming werd gewezen op een aantal gebieds-

gerichtee projecten. Daarnaast vond afstemming vooral plaats door contacten op 

dee werkvloer. Als grootste probleem werd het grote aantal plannen genoemd. Dit 

vergrotee de onduidelijkheid over het beleid en kostte veel geld. Bovendien werd 

geconstateerdd dat de verschillen tussen de beleidsvelden soms groot waren. 

Beginn 1997 ontstond daarom een discussie over de samenhang van het omge-

vingsbeleid.. Deze discussie mondde in 1998 uit in een Strategische Visie 

OverijsselOverijssel Kwaliteit in Vernieuwing. In deze visie werd het vinden van de juiste 

balanss tussen de kwaliteit van de leefomgeving en een verdere economische 

groeii  als belangrijkste provinciale opgave aangewezen. Deze opgave wordt in de 

visiee uitgewerkt in een aantal ordeningsprincipes - bundelen van verwante en 

scheidenn van botsende functies, aansluiten bij bestaande functies en kwaliteiten, 

versterkenn ecologische hoofdstructuur, sluiten kringlopen en rekening houden 

mett watersystemen. De Strategische Visie is in een discussienota Ontwikkelen en 

Koestere>iKoestere>i en een Richtinqennotitie Ruimte, Water en Milieu vertaald in bouwste-
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nenn voor de gezamenlijke herziening van de strategische omgevingsplannen die 

opp dit moment loopt. Alleen met zo'n gezamenlijke aanpak kunnen de uitgangs-

puntenn uit de Strategische Visie worden gerealiseerd. Deze nota's vervullen de 

roll  van een koepelplan. Een integraal omgevingsplan is bewust afgewezen 

(Provinciee Overijssel, in voorbereiding: 1-2). Weliswaar wordt met zo'n plan de 

samenhangg versterkt maar nadelen zijn dat het abstractieniveau toeneemt en dat 

specifiekee punten ten aanzien van de afzonderlijke onderwerpen onderbelicht 

blijven.. Bovendien kent elk plan zijn eigen wettelijke inbedding met bijbehorend 

instrumentariumm en doorwerking. Om deze redenen is gekozen voor drie afzon-

derlijkee plannen die in samenhang worden opgesteld. De vaststelling van deze 

plannenn is eind 2000 voorzien. 

Utrecht t 
Utrechtt kreeg in 1994 een nieuw streekplan. In dit plan liet het provinciaal 

bestuurr weinig onduidelijkheid bestaan over de verhouding tussen de verschil-

lendee omgevingsplannen: "Het streekplan dient als hét integratiekader voor het 

strategischh beleid van de provincie met betrekking tot de fysieke omgeving. Dit 

heeftt betekenis voor de coördinatie van het provinciale beleid op diverse deelter-

reinenn (de horizontale coördinatie): het streekplan heeft in deze het primaat 

bovenn de andere provinciale strategische plannen" (Provincie Utrecht 1994: 7). 

Ondankss de formele nevenschikking van de drie plannen wordt het streekplan 

duss als integratiekader bij uitstek aangewezen. De actualisering van het streek-

plann volgde op de totstandkoming van het waterhuishoudingsplan (1992) en het 

milieubeleidsplann (1993). De inhoud van deze plannen werd bij de actualisering 

inn het streekplan verwerkt. De recente datum van het streekplan als primair inte-

gratiekaderr van het Utrechtse 'omgevingsbeleid' maakte dat in deze provincie 

beginn 1997 geen haast was met het kiezen van een gewijzigde afstemmingscon-

structie.. Ook de onduidelijkheid rond de toekomst van de Stadsprovincie 

Utrechtt maakte dat men lange tijd voorzichtig is geweest bij het nemen van keu-

zes.. Wel werden door de projectgroep Provinciale Plannen de ontwikkelingen in 

anderee provincies gevolgd. Uit de koker van deze projectgroep verscheen in 

oktoberr 1998 een lange termijnvisie waarin een integrale beeld wordt geschetst 

vann de provincie tot 2020. In deze Koepelnotitic Fysieke Leefomgeving worden 

aann de hand van een aantal ambities over de toekomstige ontwikkeling van de 

provinciee strategische uitspraken gedaan ten aanzien van de thema's verstedelij-

king,, bereikbaarheid, economie, recreatie &. toerisme en landelijk gebied. De 

visiee wordt uitgebreid met een sociale paragraaf. Het vormde de basis voor de 

herzieningg van het Waterhuishoudingsplan die op dit moment wordt afgerond. 

Ookk de herziening van het streekplan in 2000 en de navolgende aanpassing van 

hett milieubeleidsplan zal gebaseerd zijn op de Koepelnotitie. De notitie krijgt zo 

eenn paraplufunctie bij de herziening van de verschillende strategische omge-

vingsplannen. . 

Zeeland Zeeland 

Inn Zeeland was men in 1997 tevreden over de bestaande aanpak van het omge-

vingsbeleid.. In deze kleine organisatie worden de strategische plannen opgesteld 



doorr projectgroepen waarin vaak dezelfde medewerkers zitting hebben. Met het 

oogg op de werkdruk vond opstelling daarom sequentieel plaats. Eventuele wijzi -

gingenn werden met het 'haasje-over-springen' in bestaande plannen verwerkt. 

Well  vond in 1994 een gelijktijdige actualisering plaats van het streekplan voor 

hett landelijk gebied en het milieubeleidsplan. De afstemming tussen de beleids-

veldenn vond vooral pragmatisch en in onderling overleg plaats. Het hielp hierbij 

datt de grootste schotten tussen de betrokken beleidsdiensten in voorgaande 

jarenn waren verdwenen. Op operationeel niveau kreeg de afstemming van het 

beleidd gestalte in verschillende gebiedsgerichte projecten zoals het ROM-project 

Zeeuws-Vlaanderenn en verschillende streekplanuitwerkingen. In de provincie 

werdd begin 1997 wel onderkend dat aan de gevolgde werkwijze een aantal nade-

lenn kleven. De helderheid voor de burger komt met de afzonderlijke strategische 

plannenn in gevaar. De plannen overlappen elkaar bovendien gedeeltelijk. De ver-

schillendee looptijd van de plannen maakt tot slot een gelijktijdige herziening 

moeilijk.. Mede met het oog op de ontwikkelingen in andere provincies was daar-

omm een Werkgroep integraal Omgevingsbeleid ingesteld. In lij n met het werk van 

dezee werkgroep werd begin 1998 bestuurlijk besloten om een koepelnota te 

makenn die sturend is voor de beleidsvelden. De integratie van de drie strategi-

schee plannen in een omgevingsplan werd niet wenselijk geacht. Het plan zou te 

complexx worden en de werkdruk te groot. De koepelnota Thema's voor de 

ToekomstToekomst verscheen eind 1998. In deze nota wordt de agenda voor het omge-

vingsbeleidd geschetst. Er worden afzonderlijke uitspraken gedaan ten aanzien 

vann het stedelijk gebied, het vitaal platteland, de deltawateren en de kustzone. 

Terr realisatie van de geschetste agenda wordt gepleit voor een intensivering van 

gebiedsgerichtee samenwerking binnen de provincie en in grensoverschrijdende 

projecten.. De koepelnota doorliep in 1999 een commentaarronde en zal na vast-

stellingg als agenda de uitgangspunten bieden voor het waterhuishoudingsplan en 

milieubeleidsplann die beide in 2000 zullen verschijnen. De omgevingsplannen 

zullenn dan enige tijd op orde zijn. 

Zuid-Holland Zuid-Holland 

Dee provincie Zuid-Holland is een grote provincie met een groot ambtelijk appa-

raatt en een complexe omgevingsproblematiek. Het provinciale beleid werd in 

19977 in gescheiden sporen ontwikkeld. Het ruimtelijk beleid werd weergegeven 

inn vier streekplannen - West, Oost, Rijnmond en Zuid. Daarmee was een sterke 

schaalvergrotingg bereikt ten opzichte van de oorspronkelijke streekplangebieden. 

Binnenn de ruimtelijke ordening werd het streekplan opgevat als centraal integra-

tiekader.. Er was hierbij binnen de ruimtelijke ordening - naast de doelstelling om 

eenn concurrerend internationaal vestigingsklimaat te realiseren - een groeiende 

aandachtt voor duurzaamheid. Het provinciaal Milieubeleidsplan werd in 1995 

herzien.. Het Waterhuishoudingsplan uit 1991 werd gelijktijdig gedeeltelijk aan-

gepast.. Hierbij werd meerdere malen gebruik gemaakt van het 'haasje-over-

springen'.. Bij de afstemming van het afzonderlijke beleid speelden gebiedsge-

richtee projecten - onder meer het ROM-project Rijnmond en projecten voor 

Drechtstedenn en de Hollandse IJssel - een belangrijke rol. De onzekerheid rond 

dee toekomst van de Stadsprovincie Rotterdam was bij de verdere planontwikke-
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lingg een belangrijke factor.' In navolging op de herziening van de afzonderlijke 

plannenn en in reactie op de ontwikkelingen in andere provincies ontstond in de 

provinciee in 1996 een discussie over de toekomst van de strategische plannen. Er 

werdd besloten dat de plannen voor milieu en water moeten worden geïntegreerd. 

Dee oude afzonderlijke plannen werden vooral gezien als technisch georiënteerde 

plannenn zonder uitstraling. Het beleidsplan Milieu en Water moet daarin met 

eenn strategische toekomstgerichte positionering ten aanzien van een aantal 

belangrijkee provinciale thema's verandering brengen. Het in april 1999 versche-

nenn Voorontwerp Beleidsplan Milieu en Water 2000-2004 schetst daartoe de 

ontwikkelingg voor de thema's vitaal stedelijk gebied, bedrijvig Zuid-Holland, 

mobiliteitt &. leefkwaliteit, water en milieu in het landelijk gebied, grote wateren 

enn de handhaving. De consequenties van de stellingnames zullen wel worden 

vertaaldd naar afzonderlijke toetsingskaders. De relatie met het ruimtelijk beleid 

iss niet helder uitgekristalliseerd. Vaststelling van het beleidsplan Milieu en Water 

werdd eind 1999 beoogd. 



NOTEN N 

11 In de Lex Specialis Provincie Rotterdam was een Integraal Strategisch Plan (ISP) 

voorzienn dat het ruimtelijk beleid, milieubeleid, verkeer- en vervoersbeleid en 

hett waterbeleid zou omvatten. 


