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De 6 ambities in de Koepelnotitie moeten worden versterkt. Veel partijen in

Provinciale Staten willen de ambitie 'aantrekkelijke leefomgeving' meer specifiek
maken door daar de ambitie gezondheid en (externe) veiligheid aan toe te voegen. Ook
vinden de Staten dat aan de ambitie 'best bereikbare provincie' de ambitie duurzaam
moet worden toegevoegd.

Op 1l oktober vergaderde de Provinciale Staten voor het eerst over de Koepelnotitie.
In deze notitie wordt in ambities beschreven waar de provincie de inhoudelijke
prioriteiten wil aanbrengen en is de basis voor de omgevingsvisie en omgevingsbeleid
van de provincie.

In plaats van de normale behandelvolgorde van vakcommissie naar de
Statenvergadering, werd de Koepelnotitie vanuit de integrale benadering direct plenair
behandeld in de Staten. De leden waardeerden dat zrj

nt

al, bij deze nog prille 0.3-

versie, actief konden meedenken over de ontwikkeling van het omgevingsbeleid van
de provincie. Besluitvorming was niet aan de orde, het ging om een inhoudelijk en

opiniërend debat.

Provinciaal belang
Naast de aandacht voor de inhoudelijke ambities stonden de Staten ook uitgebreid stil

bij de sturingsfilosofie, de wijze waarop we met de omgeving vorm en inhoud willen
geven aan het omgevingsbeleid. De sturingsfilosofie kent drie instrumenten:

.
o
r

opgavegericht werken

netwerksturing
provinciaal belang

Het provinciaal belang staat voor de toegevoegde waarde die de provincie bij een
opgave kan bieden. Verschillende partijen benadrukten dat het van belang is dat de

provincie aan de voorkant het provinciaal belang duidelijk benoemt, naar buiten
kenbaar maakt, deelt én toetst. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra heeft namens GS

aangeboden om de Staten te betrekken

bij de sturingsf,rlosofie door te oefenen met de

gebiedscasussen.

Participatie
De informatiebehoefte vanuit de Staten

blijft onverminderd groot, met name als het

gaat om de invulling van de participatie en de uitgestelde invoering van de

Omgevingswet. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra heeft namens GS toegezegd de
Staten daar op korte termijn nader over te informeren en richtlijnen te bespreken
wanneer participatie al dan niet geslaagd is. Ze sprakin haar reactie haar waardering

uit over de wijze waarop het debat was gevoerd over de Koepelnotitie. De doelstelling
van GS om het net op te halen en de input mee te nemen in de volgende versie van de
Koepelnotitie vond ze geslaagd.

