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Gaan voor Gaaf Gelderland!
Deze nota gaat over Gaan voor een gezond, veilig, schoon  
en welvarend Gelderland. Gaan voor Gaaf Gelderland!  
Dat is de missie van waaruit wij werken. Naar de toekomst 
toe. Vol ambitie. En samen met anderen. Wij zijn ervan 
overtuigd dat wij daarbij het verschil kunnen maken:  
op het terrein van de energietransitie, het klimaat,  
de circulaire economie, de biodiversiteit, de bereikbaarheid, 
het vestigingsklimaat en de woon- en leefomgeving.  
Vanuit onze kracht: onze brede ervaring met de inrichting  
en de kwaliteit van de Gelderse leefomgeving voor mens en 
natuur. Vanuit onze kennis, kunde en verantwoordelijkheden 
met betrekking tot wat er gebeurt op en in de grond, in de 
lucht en op en in het water. Dat is onze inzet.

Onze ambities voor de langere termijn hebben wij beschreven 
in onze Omgevingsvisie Gaaf Gelderland. Zij zijn het fundament 
waarop wij bouwen en van waaruit wij onze ambities voor de 
komende vier jaar hebben we geformuleerd in ons 
coalitieakkoord Samen voor Gelderland. Hiermee lopen  
we vooruit op de Omgevingswet, die naar verwachting op 
1-1-2021 in werking treedt.

Onze ervaringen in de Gelderse praktijk scherpen ons.  
Om daadkrachtig en effectief in te spelen op complexe 
ontwikkelingen en de botsende belangen die we vandaag 
de dag zien, zullen we – steeds vaker – afgewogen en scherpe 
keuzes moeten maken. Dat vraagt van ons een meer bewuste 
rolbepaling en flexibelere kijk op onze werkwijzen, 
instrumenten en procedures. Adequate vergunningen, 
slagvaardige subsidies en heldere, handhaafbare regels;  
alles is nodig om snel, soepel en slagvaardig te kunnen zijn.  

Op dit punt hebben wij slagen te maken; zullen we moeten 
groeien en stappen zetten. De vraagstukken waar wij voor 
staan vragen dwingend hierom. 

Ons antwoord is even eenvoudig, als ook een “game changer”: 
ons instrumentarium moet zodanig zijn ingericht dat het bij 
ieder vraagstuk 1) leidt tot een heldere, transparante, 
gefundeerde afweging tussen belangen, met het oog op  
onze ambities en 2) leidt tot concreet handelingsperspectief 
om de opgave gericht en met resultaat aan te pakken.  
Op deze leest geschoeid ontwikkelen we een aantal provinciale 
instrumenten door. Vanuit de basis die er nu ligt. En met als 
eerste mijlpaal: 1-1-2021: het moment waarop de Omgevings–
wet naar verwachting in werking treedt. Concreet gaat het 
om: 
1	 de vertaling van onze ambities in uitvoeringgerichte 

programma’s zoals bedoeld in de Omgevingswet,
2	 de herijking van onze omgevingsverordening inclusief de 

manier waarop we omgaan met deze regels, 
3	 van onze subsidieverordening en ons subsidiereglement 

inclusief de manier waarop wij subsidies opstellen en 
gunnen, 

4	 van onze manier van vergunningverlening, handhaving en 
toezicht,

5	 van onze manier van ruimtelijk inpassen.
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Op welke manier we dat gaan doen, werken we in een drieslag 
en op hoofdlijnen in deze nota uit. 

• De praktijk. Eerst schetsen wij onze dagelijkse praktijk  
en geven aan wat voor ons de vertrekpunten zijn bij de 
doorontwikkeling van onze instrumenten. We hebben 
daarbij ook gevraagd naar de ervaringen van onze 
samenwerkingspartners en de inwoners van Gelderland 
en deze ervaringen gespiegeld aan onze eigen. Op basis 
hiervan komen we tot drie uitgangspunten naar de 
uitvoering toe, te weten: 1. ambitie, 2. resultaat 
en 3. impact voorop! 

• Het perspectief: Vertrekkend vanuit deze uitgangspunten 
en de Omgevingswet formuleren wij een uitvoeringsgericht 
handelingsperspectief aan de hand van een drietal vragen. 
Vragen die gaan over ons belang, ons netwerk en onze rol. 
Met als doel om op een praktijkgerichte en hands-on 
manier invulling te geven aan onze inzet. Zij vormen  
de basis voor ons handelingsperspectief.

• De doorontwikkeling: Vanuit dit handelingsperspectief 
werken we concreet per instrument uit welke 
doorontwikkeling we naar de toekomst toe voor ons zien  
en welke stappen we richting 1-1-2021 zetten. 

 •   Een tweetal instrumenten – te weten: de Gelderse 
Omgevingsverordening en de Subsidieverordening –  
zijn instrumenten van de Staten. In de nota doen we een 
gericht voorstel aan onze Staten over de doorontwikkeling 
van deze instrumenten en leggen deze voorstellen ter 
bespreking voor. 

 •   De andere instrumenten zijn instrumenten van ons 
college. In deze nota beschrijven we welke 
doorontwikkeling we voor deze instrumenten zien  
en delen dit ter informatie.
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De praktijk
Dé mooiste provincie
Wij zijn trots op wat er tot nu toe bereikt is. Het beste van  
veel werelden komt in Gelderland samen: prachtige natuur, 
bruisende steden, sterke en toonaangevende bedrijfssectoren, 
mooi landschap, “state of the art” cultuur- en sportvoor–
zieningen, vooraanstaand onderwijs. Dit maakt onze 
provincie aantrekkelijk om in te wonen, te werken, te leren, 
te recreëren, te investeren, te bouwen aan de toekomst.  
Met overtuiging zeggen wij dan ook dat Gelderland dé  
mooiste provincie van Nederland is.

In beweging
Gaaf Gelderland is nooit af. De wereld om ons heen verandert. 
Continu en steeds weer is er beweging. Hoe we de Gelderse 
ruimte willen inrichten, verandert in tijden van de stikstof–
crisis, van droogte, van afnemende biodiversiteit, maar ook 
van nieuwe kansen voor alternatieve vormen van energie en 
duurzame mobiliteit. Deze ontwikkelingen – waarvan 
sommige pas recentelijk met spoed op onze agenda zijn 
gekomen – zetten soms een streep door bestaande aanpakken, 
kunnen botsen met andere belangen en bieden kansen voor 
nieuwe perspectieven, een andere blik en innovatieve 
antwoorden. In onze Omgevingsvisie zeggen we dan ook  
niet voor niets dat het woord “Gaaf” niet alleen “mooi” en 
“ongeschonden” betekent, maar ook “nieuw” en 
“vernieuwend”. En vernieuwing is wat nodig is. 

Onder de loep
Kijkend naar wat er op ons afkomt, moet er iets veranderen  
in de manier waarop wij leven, wonen, werken en reizen.  
Dat vraagt wat van alle Gelderlanders, dus ook van ons –  

de provincie: college, provinciale staten en ambtenaren. 
Vastberaden om het verschil te maken, zijn wij bereid  
onze eigen manier van kijken, denken en doen onder de loep 
te nemen. Wat wij zien, is dat vanuit het verleden vele 
provinciale regels, procedures en werkwijzen zijn opgesteld. 
Gericht op onderdelen van en (deel)belangen in de ruimte. 
Vanuit goede intenties en passend bij de vraagstukken  
en denkkaders die we toen hadden. Regels, maatregelen  
en procedures om onze natuur te beschermen,  
om “verrommeling” van het landschap tegen te gaan, om  
de uitstoot van schadelijke gassen te beperken en innovaties  
te stimuleren. Geregeld met succes. Maar soms – zo moeten  
we ook constateren – zonder het gewenste effect.  
De ongezonde lucht, de achteruitgang van de biodiversiteit, 
de druk op het open Gelderse landschap zijn een feit.  
En ondertussen neemt de druk op de Gelderse ruimte toe.  
Door de behoefte aan meer woningen, meer wegen, meer 
duurzame energie, meer behoefte aan groen en aan grotere 
bedrijven. Ontwikkelingen die een claim leggen op  
de Gelderse ruimte en botsen met andere belangen. 

Hoe verder?
Dit vraagt wat van onze uitvoeringskracht! Hoe bereiken  
we een gezond, veilig, schoon, welvarend Gelderland in  
een wereld die zo in beweging is? In een wereld met 
uiteenlopende belangen die soms maar moeilijk verenigbaar 
zijn en zelfs haaks staan op elkaar? Voor ons staat vast dat 
onze instrumenten – zoals we die vanuit het verleden hebben 
vormgegeven – hier niet altijd op zijn ingericht en  
dat doorontwikkeling nodig is. Maar hoe ziet die 
doorontwikkeling er concreet uit?
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Zes dilemma’s als vertrekpunt.
Om een antwoord te vinden op deze vragen zijn wij niet 
vertrokken vanuit onze huidige regels en procedures.  
Maar vanuit onze dagelijkse praktijk – ons alledaagse werk in 
Gelderland. We hebben kritisch gekeken naar waar we tegen 
aanlopen en wat wij in praktijk nodig hebben om onze 
ambities voor een Gaaf Gelderland te realiseren. Wat wij zien 
– of het nu gaat om het droogtevraagstuk in de Achterhoek, 
het CO2 of stikstof vraagstuk, de regionale energie en 
klimaatstrategieën, regionale woonagenda’s of het regionaal 
programma werklocaties – is dat we steeds weer aanlopen 
tegen een zestal vraagstukken met botsende belangen  
(zie kader). Zes terugkerende dilemma’s waar we  
een antwoord op moeten zien vinden.

Dilemma’s een zestal vraagstukken

1	 1.  Hoe geven we ruimte aan duurzame energie en wegen  
we concurrerende ruimteclaims af?  

2	 2.  Hoe passen we onze ruimte aan op het veranderende  
weer - nat, droog, heet? Dwingt het veranderende 
klimaat ons tot andere keuzes?

3	 3.  Hoe geven we ruimte aan duurzame land- en tuinbouw 
voor natuur, boer en bewoner: economie versus ecologie  
en gezondheid?

4	 4.  Waar vinden we ruimte voor een groeiende economie  
en toenemende woonbehoefte: snel versus duurzaam?

5	 5.  Hoe geven we ruimte aan de groeiende reisbehoefte?
6	 6.  Hoe zorgen we voor voldoende draagvlak voor de 

transities waar wij als samenleving voor staan? 
En hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee kan  
blijven doen?

De uitdaging.
Wat de zes dilemma’s ons leren, is dat de uitdaging in 
praktijk niet zozeer zit in het in regels, vergunningen, 
procedures en werkwijzen vervatten van specifieke, 
afgebakende belangen. De crux zit hem in het feit dat  
we steeds weer afwegingen moeten maken tussen  
deze belangen. De beperkte ruimte die er is, in combinatie 
met de noodzaak om de ruimte met kwaliteit voor mens en 
natuur in te richten, dwingt ons tot het wikken en wegen 
tussen belangen en soms tot het maken van scherpe keuzes.  
Als we onze ambities willen realiseren, moeten we kunnen 
afwegen, kortom. Door onze belangen stuk voor stuk en één 
voor één “vast te zetten” en “af te kaderen” missen we tempo 
en kansen. 
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Meer impact.

Onze instrumenten bieden op dit moment te weinig 
mogelijkheden om snel en effectief afwegingen te maken. 
Dat trekt een wissel op onze uitvoeringskracht. Zo wijzen 
we – door gebrek aan samenhang in regelingen – soms 
subsidieaanvragen af – bijvoorbeeld bij Steengoed – om 
vervolgens via een andere regeling, bijvoorbeeld van erfgoed 
- alsnog toe te wijzen. En: besteden we relatief veel tijd en 
aandacht aan het begeleiden en honoreren van relatief 
kleine subsidies (60% van de aanvragen voor 4% van het 
budget). Ook hebben we soms meerdere aanpassingen per 
jaar van onze Omgevingsverordening nodig om een 
antwoord te bieden op vraagstukken. Of we wijzen goede 
initiatieven af omdat (deel)onderdelen in de verordening 
geen uitzondering toestaan of vastomlijnde 
compensatiemaatregelen voorschrijven. Een voorbeeld is de 
natuurcompensatie bij de aanleg van de verbindingsbrug 
van Nijmegen met de Ooijpolder. Compenseren is cruciaal 
voor het behoud van de kwaliteit van onze natuur en de 
biodiversiteit! Maar de strikte regels voor sommige soorten 
belemmeren een “brede-blik-benadering” en integrale 
aanpak met impact voor de natuur in haar geheel op die 
plek. Een ander voorbeeld is de nieuwvestiging van 
glastuinbouwbedrijven. Volgens onze huidige regels is dit 
alleen mogelijk binnen het aangewezen 
glastuinbouwontwikkelingsgebied. Dit is helder  
en vastomlijnd. Maar, ontwikkelingen gaan snel en nieuwe 
functiecombinaties komen in beeld vanwege  
de energietransitie, de behoefte aan woningen en 
duurzame mobiliteit. Omdat we deze ontwikkelingen niet 
hebben voorzien op onze verordeningskaart kunnen wij niet 
anders dan “nee” zeggen tegen dit soort ontwikkelingen. 
Of: we moeten overgaan tot een intensief 
aanpassingstraject van de verordening op dit onderdeel. 

Ondanks dat deze ontwikkelingen passen binnen de 
ambities van onze Omgevingsvisie. Natuurlijk, aanpassen 
hoort erbij. Maar we kunnen het aantal aanpassingen 
terugbrengen door scherper te zijn op wat voor ons in de 
kern van waarde is en door aan te sluiten op de praktijk van 
botsende belangen.

Op zoek naar de goede balans.
Enerzijds zullen we glashelder moeten zijn over wat voor 
ons – met het oog op onze ambities – van belang is en wij ons 
uitgedaagd voelen om “in actie” te komen. Dat kan zijn door 
zelf door te pakken. Dat kan ook zijn door onze partners te 
ondersteunen of in stelling te brengen. Anderzijds moeten  
we snel, soepel en effectief afwegingen kunnen maken tussen 
alle belangen die spelen; bij onszelf en bij onze partners.  
Niet zomaar en vanuit willekeur. Maar vanuit een gericht 
handelingsperspectief dat ons helpt om in de praktijk tot  
een goede balans te komen, zodat we én meters kunnen 
maken in de uitvoering én bijdragen aan een Gaaf Gelderland. 
Wat een goede balans precies is, varieert per gebied en met  
de tijd. Apeldoorn is niet hetzelfde als Arnhem, Elburg, 
Groesbeek of Doetinchem. De Veluwe niet hetzelfde als  
het Rivierengebied of de Graafschap. De uitgangssituatie is 
telkens anders, maar dat belemmert ons niet om goed 
gefundeerde afwegingen te maken. Want onze missie blijft 
ongeacht en onverminderd dezelfde: wij gaan voor een 
gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland! 
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Naar de uitvoering: ambitie, resultaat, impact.
Samenvattend betekent dit dat naar de uitvoering toe:
1	 Ambitie voor belang: dat niet afgebakende sectorale  

(deel)belangen voor ons het uitgangspunt zijn, maar onze 
Gaaf Gelderland ambities. Als we deze ambities willen 
halen, zullen we in de praktijk aanlopen tegen botsende 
belangen; van onszelf en van anderen. Deze uitvoerings-
praktijk dient het uitgangspunt te zijn bij de dooront-
wikkeling van onze instrumenten.  De kern zit, kortom,  
in het afwegen van belangen in dienst van de ambitie!

2	 Resultaat voor rol: dat dit ons niet ontslaat van de plicht 
om vooraf helder te zijn over wat voor ons – provincie –  
van belang is. Hierbij kunnen we zelf rol pakken en door 
pakken. Maar we kunnen ook onze partners of inwoners 
ondersteunen of in stelling brengen. Of een combinatie van 
de twee. Wat maar het krachtigst is. Het resultaat voorop.

3	 Impact voor regel: dat niet zozeer de regel, de maatregel of 
de procedure, maar de impact en betekenis daarvan in de 
praktijk centraal moet staan. Als het anders beter kan en 
meer effect heeft, doe dat dan!

Volgens onze partners en de inwoners van Gelderland

We hebben onze praktijkervaringen getoetst aan  
de inzichten en meningen van onze samenwerkings-
partners en gepeild bij meer dan 2000 inwoners van 
Gelderland – jong en oud.We hebben gevraagd naar de 
herkenbaarheid van de dilemma’s waar wij tegen aanlopen. 
Naar de rol van de overheid – dus ook de provincie – hierbij. 
En, naar het belang van flexibiliteit en van wikken en 
wegen bij de inzet en doorontwikkeling van het provinciaal 
instrumentarium. Over het algemeen herkennen onze 
samenwerkingspartners en de inwoners van Gelderland 
onze praktijkdilemma’s en onderschrijven het belang van 
deze dilemma’s ook voor hun eigen praktijk. Ook zijn zij 
van mening dat flexibel omgegaan moet worden met  
deze vraagstukken – te wikken en wegen – in plaats van 
zaken van te voren te dicht te regelen. Tegelijkertijd dagen 
ze ons ook uit: om vooraf helder te zijn en duidelijk te 
maken wat voor ons van waarde is; wanneer wij ons 
uitgedaagd voelen om in de “in de actie stand” te komen. 
Dit betekent, volgens onze partners en de inwoners van 
Gelderland, niet meteen dat wij noodzakelijkerwijs aan 
zet zijn. Sterker nog: soms schuurt het als het gaat om  
de vraag wat aan de provincie en wat aan gemeenten is of 
wat inwoners zelf willen bepalen. Soms wordt gewezen op 
het belang van krachtige regionale samenwerkings-
verbanden, eerder dan om een provinciale voortrekkers- of 
regierol. Soms op het belang van participatie en initiatief 
van inwoners (zie bijlage 1). 
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Het perspectief
Naar een handelingsperspectief
Vertrekkend vanuit onze uitgangspunten – ambitie, resultaat 
en impact voorop – en alvorens invulling te geven aan een 
doorontwikkelingsstrategie voor onze instrumenten hebben 
we onszelf een drietal vragen te stellen. Vragen die gaan over 
op een praktijkgerichte manier invulling geven aan onze 
inzet. Zij vormen de basis voor ons handelingsperspectief.

1. Vraag 1 Ons belang: 
      Wat is voor ons van belang en daagt ons uit tot 

actie in de leefomgeving?
2. Vraag 2 Ons netwerk:
      In hoeverre kunnen anderen in ons netwerk  

onze belangen (beter, sneller) behartigen?  
3. Vraag 3 Onze rol: 
     Hoe komen wij (snel en effectief) in actie?

Op basis van het antwoord op deze drie handelingsvragen 
ontwikkelen wij onze instrumenten door met als doel om in de 
praktijk te komen tot een goede balans in belangen en acties, 
zodat we Gaaf Gelderland dichterbij brengen.

Vraag 1:  Wat is voor ons van belang  
en daagt ons uit tot actie? 

Ons antwoord (1):  de unieke Gelderse kwaliteiten en waarden

In onze Omgevingsvisie geven wij aan dat wij hechten aan 
de unieke kwaliteiten en waarden van Gelderland. Zij maken 
Gelderland levendig en leefbaar:

•  de gevarieerde Gelderse streken met ieder unieke  
en groene steden en dorpen

•  de sterke Gelderse economie met kampioenen onder andere 
in het MKB en bij de Gelderse familiebedrijven

•  een goed functionerende arbeidsmarkt en “state of the art” 
onderwijs, zoals de HAN en de Radboud universiteit

•  goede sportvoorzieningen en aansprekende 
sportevenementen, zowel in de breedte als aan de top

• de mooie Gelderse natuur en unieke Gelderse landschappen
• het gevarieerde aanbod aan kunst en cultuurevenementen
•  een goed woonklimaat in onze steden en op ons vitale 

platteland
• en: een sterke logistiek en goede verbindingswegen

Op deze terreinen zijn vele spelers actief. Wij zijn één van  
de schakels in een omvangrijk netwerk van partijen: 
ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties, 
overheden. Door onze krachten te bundelen, maken we  
het verschil en realiseren we onze ambities naar de toekomst 
toe. Participatie en partnerschap is de sleutel en ons 
uitgangspunt: Samen voor Gelderland. 

Ons antwoord (2): vijf uitdagende provinciale belangen

Elke schakel in de keten draagt bij aan de oplossing. Vanuit 
zijn of haar eigen kracht en belang. Onze kracht zit in onze 
ervaring met de ruimte, de inrichting en de kwaliteit van de 
leefomgeving. Met het oog op de toekomst zoeken wij naar een 
gebiedsgerichte aanpak op maat, met ambitie, gericht op 
resultaat en met impact. Zodat we daadkrachtig en effectief 
kunnen zijn in een wereld met botsende belangen. Maar vanuit 
welk belang? Waar zijn wij “in the lead” en bepalen wij het 
speelveld? Maar ook: waar hechten wij aan en willen wij aan 
bijdragen, maar dan als “één onder velen” of in aansluiting op 
de belangen, taken en verantwoordelijkheden van anderen? 
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In de Omgevingsvisie hebben wij hier focus in aangebracht. 
Daar stellen wij vijf provinciale belangen centraal 
(Omgevingsvisie: Waarde toevoegen en Bijlage 1). Op deze  
vijf voelen wij ons aangesproken en verantwoordelijk.  
Op deze terreinen stellen wij op voorhand voorschriften en 
voorwaarden en komen in actie in geval er bescherming of 
ontwikkeling nodig is. Omdat wij dit in de kern als onze zaak 
en taak – ons wezenskenmerk – beschouwen:

•  De kwaliteit van de Gelderse natuur en het landschap,  
 inclusief erfgoed

• De kwaliteit van het Gelderse water
• De kwaliteit van het Gelderse milieu
• De kwaliteit van het Gelderse bereikbaarheidsnetwerk
• De kwaliteit van de inrichting van de Gelderse leefomgeving

Bij de eerste vier belangen hoeven wij, volgens de 
Omgevingswet, niet terughoudend te zijn in het nader duiden 
van het provinciale belang en de betekenis daarvan voor de 
uitvoering. Wij kunnen onze belangen op deze terreinen 
omschrijven en bindend aan onze partners opleggen richting 
uitvoering. Bij het laatste belang dienen wij wel 
terughoudend te zijn, volgens de Omgevingswet.  
Hier zijn gemeenten als eersten aan zet met een eigen 
integrale opdracht en met een opdracht tot samenwerking 
met bestuurlijke partners (subsidiariteit). Wel kunnen wij  
ons provinciale belang toevoegen aan gemeentelijke keuzes  
en inzet. In dat geval dienen wij richting de gemeentelijke 
partners duidelijk te maken wat ons belang is en hoe wij dat 
willen laten doorwerken. Vanuit de druk op de fysieke 
leefomgeving en de botsende belangen die wij in de  
Gelderse ruimte zien, voegen wij daarom “de goede  
inrichting van de Gelderse leefomgeving” aan het lijstje  
toe als provinciaal belang.

Daar blijft het voor ons niet bij. Wij hechten in brede zin aan 
de unieke kwaliteiten en waarden van Gelderland. Daar waar 
wij van waarde kunnen zijn, maar geen bijzonder provinciaal 
belang vertegenwoordigen, anders dan de bovengenoemde 
vijf, zijn wij “één onder velen” en dragen wij graag en 
desgewenst ons steentje bij. Hierbij sluiten wij aan bij het 
netwerk van onze partners en geven graag samen verder vorm 
en invulling aan onze inzet. Zo kunnen wij bijvoorbeeld 
bijdragen door onze middelen op verschillende manieren in te 
zetten (subsidie, lening, opdracht, fonds enzovoort), door een 
coördinerende rol op ons te nemen en partijen samen te 
brengen, door kennis te ontsluiten of onze eigen kennis in te 
zetten, door lobby te verzorgen, door (onderdelen van) de 
uitvoering op ons te nemen, bijvoorbeeld door een 
beleidsprogramma rondom een bepaald vraagstuk in te 
richten of door een project zelf tot uitvoering te brengen 
(projectbesluit).

Vraag 2:  In hoeverre kunnen anderen in ons netwerk  
onze belangen (beter, sneller) behartigen?

Ons antwoord: we vertrekken vanuit de beginselen van de Omgevingswet en 
sluiten aan de kracht van het Gelderse netwerk

De Omgevingswet gaat in de basis uit van betrokken en 
initiatiefrijke bewoners (participatie) en van overheden die 
daar welwillend tegen overstaan (ja, mits). Daarbij is de 
overheid die het dichtst bij de inwoners staat als eerste aan zet 
(decentraal tenzij). Taken en bevoegdheden worden, kortom, 
in principe uitgevoerd door gemeenten en waterschappen, 
tenzij dat nadrukkelijk anders is geregeld in de wet of als 
blijkt dat dit niet tot een snelle en effectieve uitvoering leidt. 
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In dat laatste geval – als gemeenten en waterschappen niet tot 
een goede uitvoering komen en hulp van ons nodig is – 
gevraagd of ongevraagd – dan dienen wij dat volgens de 
Omgevingswet op de minst belastende manier te doen.  
Niet meteen en zomaar ingrijpen en overnemen, maar kijken 
wat nodig is om het netwerk te versterken. Passend 
partnerschap, kortom. Ons uitgangspunt “resultaat voor rol” 
sluit hierop aan.

Vraag 3: Hoe komen wij (snel en effectief) in actie?

Ons antwoord (1): een duidelijke rolverdeling tussen Staten en college.

Niet alleen gemeenten en waterschappen, ook wijzelf  
moeten tot een snelle en effectieve uitvoering komen.  
De Omgevingswet stelt dat een snelle en effectieve uitvoering 
gebaat is bij een kaderstellende en controlerende rol voor 
Provinciale Staten en een uitvoerende rol voor Gedeputeerde 
Staten. Uitvoeringsinstrumenten, zoals op uitvoering gerichte 
Programma’s zoals bedoeld onder de wet, Vergunning-
verlening, Inpassingsplannen (straks: Projectbesluit) en de 
verstrekking van subsidies vallen onder verantwoordelijkheid 
van het college van Gedeputeerde Staten. Het college kan er 
daarbij voor kiezen om de uitvoering zelf te doen of om 
(onderdelen van) de uitvoering over te laten aan anderen als 
dat effectiever is. Dat kunnen zijn andere overheden, maar 
ook koepelorganisaties, burgerinitiatieven, allianties of 
omgevingsdiensten. Kaderstellende instrumenten – zoals  
de Omgevingsvisie, de Omgevingsverordening en de 
Subsidieverordening – vallen onder verantwoordelijkheid  
van de Provinciale Staten. Vanuit haar controlerende rol 
kunnen de Staten een vinger aan de pols houden door 
monitoringsinformatie te vragen of door hoorzittingen  
of technische briefings te organiseren. 

Ons antwoord (2): Een goede afweging tussen opties en mogelijkheden. 

Steeds hebben wij, kortom, te kijken naar de kracht van 
ons netwerk in combinatie met onze eigen mogelijkheden.  
En hebben – gegeven onze eigen ambities en belangen –  
af te wegen welke rol er voor ons is. Is het Gelderse netwerk 
krachtig genoeg en laten we los, moeten we het netwerk 
ondersteunen, of pakken wij de regie en nemen wij over?  
Door vooraf – maar ook gaandeweg – na te denken en stil  
te staan bij de uitvoering en heldere keuzes te maken over  
onze rol - gegeven ons netwerk - kunnen we snel slagen 
maken.

Binnen onze eigen instrumenten hebben wij verschillende 
variaties aan mogelijkheden die meer of minder sturing in 
zich hebben. We doen dit in principe proportioneel. Niet 
meteen en zomaar ingrijpen en overnemen, maar kijken wat 
nodig is om het netwerk te versterken.
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Ladder van overheidsparticipatie
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De doorontwikkeling
Vertrekkend vanuit onze uitgangspunten – omtrent ambitie, 
resultaat en impact – en vanuit ons handelingsperspectief 
kijken we naar onze instrumenten: onze Programma’s,  
onze Omgevingsverordening, ons Subsidie instrumentarium, 
onze Vergunningverlening toezicht en handhaving en  
ons Inpassingsplan (Projectbesluit). Welke beweging willen 
wij maken in de manier waarop we deze instrumenten 
inrichten en er mee omgaan. En wat betekent dat als eerste 
stap richting 1-1-2021; naar verwachting het moment dat  
de Omgevingswet in werking treedt.

Programma’s
De Omgevingswet introduceert een nieuwe instrument: 
Programma. Een Programma focust op een bepaald vraagstuk 
– bijvoorbeeld droogte, geluid, economie, wonen of 
bedrijventerreinen – en is gericht op actie. In een Programma 
laten we zien welke “mix and match” aan regels en 
maatregelen wordt ingezet bij een bepaald vraagstuk en geeft 
met behulp van monitoringsinformatie aan wat de voortgang 
is. Het Programma is daarmee dé schakel – dé draaischijf – 
tussen onze ambities uit de Omgevingsvisie en het 
Coalitieakkoord aan de ene kant en ons dagelijkse doen  
en laten in de Gelderse gebieden aan de andere kant.  
Bij de inrichting van onze Programma’s hebben we rekening 
te houden met onze partners en hun uitvoeringskracht.  
Zo is het bijvoorbeeld ook mogelijk om samen met partners 
een Programma op te stellen of aan te sluiten bij een 
Programma van onze partners. Het resultaat dient daarbij  
in ieder geval steeds voorop te staan.

Onze stip op de horizon is om de komende jaren toe te groeien 
naar een situatie dat alle provinciale programma’s opgesteld 
zijn vanuit de filosofie van de Omgevingswet en helder 
gekoppeld zijn aan de ambities uit onze Omgevingsvisie en 
ons Coalitieakkoord. Dit betekent ook: met eenzelfde 
structuur, opbouw en eenheid in taal en gedigitaliseerd. Op 
deze manier wordt de samenhang in de uitvoering vergroot en 
is steeds transparant en vindbaar hoe het staat met de 
realisatie van onze ambities.

De stap die wij dit jaar richting 1-1-2021 voor ons zien is dat  
we een aantal programma’s alvast volgens deze werkwijze 
opbouwen en vormgeven. Dat zijn allereerst de drie 
programma’s die wij volgens de Omgevingswet verplicht 
moeten hebben, te weten: 
• Het Regionaal Waterprogramma 
• Het Actieplan Geluid 
• Beheerplannen Natura 2000 
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Ook maken wij een slag met de Programma’s die nu actueel en 
vanuit ons Coalitieakkoord in ontwikkeling zijn, te weten:
• Mobiliteit
• Economie
• Leefbaarheid
• Agrifood
• Klimaataanpak
• Biodiversiteit 
• Wonen
Actuele vraagstukken, zoals bijvoorbeeld rondom stikstof, 
nemen wij in deze programma’s mee.

Ons tijdpad is om een eerste versie van de genoemde 
programma’s in een vergelijkbare digitale vorm en toon en 
taal te voorzien en deze zoveel mogelijk op te leveren op 
hetzelfde moment dat de regels in de verordening in ontwerp 
worden vastgesteld. Hierin beschrijven we vanuit onze doelen 
en in samenhang, de keuzes in rolneming en instrumenten, 
waaronder keuzes in de verordening. Dit is in april-mei 2020. 
Toekomstige programma’s, die hierna worden opgesteld, 
zullen volgens dezelfde structuur worden vormgegeven.  
Zodat ook deze voldoen aan de eisen uit de Omgevingswet. 
Op deze manier werken we gefaseerd toe naar de ambitie  
om alle programma’s zo in te richten dat ze voldoen aan de 
Omgevingswet én bijdragen aan de realisatie van opgaven. 

De Omgevingsverordening: ons voorstel aan de Staten
De Omgevingsverordening is één van de kerninstrumenten 
van de Omgevingswet en bevat alle provinciale regels voor de 
leefomgeving. Het is een kaderstellend instrument van 
Provinciale Staten en bindt onszelf en onze partners. Iedere 
provincie maakt één Omgevingsverordening die bestaande 
verordeningen vervangt, zoals de milieuverordening, de 
planologische verordening, de ontgrondingenverordening,  
de landschapsverordening en de grondwaterverordening. 

Vooruitlopend op de Omgevingswet zijn de Provinciale Staten 
van Gelderland in 2014 al overgegaan tot één Omgevings-
verordening voor alle regels voor de leefomgeving.

Onze stip op de horizon is om – na de opschoning van 2018 - 
focus te brengen in de Omgevingsverordening, zodat dit 
instrument aansluit op de ambities van de Gelderse 
Omgevings visie en ons Coalitieakkoord. Ons voorstel is daarbij 
te vertrekken vanuit de vijf provinciale belangen van waaruit 
wij werken aan een schoon, veilig gezond en welvarend 
Gelderland.  
Deze belangen vormen de basis onder onze keuzes om in actie 
te komen. De Omgevingswet vereist daarnaast dat een aantal 
verplichte wijzigingen worden aangebracht in de verordening: 
in de taal en de digitale vorm en ter voorkoming van 
dubbelingen tussen rijks en provinciale regels (zie bijlage 2).

Ons voorstel aan de Staten richting 1-1-2021 is:

Focus: Om de Gelderse Omgevingsverordening te focussen  
op onze vijf provinciale belangen en het instrument op deze 
belangen in te richten: de belangen van waaruit wij werken 
aan onze ambities. Zo binden we onszelf en onze partners aan 
deze belangen en maken wij helder wat voor ons in de praktijk 
belangrijk is. We nemen daarbij geen regels op als dat niet 
aan ons is – bijvoorbeeld omdat rijksregels voldoende 
toereikend zijn of omdat gemeenten het zelf kunnen – of als 
dat in de praktijk weinig effectief is (gebleken). Het resultaat 
en de impact staan voor ons voorop! Bij het nader invullen van 
deze focus houden we rekening met de wettelijk verplichte 
inhoud uit de Omgevingswet.
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Concreet stellen wij aan de Staten voor om de 
Omgevingsverordening te focussen op: 

De kwaliteit 
van natuur en 
landschap, 
inclusief 
erfgoed

Met als focus:  
 
Het verbinden van een hoogwaardig stelsel van 
natuurgebieden

Het vergroenen van de Gelderse leefomgeving en het 
verbeteren van de biodiversiteit

Het borgen van de bescherming van kwetsbare 
belangen, zoals ons erfgoed en het open landschap

De kwaliteit 
van water

Met als focus:  
 
Het beschermen van grondwater, drinkwater- en 
zwemwaterlocaties en zorgen voor duurzaam gebruik 
daarvan

Het zorgen voor hoogwaterveiligheid en de gevolgen 
van laag water

De kwaliteit 
van milieu

Met als focus:  
 
Het voorkomen van milieubelasting, zoals 
ten aanzien van geurhinder, geluidshinder en 
luchtkwaliteit

Het werken aan duurzame energie, 
klimaatverandering en circulaire economie

De kwaliteit 
van het 
bereikbaar-
heidsnetwerk

Met als focus:  
 
Voorzien in mobiliteit, zodat mensen in Gelderland 
zich veilig, snel, betaalbaar en klimaatneutraal 
kunnen verplaatsen

De kwaliteit 
van de 
inrichting 
van de 
Gelderse 
leefomgeving

Met als focus:  
 
Het borgen van de mogelijkheid tot coördinatie 
in de afstemming tussen overheden en tot het 
kunnen doen van interventies om de evenwichtige 
belangenafweging bij ruimtelijke dilemma’s te 
bevorderen

Met deze focus staat een deel van de regels uit de huidige 
verordening in hun huidige vorm ter discussie. Dit wil niet 
zeggen dat wij deze onderwerpen niet of minder relevant 
vinden, of niet zouden aanpakken. Integendeel. Wel stellen 
wij ons de vraag of de Omgevingsverordening voor deze onder-
werpen “hét instrument met impact” is om tot resultaat te 
komen. Wij zien dat andere instrumenten meer geschikt zijn. 
We stellen daarom voor nut en noodzaak van deze regels in 
hun huidige, gedetailleerde vorm te heroverwegen.
Bij het opstellen van het ontwerp van de nieuwe 
Omgevingsverordening zoeken wij naar flexibiliteit en 
afwegingsruimte. Ons voorstel is om daarbij steeds te 
redeneren vanuit de kracht van het Gelderse netwerk en  
oog te houden voor de vijf provinciale belangen.

•  Zo kijken we, als eerste stap, kritisch of wij de regels die wij 
willen stellen in het kader van onze vijf belangen in onze 
Omgevingsverordening moeten opnemen of dat we ze beter 
kunnen overhevelen naar gemeenten en waterschappen.  
Dit vanuit het principe “zo dicht mogelijk bij de inwoners 
van Gelderland” (decentraal, tenzij). Het antwoord op deze 
vraag vraagt onderzoek. Bij de verdere uitwerking van onze 
Omgevingsverordening zullen wij duidelijkheid geven over 
om welke regels het volgens ons gaat. Vooraf stellen wij in 
ieder geval dat, mocht blijken dat van overheveling sprake 
is, wij zorgen voor een goede overdracht aan de betreffende 
overheid.

•  Bij iedere regel die we opnemen in de Omgevings-
verordening moeten we expliciet maken welke belangen met 
de regel worden behartigd. Daarbij zijn we bij wet verplicht 
aan te geven wie de “normadressant” is: zijn wij dat zelf, 
zijn dat gemeentebesturen, waterschaps besturen, alle 
inwoners van Gelderland, een specifieke instantie, zoals  
een wildbeheereenheid of het drinkwaterbedrijf?
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•  Vervolgens maken we per regel duidelijk wat de 
afwegingsruimte is. Dit hebben we nodig om er in de 
praktijk goed mee uit de voeten te kunnen en snel te  
kunnen schakelen of combineren.  

1 Ons voorstel in onze Omgevingsverordening te openen met 
een algemeen vertrekpunt:  
dat wij sturen op de ontwikkeling en bescherming van onze 
vijf belangen én dat wij belangen afwegen met het oog op 
onze ambities. Dit vertrekpunt geeft richting aan hoe wij 
onze Omgevingsverordening in de praktijk willen toepassen 
(zie kader met voorstel).

Vertrekpunt van de Gelderse Omgevingsverordening

De omgevingsverordening opent in een nieuw te 
formuleren hoofdstuk met onze concretisering van de 
maatschappelijke doelstelling van de Omgevingswet.  
We maken daardoor concreet wat onze provinciale ambities 
zijn, die wij laten doorwerken in de 
Omgevingsverordening. Daarbij leggen we uitdrukkelijk 
een relatie tussen de 7 ambities uit de Omgevingsvisie en 
de omgevingsverordening. 

Vervolgens regelt hoofdstuk 1 een algemeen kader om  
de 5 provinciale belangen te borgen en te behartigen.  
Dit biedt dus ontwikkelruimte aan onszelf en aan onze 
partners, maar nooit buiten het kader van onze belangen. 
Dit regelen we door aantasting van die belangen te 
voorkomen én met afwegingsruimte (flexibiliteit) om 
keuzes te kunnen maken als (provinciale) belangen botsen. 
Ook wordt voorzien in een experimenteerbepaling, zodat 
bij pilots bijvoorbeeld bij de energietransitie van bepaalde 
regels kan worden afgeweken als dat nodig is met het oog 
op het bovenliggend belang. 

In een afzonderlijk delegatiebesluit kan worden geregeld 
welke bestuurlijke ruimte gedeputeerde staten krijgen bij 
de uitwerking en toepassing van dit hoofdstuk 1. Ook 
wordt zoveel mogelijk voorzien in bestuurlijke ruimte voor 
gemeenten en waterschappen, uit oogpunt van 
subsidiariteit en proportionaliteit. Dit wordt uitdrukkelijk 
van ons verwacht door de Omgevingswet.
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2 We stellen verder voor om daarna onze 
Omgevingsverordening uit te werken met specifiekere regels, 
maar alleen als die nodig zijn om een belang te kunnen 
behartigen of ter uitvoering van een wettelijke verplichting. 
Bij iedere specifieke regel letten wij op de mogelijkheid van 
flexibiliteit en afweegbaarheid binnen die regel (zie kader).

Flexibiliteitsopties bij het opstellen van regels

•  Bij omgevingswaarden gaat het om flexibiliteit in de 
mate waarin die waarde doorwerkt in andere taken en 
bevoegdheden, die ingezet moeten worden om de 
desbetreffende omgevingswaarde te realiseren.

•  Bij gebiedsaanwijzingen en bij het toedelen van functies 
aan locaties streven wij naar evenwicht tussen de doelen, 
de gebiedsaanwijzing en de functietoedeling. In het 
bepalen van het evenwicht zit ruimte om afwegingen te 
maken. Ook kunnen we de functietoedeling combineren 
met een omgevingsvergunning, voor situaties die 
afwijkend zijn maar die wel gunstig blijken te zijn voor 
onze doelen.

•  Bij regels voor activiteiten is ook ruimte voor afweging 
van de regel ten opzichte van het belang en het doel dat 
met die regel is gediend. Door te sturen op de mate van 
hardheid van de norm, met bandbreedtes, 
doelvoorschriften of zorgplichten boven een gesloten, 
gedetailleerd uitgewerkte norm. En met de bevoegdheid 
om maatwerk te treffen voor bepaalde gevallen, via een 
maatwerkregel, een meldingsysteem of een 
vergunningplicht om specifieke voorwaarden te kunnen 
stellen zodat de activiteit daarmee mogelijk wordt.

•  Bij instructieregels zorgen we voor flexibiliteit binnen  
de regel door zinsconstructies als rekening houdend met, 
in acht neming van.

Ons tijdpad is om de geschetste contouren voor de 
doorontwikkeling van de Gelderse Omgevingsverordening  
in de periode februari – maart 2020 te bespreken met onze 
samenwerkingspartners, met de Gelderse gemeenten en 
waterschappen en met de Staten. Op basis van deze 
gesprekken werken wij de contouren verder uit in een 
ontwerp-Omgevingsverordening, die wij naar verwachting  
in eind april-mei 2020 zullen vaststellen. Na vaststelling zal 
het ontwerp van de omgevingsverordening in de periode mei  
tot en met juni ter visie worden gelegd. Partners en partijen 
kunnen dan via het indienen van zienswijzen officieel 
reageren op onze ontwerp-Omgevingsverordening.  
De ingediende zienwijzen zullen wij in september 2020 van 
een reactie voorzien in een commentaarnota en, waar nodig, 
onze ontwerp-Omgevingsverordening daarop aanpassen. 
Zodat we uiterlijk in november 2020 de Omgevingsverordening 
ter besluitvorming aan de Staten kunnen voorleggen.

Subsidie
Het instrument Subsidie is van cruciaal belang om samen met 
partners en partijen tot resultaten te komen. Met behulp van 
subsidies faciliteren of stimuleren we gewenste 
ontwikkelingen. We willen onze subsidieregels tegen het licht 
houden en bezien of deze regels nog wel voldoende in dienst 
staan van onze ambities. Bereiken we de juiste doelgroep  
met het gewenste resultaat? Of is verbetering nodig? En, is 
ons subsidie-instrument dan het meeste effectieve instrument 
of zijn andere subsidie- of financieringsvormen sneller en 
effectiever? 

Onze stip op de horizon is om de komende jaren toewerken naar 
een effectiever subsidiekader bestaande uit de Algemene Subsi-
dieverordening (ASG) van Provinciale Staten en de subsidie-
regeling Regels Ruimte voor Gelderland (RRvG) van het college 
van Gedeputeerde Staten. Gericht op resultaat en ambitie. 
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Daarbij willen wij bewuster keuzes maken wanneer wij het 
subsidie-instrument of juist andere financiële arrangementen 
in zetten, zoals bijvoorbeeld innovatieve manieren van finan-
cieren als “the Right to Challenge”. En willen wij, in samen-
spraak met onze partners, de voorwaarden waaronder wij 
subsidiëren opstellen. Steeds weer zoeken wij naar een 
flexibele, snelle, eenvoudige en effectieve inzet van onze 
middelen met ruimte voor maatwerk en innovatie en gericht 
op het behalen van resultaten in het licht van onze ambities. 
Op deze manier bieden we zoveel mogelijk ruimte aan initia-
tieven vanuit de samenleving.

Naast het verbeteren van ons doelbereik, werken we toe 
naar een efficiënter en klantvriendelijker – dat wil zeggen: een 
toegankelijker, makkelijker en sneller – subsidieproces voor 
initiatiefnemers en aanvragers. Door middel van digitalisering 
en vereenvoudiging van het aanvragen en beoordelen van 
subsidies verbeteren en versnellen we onze subsidieverlening. 
Zo willen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat eenvoudige subsi-
dieaanvragen binnen drie weken beoordeeld worden. 

De stap die wij richting 1-1-2021 willen inzake de Algemene 
Subsidieverordening:

De Algemene Subsidieverordening (ASG): 
ons voorstel aan de staten
De ASG is het kader van Provinciale Staten, waarbinnen wij 
subsidies verstrekken. Er is in onze optiek aanleiding om de 
AsG te wijzigen om de uitvoering van subsidies te verbeteren, 
te verhelderen en te vergemakkelijken door bevoegdheden te 
delegeren aan ons College.  Concreet verzoeken wij de Staten 
om door delegatie in de AsG ons ruimte te geven:

1.  Om in incidentele gevallen subsidies te verstrekken,  
die nu nog als begrotingsbesluiten aan uw Staten worden 

voorgelegd. Provinciale Staten zijn op grond van de wet 
bevoegd om een incidentele subsidie te verstrekken.  
Dat is, kort gezegd, een subsidie voor een unieke aangele-
genheid waarvoor geen grondslag voorzien is in  
de begroting of in de Regels Ruimte voor Gelderland 
(RRvG). Ons voorstel is om deze bevoegdheid aan ons 
college te delegeren. Dat kan door een delegatiebepaling  
in de AsG op te nemen. In de praktijk worden incidentele 
subsidies vrijwel altijd verstrekt als begrotingssubsidie, 
dus met voorafgaand een besluit van Provinciale Staten. 
Dat heeft als nadeel dat de procedure langer kan duren, 
wat ten koste kan gaan van onze uitvoeringskracht,  
flexibiliteit en klantgerichtheid. Voor de aanvrager is  
het langere tijd – soms wel zes maanden – onzeker of de 
subsidie verleend wordt. Om hieraan tegemoet te komen, 
beoogt het voorstel ruimte te geven aan het College om  
in incidentele gevallen subsidie te verstrekken. Door het 
voorstel zullen in de toekomst aanzienlijk minder begro-
tingsbesluiten nodig zijn en wordt de slagvaardig heid van 
het bestuur vergroot. Om controle door Provinciale staten 
mogelijk te maken zal het College de Staten jaarlijks actief 
informeren over de verstrekte incidentele subsidies. 

2.  Om doorgeefsubsidies van het Rijk aan medeoverheden te 
verstrekken, die nu nog via Provinciale Staten als 
begrotingssubsidie aan medeoverheden worden verstrekt. 
Het Rijk verstrekt middelen aan de provincie met als doel 
om deze middelen verder onder medeoverheden te 
verdelen. Een voorbeeld hier van is het verstrekken van 
Rijksgeld aan waterschappen in het kader van 
droogtebestrijding. Het gaat uitdrukkelijk niet om  
een kaderstellende activiteit; het geld is geoormerkt en 
heeft een opgelegd doel. Dit pleit voor ons voorstel om  
de bevoegdheid voor het verstrekken van deze 
“doorgeefsubsidies” aan het College te delegeren. 



22/34  Kadernota Gaan voor Gaaf Gelderland 

       

De stap die wij richting 1-1-2021 willen inzake de 
subsidieregeling Regels Ruimte voor Gelderland:

De subsidieregeling Regels Ruimte voor Gelderland
In het eerste kwartaal van 2020 is een quick scan  
uitgevoerd om te komen tot een eerste verbeterslag van  
de subsidieregeling Regels ruimte voor Gelderland. Het gaat 
daarbij met name om vereenvoudiging van de regels, waar 
mogelijk, en het stopzetten van regelingen die onvoldoende 
effectief zijn. In de loop van 2020 zetten we deze verbeterslag 
verder voort. We kijken naar het verbeteren van doelbereik 
van het instrument en het samenvoegen of op elkaar 
afstemmen van samenhangende subsidieregelingen. 
Bijvoorbeeld bij de aanpak “toekomstbestendige 
bedrijventerreinen”, waar doelstellingen op meerdere 
ambities – bijvoorbeeld op het terrein van economie, 
duurzame energie, circulariteit, ecologie en veiligheid – 
samenkomen. 

Het subsidieproces
Om het aanvraagproces te vereenvoudigen is er vanuit  
een klantreis een subsidieportaal ontwikkeld om het 
aanvraagproces te vereenvoudigen. Het portaal is sinds  
1 november 2019 toegankelijk via DigiD en E-herkenning.  
Het portaal biedt op maat gemaakte aanvraagformulieren, 
waardoor overbodige vragen tot het verleden behoren.  
Ook vragen we enkel op wat nodig is om een project 
inhoudelijk te beoordelen. Dit resulteert in minder 
administratieve last, meer maatwerk per subsidie en  
een kortere doorlooptijd. 
Een andere stap die wij dit jaar richting 2021 zetten,  
is dat wij verder gaan met het verbeteren van sturings- en 
beheersingsinformatie. Kwalitatief goede en accurate 
informatie is een belangrijke basis is voor beleid en evaluatie 
van de effectiviteit er van.

Ons tijdpad is om een compleet en nader toegelicht wijzi-
gingsvoorstel voor de AsG in mei aan uw Staten voorleggen. 

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
Soms vragen zaken om een directe tussenkomst van ons. 
Hiervoor kunnen wij regulerende instrumenten inzetten.  
Eén daarvan is vergunningverlening, toezicht en handhaving 
(VTH). Met dit instrument oefenen wij heel gericht en direct 
invloed op uit op een specifiek initiatief of een specifieke 
activiteit. Bijvoorbeeld een eenmalig festival in een 
natuurgebied, maar ook de hoeveelheid geluid en geur die 
wordt geproduceerd door een bepaald bedrijf. Vergunningen 
(ook wel: vrijstelling of ontheffing) verstrekken wij 
uitsluitend op aanvraag van een initiatiefnemer. Het gaat dan 
om het toestaan onder voorwaarden van een activiteit die in 
principe verboden is of waar algemene regels, bijvoorbeeld die 
uit onze verordening, niet voldoende handvatten bieden om in 
dit concrete geval alle belangen goed af te wegen. Via toezicht 
en handhaving houden wij de naleving van de afgesproken 
“spelregels” in de gaten.  De uitvoering van deze taken hebben 
wij voor een belangrijk deel (met name de complexe bedrijven, 
waar wij bevoegd gezag voor zijn) belegd bij onze Gelderse 
Omgevingsdiensten.

Het omgekeerde kan ook: dat wijzelf de initiatiefnemer zijn. 
Via concessieovereenkomsten – een vorm van (ver)gunnen – 
kunnen wij de lead nemen en toestemming geven aan één 
partij of partner om een bepaalde activiteit – die wij van 
waarde vinden in het kader van Gaaf Gelderland – voor ons  
tot uitvoering te brengen. Deze partij of partner heeft dan het 
alleenrecht om deze activiteit uit te voeren, maar dan wel 
onder de door ons vooraf opgestelde voorwaarden. Het kan 
hier bijvoorbeeld gaan om het verzorgen van openbaar 
vervoer. Maar het is ook denkbaar dat wij een partij via een 
concessie vragen een bepaald gebied voor ons op een bepaalde 
manier te beheren of te ontwikkelen.
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Onze stip op de horizon is om in de komende vier jaar te 
komen tot een adequaat proces van VTH voor initiatiefnemers. 
Wij willen aansluiten op de eisen van de Omgevingswet als 
het gaat om een duidelijke, inzichtelijke en snelle uitvoering 
van VTH. De Omgevingswet gaat daarbij uit van 1 digitaal 
overheidsbreed loket voor de aanvraag van alle vergunningen. 
De tijd voor het afdoen van een vergunning blijft voor de 
bedrijven waar de provincie bevoegd gezag voor is 26 weken. 
Besluiten over natuurvergunningen die wij als provincie 
moeten afgeven, moeten vanaf 1-1-2021 binnen 8 weken 
worden verstrekt in plaats van de huidige 26 weken (voor 
natura 2000 gebieden blijft het 26 weken). Om deze termijn  
te halen, is het van belang dat initiatiefnemers en bedrijven 
hun omgeving in hun plannen betrekken (participatie) en 
nadenken over de mogelijkheden die er zijn, alvorens een 
volledige vergunningsaanvraag wordt ingediend.  
Als provincie kunnen wij daarin bijdragen bijvoorbeeld door 
goed vooroverleg. Verder willen we kijken hoe wij onze 
concessie-instrumenten nu inzetten en of er andere terreinen 
zijn waar de inzet van dit instrument te overwegen zou zijn. 
Dit alles met als doel om Gaaf Gelderland sneller, dichterbij  
te brengen.

De stap die wij dit jaar richting 1-1-2021 in het VTH proces 
willen zetten, kent twee pijlers:
• Allereerst kijken wij vanuit VTH-perspectief naar die 

onderdelen van de Omgevingsverordening waarop VTH  
als instrument ingezet moet worden. Dit zijn regels om 
goed en veilig om te gaan met voor ons belangrijke 
waarden, zoals de kwaliteit van het grond- en drinkwater, 
het milieu op het gebied van geluid, bodem en lucht,  
de kwaliteit van de natuur en de inrichting van  
onze Gelderse ruimte. 

• Daarnaast passen we onze eigen processen aan op de 
uitgangspunten en termijnen van de Omgevingswet: 

a. We werken toe naar één digitaal overheid breed 
omgevingsloket. Daarvoor zijn wij onderdeel van het 
zogenaamde “digitale stelsel omgevingswet” In dit stelsel 
wordt enerzijds alle informatie ontsloten die voor 
initiatiefnemers van belang is om te raadplegen als hij 
een bepaald initiatief wil nemen dat van invloed is op de 
leefomgeving.  Anderzijds biedt het de applicatie waarin 
de vergunning kan worden aangevraagd. Dat betekent 
concreet dat wij onze eigen informatie- en vergunning 
aanvraag faciliteiten en systemen aan dit landelijke 
stelsel moeten inpassen en informatie (meer) moeten 
digitaliseren. 

b. Richten onze werkwijzen en die van onze 
Omgevingsdiensten in op participatie en “vooroverleg-
gesprekken” met initiatiefnemers.  Dit vergt een 
verbetering van de informatie en een verduidelijking van 
de rol die wij verwachten die initiatiefnemers zullen 
nemen. Anderzijds vraagt het ook een andere rolneming 
van bij vergunning en toezicht betrokken medewerkers

c. En koersen wij op het verkorten voor de vergunningen 
waar wij (mede voor) verantwoordelijk zijn, de doorloop–
tijd in ons huis en bij Omgevingsdiensten. Voor een 
belangrijke deel wordt dit bereikt door het investeren in 
participatie, goed vooroverleg, transparante procedures 
en heldere afspraken tussen partners die een bijdrage 
aan de vergunning moeten leveren.

De vraag om vergunningen en concessies mogelijk breder in te 
zetten – met het oog op de realisatie van onze ambities – zien 
wij als een onderdeel van het instrument Programma.

Ons tijdpad loopt voor de afstemming met de verordening 
parallel aan de planning zoals genoemd bij de 
Omgevingsverordening. De overige punten moeten zijn 
geïmplementeerd voor de ingangsdatum van de 
Omgevingswet: 01-01-2021.
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Provinciaal inpassingplan en Projectbesluit
Een andere manier van directe sturing en tussenkomst is  
het Projectbesluit. Net zoals het instrument Programma is  
dit een nieuw instrument in de Omgevingswet. Het komt  
in de plaats van het Provinciaal Inpassingplan. Met dit 
instrument gaan wij zelf over tot de realisatie van een  
bepaald project. Doorgaans gaat het om complexe projecten  
in de fysieke leefomgeving waar vele belangen samenkomen. 
De Omgevingswet gaat er vanuit dat in principe gemeenten  
de ruimtelijke invulling van een gebied vormgeven. Indien er 
sprake is provinciaal belang kunnen wij overgaan tot het 
inzetten van het Projectbesluit. Alvorens dit te doen moeten 
wij – in lijn van de Omgevingswet – ons afvragen of wij ons 
doel niet door de gemeente zelf kan worden bereikt. Als wij 
overgaan tot het inzetten van projectbesluit, moeten wij 
direct - meteen bij de start; in de verkennende fase – anders 
dan bij het huidige inpassingsplan direct een 
participatietraject met belanghebbenden opstarten om samen 
naar mogelijke invullingen en alternatieven te zoeken. 

Onze stip op de horizon is dat we de komende maanden 
kritisch kijken wanneer en hoe wij het nieuwe instrument 
Projectbesluit moeten, willen en kunnen inzetten. Op dit 
moment stellen wij met enige regelmaat inpassingsplannen 
op. De afgelopen coalitieperiode ongeveer 25 keer voor een 
brede “range” aan projecten: op het terrein van mobiliteit, 
windenergie, water, natuur, land- en tuinbouw. Hoe wij dat 
in de nieuwe situatie willen doen, moeten we verkennen. 

De stap die wij dit jaar richting 1-1-2021 willen zetten is komen 
tot een Gelderse werkwijze voor inzet van het Projectbesluit.

Ons tijdpad is om de komende maanden te inventariseren  
voor welke ambities en belangen we een projectbesluit 
moeten, willen en kunnen inzetten. Hierbij is de vraag of  

de motivering voor de inzet van dit instrument wordt 
vastgelegd in onze Programma’s, of dat we casusgericht 
kijken, of dat er sprake is van een combinatie. Daarnaast 
willen wij in de loop van 2020 een werkwijze ontwikkelen  
om de projectprocedure voor het projectbesluit op een juiste 
wijze te doorlopen. Belangrijk onderdeel van deze werkwijze  
is tevens is de veranderde verhouding tussen ons en 
Provinciale Staten, denk hierbij aan het wederzijds 
informeren van elkaar. Tot slot kijken we bij lopende en 
startende ruimtelijke ontwikkelingen naar de komst van  
het projectbesluit, zoals Beter Bereikbaar Wageningen en 
gebiedsontwikkeling Grebbedijk.
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Bijlage 1
Co-creatie: In gesprek over botsende belangen en de 
rol van de overheid 

Onze uitgangspunten toetsen
Alvorens te bepalen hoe wij onze instrumenten op de praktijk 
aan willen passen, zijn wij in gesprek gegaan met de 
inwoners, overheden en organisaties van Gelderland.  
Vanuit openheid en wederkerigheid. En hebben we onze 
uitgangspunten getoetst aan hun inzichten en meningen. 
Onze uitgangspunten  
(1) over de zes dilemma’s die wij zien in de Gelderse praktijk, 
(2) over de rol van de overheid – en ook de provincie – in de 
oplossing van deze dilemma’s en  
(3) over de noodzaak tot het maken van afwegingen binnen  
en het slim combineren van onze provinciale instrumenten. 
Herkennen onze partners de transities waar we voor staan en 
de dilemma’s die we daarbij tegenkomen? Of zien zij andere 
vraagstukken? Delen zij de mening dat de overheid – dus ook 
de provincie – een belangrijke rol te spelen heeft? En, 
erkennen zij het belang van flexibiliteit en van wikken en 
wegen bij de inzet en doorontwikkeling van het provinciaal 
instrumentarium? 

In gesprek met Gelderse gemeenten, waterschappen, 
ondernemers, belangenorganisaties en de Provinciale Raad 
voor het Omgevingsbeleid (PRO).
Op verschillende momenten hebben wij van gedachten 
gewisseld met onze partners waar we – dag in, dag uit – in de 
Gelderse praktijk mee samenwerken: gemeenten, 
waterschappen, instellingen en experts op het terrein van 
natuur, cultuur, energie, water, klimaat, onderwijs, toerisme 

en nog vele, vele andere partners. In verschillende sessies 
hebben wij met hen gesproken:
• Op 3 en 24 oktober 2019 vonden Bestuurlijke Brunches  

plaats met de Gelderse gemeenten en waterschappen;  
35 gemeenten en 2 waterschappen schoven aan de tafel aan.

• Op 11 oktober en 13 december hebben we gesproken met de 
PRO, waar diverse koepelorganisaties, de Gelderse VNG,  
het waterschap, de HAN en de Radboud Universiteit in 
vertegenwoordigd zijn.

• Op 29 oktober vond in het Akoesticum in Ede een grote 
co-creatie sessie Gaan voor Gaaf Gelderland plaats.  
Meer dan 200 partners bezochten deze bijeenkomst

Rode draden
De rode draden die wij uit deze gesprekken halen, is, dat  
de zes dilemma’s van botsende waarden en belangen heel 
herkenbaar zijn, ook voor onze partners. En dat deze 
dilemma’s, net zoals bij ons, een duidelijk beslag leggen op
de dagelijkse praktijk van onze partners. Ook het belang om 
zaken meer in samenhang te zien, op elkaar af te stemmen 
en af te wegen wordt gezien. Over de rol van de overheid is 
consensus: die heeft een regierol op zich te nemen bij het 
oplossen van of het creëren van doorbraken bij deze 
dilemma’s. Maar: dat betekent niet noodzakelijkerwijs dat  
de provincie aan zet is. Sterker nog: soms schuurt het als het 
gaat om de vraag wat aan de provincie en wat aan gemeenten 
is. Soms wordt gewezen op het belang van krachtige regionale 
samenwerkingsverbanden, eerder dan om een provinciale 
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voortrekkers- of regierol. En tegelijkertijd vragen onze 
partners duidelijkheid van ons. Om vooraf helder te aan te 
geven wat voor de provincie van waarde is en wanneer wij  
“in de actiestand” komen. Daarbij wordt gewezen op de 
noodzaak tot flexibiliteit – “zaken niet vast zetten” – bij de 
inzet van onze instrumenten. Ruimte voor inspraak, 
participatie, maatwerk en innovaties zijn, volgens onze 
partners, essentieel. “Wees duidelijk over wat je wilt,  
weeg zorgvuldig af, kijk naar wat je netwerk wil en wat jouw 
rol kan zijn en weeg dan je inzet af, zodat je de ambitie samen 
realiseert” is het advies. Gerichte mogelijkheden om binnen 
de provinciale instrumenten ruimte te laten voor afwegingen 
in de praktijk – bijvoorbeeld door hardheidclausules of 
ontheffingsmogelijkheden in de Omgevingsverordening 
of door niet alles in subsidievormen te gieten – wordt door 
sommigen in dit kader expliciet benoemd. Kortom de 
boodschap van onze samenwerkingspartners is: wees helder 
over wat van waarde is, maar laat ook ruimte en ben flexibel 
(voor een samenvatting van de uitkomst zie kader en  
https://www.gelderland.nl/bestanden/Documenten/
Gelderland/04Ruimte/191218_Sfeerverslag_Gaan_voor_Gaaf_
WEB.pdf)

In gesprek met de inwoners van Gelderland: Sprekend 
Gelderland, social media, Kieskompas en Jeugddebat
Maar hoe kijken de inwoners van Gelderland eigenlijk aan 
tegen de ontwikkelingen op het terrein van energie, klimaat, 
biodiversiteit, landbouw, wonen, werken en reizen?  
Wat vinden zij belangrijk? En welke rol zien zij weggelegd voor 
de overheid? Moet de overheid de “lead” nemen of is er meer 
ruimte nodig voor burgerinitiatief? Om dit te achterhalen 
hebben wij – naast de inzet van social media en ons forum 
Sprekend Gelderland (https://sprekend.gelderland.nl/
gaafgelderland/default.aspx) – Kieskompas gevraagd om een 
grootschalige opiniepeiling te doen onder een representatieve 

groep Gelderlanders vanaf 18 jaar. Ruim 2000 Gelderlanders 
hebben meegedaan (n=2.045). Daarnaast hebben we het 
Gelderse Jeugddebat benut om meer zicht te krijgen op de 
ideeën van minderjarige jongeren in de Gelderse samenleving.  

Opiniepeiling Kieskompas
In samenspraak met Kieskompas zijn de zes dilemma’s 
omgevormd tot een vragenlijst met uiteenlopende stellingen 
(1) over de ontwikkelingen in en de inrichting van de Gelderse 
ruimte,  
(2) over het draagvlak en de draagkracht dat nodig is voor de 
transities waar we voor staan en  
(3) over de rol van de overheid en inwoners daarin. De meest 
duidelijke lijnen zien we - in volgorde van belangrijkheid 
volgens de respondenten - bij de volgende dilemma’s:

• Over de verduurzaming van de land- en tuinbouw. 
Landbouw is een belangrijk onderwerp voor de onderzochte 
inwoners. Een ruime meerderheid is voor het terugdringen 
van intensieve veehouderij (57,8%), het verplaatsen van 
boerenbedrijven die schade aan de natuur veroorzaken 
(62,7%) en is tegen het uitbreiden van boerenbedrijven ten 
koste van de natuur (69,9%). Het bieden van alternatieven – 
bijvoorbeeld financiële steun van de overheid voor boeren 
die willen over te stappen op biologische landbouw (83,8%) 
of meer ruimte voor toeristische activiteiten (74,8%) – kan 
op veel instemming rekenen.

• Over duurzaam wonen en duurzame werklocaties. 
Duurzaam wonen is eveneens van belang. Het bouwen van 
energieneutrale huizen is belangrijk, ook al is dat duurder 
(eens: 52,4%) en kunnen er minder huizen gebouwd worden 
(eens: 55,2%). Nieuwe bedrijventerreinen moeten volledig 
duurzaam zijn, zo vindt bijna driekwart van de 
respondenten (74,4%).

https://www.gelderland.nl/bestanden/Documenten/Gelderland/04Ruimte/191218_Sfeerverslag_Gaan_voor_Gaaf_WEB.pdf
https://www.gelderland.nl/bestanden/Documenten/Gelderland/04Ruimte/191218_Sfeerverslag_Gaan_voor_Gaaf_WEB.pdf
https://www.gelderland.nl/bestanden/Documenten/Gelderland/04Ruimte/191218_Sfeerverslag_Gaan_voor_Gaaf_WEB.pdf
https://sprekend.gelderland.nl/gaafgelderland/default.aspx
https://sprekend.gelderland.nl/gaafgelderland/default.aspx
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• Over het belang van klimaatmaatregelen in de leefomgeving. 
Ook over het belang van groen is tamelijk veel 
overeenstemming. Een zeer ruime meerderheid (85,7%) is 
van mening dat er meer groen moet komen in de openbare 
ruimte. Woningen bouwen ten koste van groen in de stad 
is, volgens meer dan de helft, niet wenselijk (55,3%). 
Nieuwe woningen bouwen in het buitengebied (48,3%) of 
nieuwe XXL locaties bouwen ten koste van het landschap 
(64,7%) eveneens niet. 

• Over het belang om te investeren in duurzame mobiliteit. 
Investeren in OV in plaats van wegen wordt door een 
tweederde meerderheid onderschreven (66,2%). Dat geldt 
ook voor de stelling dat nieuwe woonwijken alleen daar 
gebouwd moeten worden waar een goede bereikbaarheid  
is met de fiets en OV (62,0%). Tegelijkertijd is meer dan de 
helft (56%) het oneens met de stelling dat bij de bouw van 
nieuwe woonwijken er minder ruimte voor de auto moet 
zijn. 

Over de rol van de overheid.
Als het gaat om de rol van de overheid lijkt er vooral 
overeenstemming over de financiële mogelijkheden van  
de overheid. Het gaat dan concreet om: meebetalen aan het 
verduurzamen van woningen (88,7%) vooral voor mensen met 
een laag inkomen (74,7%), het voorkomen van een hogere 
energierekening met name voor lage inkomens (77,5%) en 
financiële steun voor bijvoorbeeld biologische landbouw (83,8%).

Duivelse dilemma’s
Maar dat de dilemma’s waar we mee te maken hebben soms 
ook duivelse dilemma’s kunnen zijn, komt eveneens naar 
voren. Op twee punten in het bijzonder. Enerzijds bij de 
stellingen over de energietransitie. Ruim 60% is het er 
(helemaal) niet mee eens dat er minder windmolens moeten 
komen. Maar wat en hoe dan verder – in natuur of juist niet, 
ten koste van landbouwgrond of juist niet – en hoe dat zit bij 
zonneparken daarover lijken de meningen verdeeld.  
Er tekenen zich twee bijna even grote groepen – “kampen”  
als het ware – af van voor- en tegenstanders. Hetzelfde geldt 
bij de stellingen over de verhouding overheid - inwoners.  
Bij stellingen als dat de overheid alleen mag verduurzamen bij 
voldoende draagvlak en dat er meer inspraak moet zijn van 
inwoners, ook al loopt de verduurzaming hierdoor langzamer, 
zien we eveneens twee praktisch even grote groepen van voor- 
en tegenstanders. Vanzelfsprekend lijkt de doorzettersrol van 
de overheid voor de inwoners van Gelderland niet.  
Maar vanzelfsprekend is de trekkers- en doorzettersrol van 
burgers ook niet. 

Concluderend stellen we vast dat de noodzaak om te 
verduurzamen op verschillende terreinen door een 
meerderheid van de inwoners wel wordt gezien. De 
duurzaamheidsvraagstukken rondom landbouw, wonen, 
klimaat en natuur en reizen “triggeren” daarbij de meest 
duidelijke respons. Wat niet onomstotelijk vast staat, is de rol 
van de overheid – de provincie in het bijzonder. 
Vanzelfsprekend en gegeven is deze rol niet altijd. Wel als het 
gaat om financiële kwesties. Niet als het gaat om het nemen 
van de “lead” of het “voortouw” in de uitvoering of de 
besluitvorming. Helderheid over wat je als overheid van plan 
bent te doen en inwoners daar gericht bij betrekken lijkt in 
deze dynamiek van groot belang.
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Jeugddebat
Tot slot vond op 22 november 2019 het Provinciale Jeugddebat 
plaats. In subgroepen – zogenaamde “fracties” – en onder 
leiding van procesbegeleiders werkten 47 jongeren – van vmbo 
t/m vwo in de leeftijd van 14-16 jaar – voorstellen uit over de 
dilemma’s omtrent duurzame bereikbaarheid, duurzame 
landbouw, duurzaam wonen en werken en natuur en klimaat.  
Deze voorstellen werd vervolgens in een plenair debat met  
alle “fracties” besproken. Hierbij waren enkele statenleden 
aanwezig die vragen stelden en reflecteerden op de 
voorstellen. Treffend vonden wij het signaal van de  
14-16-jarigen aan de provincie om hen als groep te onder–
steunen en ook meer podium te bieden voor de mening van 
jongeren. Inhoudelijk konden alle voorstellen van de jongeren 
rekenen op positieve feedback. Met name het voorstel bij 
Natuur en Klimaat – om een wedstrijd voor en door jongeren  
te organiseren over het thema klimaat en duurzaamheid – 
vonden wij interessant en innovatief. Om jongeren zelf 
voorstellen te laten doen voor projecten rondom dit thema; 
projecten die jongeren aanspreken. En om het beste idee – als 
prijs – daadwerkelijk te realiseren. Deze “challenge” gaan wij 
graag aan en zullen wij samen met de jongeren dan ook tot 
uitvoering brengen.
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Bijlage 2 
Wettelijke vereisten aan de Omgevingsverordening

De stelselwijziging van de Omgevingswet vereist dat wij een 
aantal wijzigingen aanbrengen in de huidige verordening.  
Dit komt neer op de volgende aanpassingen.
• Structuur. We richten de verordening in volgens de 

‘huisregels’ van de Omgevingswet. Dat betekent dat wij 
onze huidige structuur daarop aanpassen en regels – voor 
zover die blijven bestaan – overhevelen naar die nieuwe 
structuur. Het voordeel van de nieuwe structuur is dat dit 
goed aansluit op de werkwijze van de andere provincies en 
op de instrumenten van gemeenten en waterschappen.

• Integratie. De omgevingswet vervangt onze huidige 
verordeningen voor de fysieke leefomgeving. We zorgen 
daarom voor integratie van alle regels uit die verordeningen 
en nadere regels van GS.

• Inhoudelijke regels. We controleren of onze huidige regels 
voldoen aan de vereisten van de Ow en aanverwante wet- en 
regelgeving. Ook controleren we of wij nieuwe regels 
moeten toevoegen, op basis van de instructieregels van het 
Rijk. Daar waar onze regels afwijken of onvolledig blijken 
te zijn, corrigeren wij dat. Daarbij houden wij wel zoveel 
mogelijk rekening met de mogelijkheid om met die regels 
onze waarden te realiseren en om flexibiliteit te houden bij 
de toepassing van de regels. De ondergrens is altijd dat de 
betrokken belangen evenwichtig moeten worden 
beschermd.

• Herformuleren. De stelselwijziging van de Omgevingswet 
gaat gepaard met een verandering van termen en digitale 
werkwijzen. Wij passen de begrippen in onze verordening 

aan op de huisstijl van de Omgevingswet en aan de 
standaarden van het Digitaal Stelsel Omgevingswet 
(DSO-standaarden).

• Vereenvoudigen. We schrappen overbodige regels,  
die procedureel of inhoudelijk overbodig zijn en die  
niet nodig zijn om ons beleid te realiseren. 

• Beleidsrijke wijzigingen. Op tal van beleidsterreinen  
is sprake van dynamiek. Wij onderzoeken de impact van 
onze regels op die dynamiek. Daar waar het wettelijk kader 
dat toelaat, passen wij die regels aan op de uitgangspunten 
van deze Kadernota. Dat betekent dat wij starre regels laten 
vervallen waar dat kan en zoveel mogelijk uitgaan van onze 
vijf waarden en afweging van belangen. Onderwerpen waar 
dit voor geldt, zijn onder andere grondwaterbescherming, 
zwemwater, bodem, stiltegebieden, natuur, wonen, 
werklocaties, landbouw-veeteelt en energietransitie.

• Opschonen. Een aantal regels in de verordening worden 
vereenvoudigd of aangepast aan het nieuwe stelsel.  
Dit betreft delegatiebepalingen en overgangsrecht bij  
de omgevingsverordening.

Het IPO heeft een Handreiking opgesteld voor de vormgeving 
van de omgevingsverordening, met daarin een aanbeveling 
voor de structuur van de verordening. Het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt deze 
structuur. 
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Het voordeel is dat wordt uitgegaan van dezelfde opbouw als 
de Omgevingswet. Daardoor sluiten de provinciale taken, 
bevoegdheden en regels op een logische manier aan op ‘de 
architectuur en ontwerpprincipes’ van het nieuwe wettelijke 
stelsel. Dat betreft de volgorde van bestuurslagen (gemeente, 
waterschap, provincie, Rijk) en van belangen en doelen 
(bijvoorbeeld de vaste trits: veiligheid, gezondheid, milieu). 
Op basis van deze aanbevelingen structureren wij de ontwerp-
omgevingsverordening op hoofdlijnen als volgt:

1	 Bepaling provinciale waarden en afwegingskader
2	 Toedeling van beheertaken
3	 Gebiedsaanwijzingen
4	 Omgevingswaarden
5	 Regels over activiteiten in de leefomgeving
6	 Instructieregels aan gemeenten, waterschappen, GS
7	 Procedures
8	 Toezicht en handhaving
9	 Schade (voor zover dit hoofdstuk nodig is)
10	Monitoring
11	Overgangsrecht
12	Overige regels en slotbepalingen
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	Gaan voor Gaaf Gelderland!
	Gaan voor Gaaf Gelderland!
	Deze nota gaat over Gaan voor een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. Gaan voor Gaaf Gelderland! Dat is de missie van waaruit wij werken. Naar de toekomst toe. Vol ambitie. En samen met anderen. Wij zijn ervan overtuigd dat wij daarbij het verschil kunnen maken: op het terrein van de energietransitie, het klimaat, de circulaire economie, de biodiversiteit, de bereikbaarheid, het vestigingsklimaat en de woon- en leefomgeving. Vanuit onze kracht: onze brede ervaring met de inrichting en de kwalite
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Onze ambities voor de langere termijn hebben wij beschreven in onze Omgevingsvisie Gaaf Gelderland. Zij zijn het fundament waarop wij bouwen en van waaruit wij onze ambities voor de komende vier jaar hebben we geformuleerd in ons coalitieakkoord Samen voor Gelderland. Hiermee lopen we vooruit op de Omgevingswet, die naar verwachting op 1-1-2021 in werking treedt.
	 

	Onze ervaringen in de Gelderse praktijk scherpen ons. Om daadkrachtig en effectief in te spelen op complexe ontwikkelingen en de botsende belangen die we vandaag 
	 

	de dag zien, zullen we – steeds vaker – afgewogen en scherpe keuzes moeten maken. Dat vraagt van ons een meer bewuste rolbepaling en flexibelere kijk op onze werkwijzen, instrumenten en procedures. Adequate vergunningen, slagvaardige subsidies en heldere, handhaafbare regels; alles is nodig om snel, soepel en slagvaardig te kunnen zijn.  Op dit punt hebben wij slagen te maken; zullen we moeten groeien en stappen zetten. De vraagstukken waar wij voor staan vragen dwingend hierom. 
	 

	Ons antwoord is even eenvoudig, als ook een “game changer”: ons instrumentarium moet zodanig zijn ingericht dat het bij ieder vraagstuk 1) leidt tot een heldere, transparante, gefundeerde afweging tussen belangen, met het oog op onze ambities en 2) leidt tot concreet handelingsperspectief om de opgave gericht en met resultaat aan te pakken. Op deze leest geschoeid ontwikkelen we een aantal provinciale instrumenten door. Vanuit de basis die er nu ligt. En met als eerste mijlpaal: 1-1-2021: het moment waarop 
	 
	 

	1.
	1.
	1.
	1.

	de vertaling van onze ambities in uitvoeringgerichte programma’s zoals bedoeld in de Omgevingswet,

	2.
	2.
	2.

	de herijking van onze omgevingsverordening inclusief de manier waarop we omgaan met deze regels, 

	3.
	3.
	3.

	van onze subsidieverordening en ons subsidiereglement inclusief de manier waarop wij subsidies opstellen en gunnen, 

	4.
	4.
	4.

	van onze manier van vergunningverlening, handhaving en toezicht,

	5.
	5.
	5.

	van onze manier van ruimtelijk inpassen.


	Op welke manier we dat gaan doen, werken we in een drieslag en op hoofdlijnen in deze nota uit. 
	• 
	• 
	• 
	• 

	De praktijk. Eerst schetsen wij onze dagelijkse praktijk en geven aan wat voor ons de vertrekpunten zijn bij de doorontwikkeling van onze instrumenten. We hebben daarbij ook gevraagd naar de ervaringen van onze samenwerkingspartners en de inwoners van Gelderlanden deze ervaringen gespiegeld aan onze eigen. Op basis hiervan komen we tot drie uitgangspunten naar de uitvoering toe, te weten: 1. ambitie, 2. resultaaten 3. impact voorop! 
	 
	 
	 



	• 
	• 
	• 
	• 

	Het perspectief: Vertrekkend vanuit deze uitgangspunten en de Omgevingswet formuleren wij een uitvoeringsgericht handelingsperspectief aan de hand van een drietal vragen. Vragen die gaan over ons belang, ons netwerk en onze rol. Met als doel om op een praktijkgerichte en hands-on manier invulling te geven aan onze inzet. Zij vormen de basis voor ons handelingsperspectief.
	 



	• 
	• 
	• 
	• 

	De doorontwikkeling: Vanuit dit handelingsperspectief werken we concreet per instrument uit welke doorontwikkeling we naar de toekomst toe voor ons zien en welke stappen we richting 1-1-2021 zetten. 
	 



	 •   Een tweetal instrumenten – te weten: de Gelderse Omgevingsverordening en de Subsidieverordening – zijn instrumenten van de Staten. In de nota doen we een gericht voorstel aan onze Staten over de doorontwikkeling van deze instrumenten en leggen deze voorstellen ter bespreking voor. 
	 

	 •   De andere instrumenten zijn instrumenten van ons college. In deze nota beschrijven we welke doorontwikkeling we voor deze instrumenten zien en delen dit ter informatie.
	 

	De praktijk
	Dé mooiste provincie
	Wij zijn trots op wat er tot nu toe bereikt is. Het beste van veel werelden komt in Gelderland samen: prachtige natuur, bruisende steden, sterke en toonaangevende bedrijfssectoren, mooi landschap, “state of the art” cultuur- en sportvoor–zieningen, vooraanstaand onderwijs. Dit maakt onze provincie aantrekkelijk om in te wonen, te werken, te leren, te recreëren, te investeren, te bouwen aan de toekomst. Met overtuiging zeggen wij dan ook dat Gelderland dé mooiste provincie van Nederland is.
	 
	 
	 

	In beweging
	Gaaf Gelderland is nooit af. De wereld om ons heen verandert. Continu en steeds weer is er beweging. Hoe we de Gelderse ruimte willen inrichten, verandert in tijden van de stikstof–crisis, van droogte, van afnemende biodiversiteit, maar ook van nieuwe kansen voor alternatieve vormen van energie en duurzame mobiliteit. Deze ontwikkelingen – waarvan sommige pas recentelijk met spoed op onze agenda zijn gekomen – zetten soms een streep door bestaande aanpakken, kunnen botsen met andere belangen en bieden kanse
	 

	Onder de loep
	Kijkend naar wat er op ons afkomt, moet er iets veranderen in de manier waarop wij leven, wonen, werken en reizen. Dat vraagt wat van alle Gelderlanders, dus ook van ons – de provincie: college, provinciale staten en ambtenaren. Vastberaden om het verschil te maken, zijn wij bereid onze eigen manier van kijken, denken en doen onder de loep te nemen. Wat wij zien, is dat vanuit het verleden vele provinciale regels, procedures en werkwijzen zijn opgesteld. Gericht op onderdelen van en (deel)belangen in de rui
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hoe verder?
	Dit vraagt wat van onze uitvoeringskracht! Hoe bereiken we een gezond, veilig, schoon, welvarend Gelderland in een wereld die zo in beweging is? In een wereld met uiteenlopende belangen die soms maar moeilijk verenigbaar zijn en zelfs haaks staan op elkaar? Voor ons staat vast dat onze instrumenten – zoals we die vanuit het verleden hebben vormgegeven – hier niet altijd op zijn ingericht en dat doorontwikkeling nodig is. Maar hoe ziet die doorontwikkeling er concreet uit?
	 
	 
	 

	Zes dilemma’s als vertrekpunt.
	Om een antwoord te vinden op deze vragen zijn wij niet vertrokken vanuit onze huidige regels en procedures. Maar vanuit onze dagelijkse praktijk – ons alledaagse werk in Gelderland. We hebben kritisch gekeken naar waar we tegen aanlopen en wat wij in praktijk nodig hebben om onze ambities voor een Gaaf Gelderland te realiseren. Wat wij zien – of het nu gaat om het droogtevraagstuk in de Achterhoek, het CO2 of stikstof vraagstuk, de regionale energie en klimaatstrategieën, regionale woonagenda’s of het regio
	 
	 
	 

	Dilemma’s een zestal vraagstukken
	1.
	1.
	1.
	1.

	1.  Hoe geven we ruimte aan duurzame energie en wegen we concurrerende ruimteclaims af?  
	 


	2.
	2.
	2.

	2.  Hoe passen we onze ruimte aan op het veranderende weer - nat, droog, heet? Dwingt het veranderende klimaat ons tot andere keuzes?
	 


	3.
	3.
	3.

	3.  Hoe geven we ruimte aan duurzame land- en tuinbouw voor natuur, boer en bewoner: economie versus ecologie en gezondheid?
	 


	4.
	4.
	4.

	4.  Waar vinden we ruimte voor een groeiende economie en toenemende woonbehoefte: snel versus duurzaam?
	 


	5.
	5.
	5.

	5.  Hoe geven we ruimte aan de groeiende reisbehoefte?

	6.
	6.
	6.

	6.  Hoe zorgen we voor voldoende draagvlak voor de transities waar wij als samenleving voor staan?En hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee kan blijven doen?
	 
	 



	De uitdaging.
	Wat de zes dilemma’s ons leren, is dat de uitdaging in praktijk niet zozeer zit in het in regels, vergunningen, procedures en werkwijzen vervatten van specifieke, afgebakende belangen. De crux zit hem in het feit dat we steeds weer afwegingen moeten maken tussen deze belangen. De beperkte ruimte die er is, in combinatie met de noodzaak om de ruimte met kwaliteit voor mens en natuur in te richten, dwingt ons tot het wikken en wegen tussen belangen en soms tot het maken van scherpe keuzes. Als we onze ambitie
	 
	 
	 

	Meer impact.
	Onze instrumenten bieden op dit moment te weinig mogelijkheden om snel en effectief afwegingen te maken. Dat trekt een wissel op onze uitvoeringskracht. Zo wijzen we – door gebrek aan samenhang in regelingen – soms subsidieaanvragen af – bijvoorbeeld bij Steengoed – om vervolgens via een andere regeling, bijvoorbeeld van erfgoed - alsnog toe te wijzen. En: besteden we relatief veel tijd en aandacht aan het begeleiden en honoreren van relatief kleine subsidies (60% van de aanvragen voor 4% van het budget). O
	 
	 

	Op zoek naar de goede balans.
	Enerzijds zullen we glashelder moeten zijn over wat voorons – met het oog op onze ambities – van belang is en wij ons uitgedaagd voelen om “in actie” te komen. Dat kan zijn door zelf door te pakken. Dat kan ook zijn door onze partners te ondersteunen of in stelling te brengen. Anderzijds moeten we snel, soepel en effectief afwegingen kunnen maken tussen alle belangen die spelen; bij onszelf en bij onze partners. Niet zomaar en vanuit willekeur. Maar vanuit een gericht handelingsperspectief dat ons helpt om 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Naar de uitvoering: ambitie, resultaat, impact.
	Samenvattend betekent dit dat naar de uitvoering toe:
	1.
	1.
	1.
	1.

	Ambitie voor belang: dat niet afgebakende sectorale (deel)belangen voor ons het uitgangspunt zijn, maar onze Gaaf Gelderland ambities. Als we deze ambities willen halen, zullen we in de praktijk aanlopen tegen botsende belangen; van onszelf en van anderen. Deze uitvoerings-praktijk dient het uitgangspunt te zijn bij de dooront-wikkeling van onze instrumenten.  De kern zit, kortom, in het afwegen van belangen in dienst van de ambitie!
	 
	 


	2.
	2.
	2.

	Resultaat voor rol: dat dit ons niet ontslaat van de plicht om vooraf helder te zijn over wat voor ons – provincie – van belang is. Hierbij kunnen we zelf rol pakken en door pakken. Maar we kunnen ook onze partners of inwoners ondersteunen of in stelling brengen. Of een combinatie van de twee. Wat maar het krachtigst is. Het resultaat voorop.
	 


	3.
	3.
	3.

	Impact voor regel: dat niet zozeer de regel, de maatregel of de procedure, maar de impact en betekenis daarvan in de praktijk centraal moet staan. Als het anders beter kan en meer effect heeft, doe dat dan!


	Volgens onze partners en de inwoners van Gelderland
	We hebben onze praktijkervaringen getoetst aan de inzichten en meningen van onze samenwerkings-partners en gepeild bij meer dan 2000 inwoners van Gelderland – jong en oud.We hebben gevraagd naar de herkenbaarheid van de dilemma’s waar wij tegen aanlopen. Naar de rol van de overheid – dus ook de provincie – hierbij. En, naar het belang van flexibiliteit en van wikken en wegen bij de inzet en doorontwikkeling van het provinciaal instrumentarium. Over het algemeen herkennen onze samenwerkingspartners en de inw
	 
	 
	 
	 

	Het perspectief
	Naar een handelingsperspectief
	Vertrekkend vanuit onze uitgangspunten – ambitie, resultaat en impact voorop – en alvorens invulling te geven aan een doorontwikkelingsstrategie voor onze instrumenten hebben we onszelf een drietal vragen te stellen. Vragen die gaan over op een praktijkgerichte manier invulling geven aan onze inzet. Zij vormen de basis voor ons handelingsperspectief.
	1. Vraag 1 Ons belang: 
	      Wat is voor ons van belang en daagt ons uit tot actie in de leefomgeving?
	2. Vraag 2 Ons netwerk:
	      In hoeverre kunnen anderen in ons netwerk onze belangen (beter, sneller) behartigen?  
	 

	3. Vraag 3 Onze rol: 
	     Hoe komen wij (snel en effectief) in actie?
	Op basis van het antwoord op deze drie handelingsvragen ontwikkelen wij onze instrumenten door met als doel om in de praktijk te komen tot een goede balans in belangen en acties, zodat we Gaaf Gelderland dichterbij brengen.
	Vraag 1:  Wat is voor ons van belang en daagt ons uit tot actie? 
	 

	Ons antwoord (1):  de unieke Gelderse kwaliteiten en waarden
	In onze Omgevingsvisie geven wij aan dat wij hechten aande unieke kwaliteiten en waarden van Gelderland. Zij maken Gelderland levendig en leefbaar:
	 

	•  de gevarieerde Gelderse streken met ieder unieke en groene steden en dorpen
	 

	•  de sterke Gelderse economie met kampioenen onder andere in het MKB en bij de Gelderse familiebedrijven
	•  een goed functionerende arbeidsmarkt en “state of the art” onderwijs, zoals de HAN en de Radboud universiteit
	•  goede sportvoorzieningen en aansprekende sportevenementen, zowel in de breedte als aan de top
	• de mooie Gelderse natuur en unieke Gelderse landschappen
	• het gevarieerde aanbod aan kunst en cultuurevenementen
	•  een goed woonklimaat in onze steden en op ons vitale platteland
	• en: een sterke logistiek en goede verbindingswegen
	Op deze terreinen zijn vele spelers actief. Wij zijn één van de schakels in een omvangrijk netwerk van partijen: ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties, overheden. Door onze krachten te bundelen, maken we het verschil en realiseren we onze ambities naar de toekomst toe. Participatie en partnerschap is de sleutel en ons uitgangspunt: Samen voor Gelderland. 
	 
	 

	Ons antwoord (2): vijf uitdagende provinciale belangen
	Elke schakel in de keten draagt bij aan de oplossing. Vanuit zijn of haar eigen kracht en belang. Onze kracht zit in onze ervaring met de ruimte, de inrichting en de kwaliteit van de leefomgeving. Met het oog op de toekomst zoeken wij naar een gebiedsgerichte aanpak op maat, met ambitie, gericht op resultaat en met impact. Zodat we daadkrachtig en effectief kunnen zijn in een wereld met botsende belangen. Maar vanuit welk belang? Waar zijn wij “in the lead” en bepalen wij het speelveld? Maar ook: waar hecht
	In de Omgevingsvisie hebben wij hier focus in aangebracht. Daar stellen wij vijf provinciale belangen centraal (Omgevingsvisie: Waarde toevoegen en Bijlage 1). Op deze vijf voelen wij ons aangesproken en verantwoordelijk. Op deze terreinen stellen wij op voorhand voorschriften en voorwaarden en komen in actie in geval er bescherming of ontwikkeling nodig is. Omdat wij dit in de kern als onze zaak en taak – ons wezenskenmerk – beschouwen:
	 
	 

	•  De kwaliteit van de Gelderse natuur en het landschap,  inclusief erfgoed
	 

	• De kwaliteit van het Gelderse water
	• De kwaliteit van het Gelderse milieu
	• De kwaliteit van het Gelderse bereikbaarheidsnetwerk
	• De kwaliteit van de inrichting van de Gelderse leefomgeving
	Bij de eerste vier belangen hoeven wij, volgens de Omgevingswet, niet terughoudend te zijn in het nader duiden van het provinciale belang en de betekenis daarvan voor de uitvoering. Wij kunnen onze belangen op deze terreinen omschrijven en bindend aan onze partners opleggen richting uitvoering. Bij het laatste belang dienen wij wel terughoudend te zijn, volgens de Omgevingswet. Hier zijn gemeenten als eersten aan zet met een eigen integrale opdracht en met een opdracht tot samenwerking met bestuurlijke part
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Daar blijft het voor ons niet bij. Wij hechten in brede zin aan de unieke kwaliteiten en waarden van Gelderland. Daar waar wij van waarde kunnen zijn, maar geen bijzonder provinciaal belang vertegenwoordigen, anders dan de bovengenoemde vijf, zijn wij “één onder velen” en dragen wij graag en desgewenst ons steentje bij. Hierbij sluiten wij aan bij het netwerk van onze partners en geven graag samen verder vorm en invulling aan onze inzet. Zo kunnen wij bijvoorbeeld bijdragen door onze middelen op verschillen
	Vraag 2:  In hoeverre kunnen anderen in ons netwerk onze belangen (beter, sneller) behartigen?
	 

	Ons antwoord: we vertrekken vanuit de beginselen van de Omgevingswet en sluiten aan de kracht van het Gelderse netwerk
	De Omgevingswet gaat in de basis uit van betrokken en initiatiefrijke bewoners (participatie) en van overheden die daar welwillend tegen overstaan (ja, mits). Daarbij is de overheid die het dichtst bij de inwoners staat als eerste aan zet (decentraal tenzij). Taken en bevoegdheden worden, kortom, in principe uitgevoerd door gemeenten en waterschappen, tenzij dat nadrukkelijk anders is geregeld in de wet of als blijkt dat dit niet tot een snelle en effectieve uitvoering leidt. 
	In dat laatste geval – als gemeenten en waterschappen niet tot een goede uitvoering komen en hulp van ons nodig is – gevraagd of ongevraagd – dan dienen wij dat volgens de Omgevingswet op de minst belastende manier te doen. Niet meteen en zomaar ingrijpen en overnemen, maar kijken wat nodig is om het netwerk te versterken. Passend partnerschap, kortom. Ons uitgangspunt “resultaat voor rol” sluit hierop aan.
	 

	Vraag 3: Hoe komen wij (snel en effectief) in actie?
	Ons antwoord (1): een duidelijke rolverdeling tussen Staten en college.
	Niet alleen gemeenten en waterschappen, ook wijzelf moeten tot een snelle en effectieve uitvoering komen. De Omgevingswet stelt dat een snelle en effectieve uitvoering gebaat is bij een kaderstellende en controlerende rol voor Provinciale Staten en een uitvoerende rol voor Gedeputeerde Staten. Uitvoeringsinstrumenten, zoals op uitvoering gerichte Programma’s zoals bedoeld onder de wet, Vergunning-verlening, Inpassingsplannen (straks: Projectbesluit) en de verstrekking van subsidies vallen onder verantwoorde
	 
	 
	 
	 
	 

	Ons antwoord (2): Een goede afweging tussen opties en mogelijkheden. 
	Steeds hebben wij, kortom, te kijken naar de kracht vanons netwerk in combinatie met onze eigen mogelijkheden. En hebben – gegeven onze eigen ambities en belangen – af te wegen welke rol er voor ons is. Is het Gelderse netwerk krachtig genoeg en laten we los, moeten we het netwerk ondersteunen, of pakken wij de regie en nemen wij over? Door vooraf – maar ook gaandeweg – na te denken en stil te staan bij de uitvoering en heldere keuzes te maken over onze rol - gegeven ons netwerk - kunnen we snel slagen make
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Binnen onze eigen instrumenten hebben wij verschillende variaties aan mogelijkheden die meer of minder sturing in zich hebben. We doen dit in principe proportioneel. Niet meteen en zomaar ingrijpen en overnemen, maar kijken wat nodig is om het netwerk te versterken.
	Ladder van overheidsparticipatie
	De doorontwikkeling
	Vertrekkend vanuit onze uitgangspunten – omtrent ambitie, resultaat en impact – en vanuit ons handelingsperspectief kijken we naar onze instrumenten: onze Programma’s, onze Omgevingsverordening, ons Subsidie instrumentarium, onze Vergunningverlening toezicht en handhaving en ons Inpassingsplan (Projectbesluit). Welke beweging willen wij maken in de manier waarop we deze instrumenten inrichten en er mee omgaan. En wat betekent dat als eerste stap richting 1-1-2021; naar verwachting het moment dat de Omgeving
	 
	 
	 

	Programma’s
	De Omgevingswet introduceert een nieuwe instrument: Programma. Een Programma focust op een bepaald vraagstuk – bijvoorbeeld droogte, geluid, economie, wonen of bedrijventerreinen – en is gericht op actie. In een Programma laten we zien welke “mix and match” aan regels en maatregelen wordt ingezet bij een bepaald vraagstuk en geeft met behulp van monitoringsinformatie aan wat de voortgang is. Het Programma is daarmee dé schakel – dé draaischijf – tussen onze ambities uit de Omgevingsvisie en het Coalitieakko
	 
	 
	 
	 

	is om de komende jaren toe te groeien naar een situatie dat alle provinciale programma’s opgesteld zijn vanuit de filosofie van de Omgevingswet en helder gekoppeld zijn aan de ambities uit onze Omgevingsvisie en ons Coalitieakkoord. Dit betekent ook: met eenzelfde structuur, opbouw en eenheid in taal en gedigitaliseerd. Op deze manier wordt de samenhang in de uitvoering vergroot en is steeds transparant en vindbaar hoe het staat met de realisatie van onze ambities.
	Onze stip op de horizon 

	die wij dit jaar richting 1-1-2021 voor ons zien is dat we een aantal programma’s alvast volgens deze werkwijze opbouwen en vormgeven. Dat zijn allereerst de drie programma’s die wij volgens de Omgevingswet verplicht moeten hebben, te weten: 
	De stap 
	 

	• Het Regionaal Waterprogramma 
	• Het Actieplan Geluid 
	• Beheerplannen Natura 2000 
	Ook maken wij een slag met de Programma’s die nu actueel en vanuit ons Coalitieakkoord in ontwikkeling zijn, te weten:
	• Mobiliteit
	• Economie
	• Leefbaarheid
	• Agrifood
	• Klimaataanpak
	• Biodiversiteit 
	• Wonen
	Actuele vraagstukken, zoals bijvoorbeeld rondom stikstof, nemen wij in deze programma’s mee.
	 is om een eerste versie van de genoemde programma’s in een vergelijkbare digitale vorm en toon en taal te voorzien en deze zoveel mogelijk op te leveren op hetzelfde moment dat de regels in de verordening in ontwerp worden vastgesteld. Hierin beschrijven we vanuit onze doelen en in samenhang, de keuzes in rolneming en instrumenten, waaronder keuzes in de verordening. Dit is in april-mei 2020. Toekomstige programma’s, die hierna worden opgesteld, zullen volgens dezelfde structuur worden vormgegeven. Zodat o
	Ons tijdpad
	 
	 
	 

	De Omgevingsverordening: ons voorstel aan de Staten
	De Omgevingsverordening is één van de kerninstrumenten van de Omgevingswet en bevat alle provinciale regels voor de leefomgeving. Het is een kaderstellend instrument van Provinciale Staten en bindt onszelf en onze partners. Iedere provincie maakt één Omgevingsverordening die bestaande verordeningen vervangt, zoals de milieuverordening, de planologische verordening, de ontgrondingenverordening, de landschapsverordening en de grondwaterverordening. Vooruitlopend op de Omgevingswet zijn de Provinciale Staten v
	 

	 is om – na de opschoning van 2018 - focus te brengen in de Omgevingsverordening, zodat dit instrument aansluit op de ambities van de Gelderse Omgevings visie en ons Coalitieakkoord. Ons voorstel is daarbij te vertrekken vanuit de vijf provinciale belangen van waaruit wij werken aan een schoon, veilig gezond en welvarend Gelderland. Deze belangen vormen de basis onder onze keuzes om in actie te komen. De Omgevingswet vereist daarnaast dat een aantal verplichte wijzigingen worden aangebracht in de verordenin
	Onze stip op de horizon
	 

	 aan de Staten richting 1-1-2021 is:
	Ons voorstel

	Focus: Om de Gelderse Omgevingsverordening te focussen op onze vijf provinciale belangen en het instrument op deze belangen in te richten: de belangen van waaruit wij werken aan onze ambities. Zo binden we onszelf en onze partners aan deze belangen en maken wij helder wat voor ons in de praktijk belangrijk is. We nemen daarbij geen regels op als dat niet aan ons is – bijvoorbeeld omdat rijksregels voldoende toereikend zijn of omdat gemeenten het zelf kunnen – of als dat in de praktijk weinig effectief is (g
	 

	Concreet stellen wij aan de Staten voor om de Omgevingsverordening te focussen op: 
	De kwaliteit van natuur en landschap, inclusief erfgoed
	De kwaliteit van natuur en landschap, inclusief erfgoed
	De kwaliteit van natuur en landschap, inclusief erfgoed
	De kwaliteit van natuur en landschap, inclusief erfgoed
	De kwaliteit van natuur en landschap, inclusief erfgoed
	De kwaliteit van natuur en landschap, inclusief erfgoed

	Met als focus: Het verbinden van een hoogwaardig stelsel van natuurgebieden
	Met als focus: Het verbinden van een hoogwaardig stelsel van natuurgebieden
	 
	 

	Het vergroenen van de Gelderse leefomgeving en het verbeteren van de biodiversiteit
	Het borgen van de bescherming van kwetsbare belangen, zoals ons erfgoed en het open landschap



	De kwaliteit van water
	De kwaliteit van water
	De kwaliteit van water
	De kwaliteit van water

	Met als focus: Het beschermen van grondwater, drinkwater- en zwemwaterlocaties en zorgen voor duurzaam gebruik daarvan
	Met als focus: Het beschermen van grondwater, drinkwater- en zwemwaterlocaties en zorgen voor duurzaam gebruik daarvan
	 
	 

	Het zorgen voor hoogwaterveiligheid en de gevolgen van laag water


	De kwaliteit van milieu
	De kwaliteit van milieu
	De kwaliteit van milieu

	Met als focus: Het voorkomen van milieubelasting, zoals ten aanzien van geurhinder, geluidshinder en luchtkwaliteit
	Met als focus: Het voorkomen van milieubelasting, zoals ten aanzien van geurhinder, geluidshinder en luchtkwaliteit
	 
	 

	Het werken aan duurzame energie, klimaatverandering en circulaire economie


	De kwaliteit van het bereikbaarheidsnetwerk
	De kwaliteit van het bereikbaarheidsnetwerk
	De kwaliteit van het bereikbaarheidsnetwerk
	-


	Met als focus: Voorzien in mobiliteit, zodat mensen in Gelderland zich veilig, snel, betaalbaar en klimaatneutraal kunnen verplaatsen
	Met als focus: Voorzien in mobiliteit, zodat mensen in Gelderland zich veilig, snel, betaalbaar en klimaatneutraal kunnen verplaatsen
	 
	 



	De kwaliteit van de inrichting van de Gelderse leefomgeving
	De kwaliteit van de inrichting van de Gelderse leefomgeving
	De kwaliteit van de inrichting van de Gelderse leefomgeving

	Met als focus: Het borgen van de mogelijkheid tot coördinatie in de afstemming tussen overheden en tot het kunnen doen van interventies om de evenwichtige belangenafweging bij ruimtelijke dilemma’s te bevorderen
	Met als focus: Het borgen van de mogelijkheid tot coördinatie in de afstemming tussen overheden en tot het kunnen doen van interventies om de evenwichtige belangenafweging bij ruimtelijke dilemma’s te bevorderen
	 
	 






	Met deze focus staat een deel van de regels uit de huidige verordening in hun huidige vorm ter discussie. Dit wil niet zeggen dat wij deze onderwerpen niet of minder relevant vinden, of niet zouden aanpakken. Integendeel. Wel stellen wij ons de vraag of de Omgevingsverordening voor deze onderwerpen “hét instrument met impact” is om tot resultaat te komen. Wij zien dat andere instrumenten meer geschikt zijn. We stellen daarom voor nut en noodzaak van deze regels in hun huidige, gedetailleerde vorm te herover
	-

	Bij het opstellen van het ontwerp van de nieuwe Omgevingsverordening zoeken wij naar flexibiliteit en afwegingsruimte. Ons voorstel is om daarbij steeds te redeneren vanuit de kracht van het Gelderse netwerk en oog te houden voor de vijf provinciale belangen.
	 

	•  Zo kijken we, als eerste stap, kritisch of wij de regels die wij willen stellen in het kader van onze vijf belangen in onze Omgevingsverordening moeten opnemen of dat we ze beter kunnen overhevelen naar gemeenten en waterschappen. Dit vanuit het principe “zo dicht mogelijk bij de inwoners van Gelderland” (decentraal, tenzij). Het antwoord op deze vraag vraagt onderzoek. Bij de verdere uitwerking van onze Omgevingsverordening zullen wij duidelijkheid geven over om welke regels het volgens ons gaat. Vooraf
	 

	•  Bij iedere regel die we opnemen in de Omgevings-verordening moeten we expliciet maken welke belangen met de regel worden behartigd. Daarbij zijn we bij wet verplicht aan te geven wie de “normadressant” is: zijn wij dat zelf, zijn dat gemeentebesturen, waterschaps besturen, alle inwoners van Gelderland, een specifieke instantie, zoals een wildbeheereenheid of het drinkwaterbedrijf?
	 

	•  Vervolgens maken we per regel duidelijk wat de afwegingsruimte is. Dit hebben we nodig om er in de praktijk goed mee uit de voeten te kunnen en snel te kunnen schakelen of combineren. 
	 
	 

	1  dat wij sturen op de ontwikkeling en bescherming van onze vijf belangen én dat wij belangen afwegen met het oog op onze ambities. Dit vertrekpunt geeft richting aan hoe wij onze Omgevingsverordening in de praktijk willen toepassen (zie kader met voorstel).
	Ons voorstel in onze Omgevingsverordening te openen met 
	een algemeen vertrekpunt:
	 

	Vertrekpunt van de Gelderse Omgevingsverordening
	De omgevingsverordening opent in een nieuw te formuleren hoofdstuk met onze concretisering van de maatschappelijke doelstelling van de Omgevingswet. We maken daardoor concreet wat onze provinciale ambities zijn, die wij laten doorwerken in de Omgevingsverordening. Daarbij leggen we uitdrukkelijk een relatie tussen de 7 ambities uit de Omgevingsvisie en de omgevingsverordening. 
	 

	Vervolgens regelt hoofdstuk 1 een algemeen kader om de 5 provinciale belangen te borgen en te behartigen. Dit biedt dus ontwikkelruimte aan onszelf en aan onze partners, maar nooit buiten het kader van onze belangen. Dit regelen we door aantasting van die belangen te voorkomen én met afwegingsruimte (flexibiliteit) om keuzes te kunnen maken als (provinciale) belangen botsen. Ook wordt voorzien in een experimenteerbepaling, zodat bij pilots bijvoorbeeld bij de energietransitie van bepaalde regels kan worden 
	 
	 

	In een afzonderlijk delegatiebesluit kan worden geregeld welke bestuurlijke ruimte gedeputeerde staten krijgen bij de uitwerking en toepassing van dit hoofdstuk 1. Ook wordt zoveel mogelijk voorzien in bestuurlijke ruimte voor gemeenten en waterschappen, uit oogpunt van subsidiariteit en proportionaliteit. Dit wordt uitdrukkelijk van ons verwacht door de Omgevingswet.
	2  maar alleen als die nodig zijn om een belang te kunnen behartigen of ter uitvoering van een wettelijke verplichting. Bij iedere specifieke regel letten wij op de mogelijkheid van flexibiliteit en afweegbaarheid binnen die regel (zie kader).
	We stellen verder voor om daarna onze 
	Omgevingsverordening uit te werken met specifiekere regels,

	Flexibiliteitsopties bij het opstellen van regels
	•  Bij omgevingswaarden gaat het om flexibiliteit in de mate waarin die waarde doorwerkt in andere taken en bevoegdheden, die ingezet moeten worden om de desbetreffende omgevingswaarde te realiseren.
	•  Bij gebiedsaanwijzingen en bij het toedelen van functies aan locaties streven wij naar evenwicht tussen de doelen, de gebiedsaanwijzing en de functietoedeling. In het bepalen van het evenwicht zit ruimte om afwegingen te maken. Ook kunnen we de functietoedeling combineren met een omgevingsvergunning, voor situaties die afwijkend zijn maar die wel gunstig blijken te zijn voor onze doelen.
	•  Bij regels voor activiteiten is ook ruimte voor afweging van de regel ten opzichte van het belang en het doel dat met die regel is gediend. Door te sturen op de mate van hardheid van de norm, met bandbreedtes, doelvoorschriften of zorgplichten boven een gesloten, gedetailleerd uitgewerkte norm. En met de bevoegdheid om maatwerk te treffen voor bepaalde gevallen, via een maatwerkregel, een meldingsysteem of een vergunningplicht om specifieke voorwaarden te kunnen stellen zodat de activiteit daarmee mogeli
	•  Bij instructieregels zorgen we voor flexibiliteit binnen de regel door zinsconstructies als rekening houdend met, in acht neming van.
	 

	 is om de geschetste contouren voor de doorontwikkeling van de Gelderse Omgevingsverordening in de periode februari – maart 2020 te bespreken met onze samenwerkingspartners, met de Gelderse gemeenten en waterschappen en met de Staten. Op basis van deze gesprekken werken wij de contouren verder uit in een ontwerp-Omgevingsverordening, die wij naar verwachting in eind april-mei 2020 zullen vaststellen. Na vaststelling zal het ontwerp van de omgevingsverordening in de periode mei tot en met juni ter visie word
	Ons tijdpad
	 
	 
	 
	 

	Subsidie
	Het instrument Subsidie is van cruciaal belang om samen met partners en partijen tot resultaten te komen. Met behulp van subsidies faciliteren of stimuleren we gewenste ontwikkelingen. We willen onze subsidieregels tegen het licht houden en bezien of deze regels nog wel voldoende in dienst staan van onze ambities. Bereiken we de juiste doelgroep met het gewenste resultaat? Of is verbetering nodig? En, is ons subsidie-instrument dan het meeste effectieve instrument of zijn andere subsidie- of financieringsvo
	 

	 op de horizon is om de komende jaren toewerken naar een effectiever subsidiekader bestaande uit de Algemene Subsidieverordening (ASG) van Provinciale Staten en de subsidie-regeling Regels Ruimte voor Gelderland (RRvG) van het college van Gedeputeerde Staten. Gericht op resultaat en ambitie.Daarbij willen wij bewuster keuzes maken wanneer wij het subsidie-instrument of juist andere financiële arrangementen in zetten, zoals bijvoorbeeld innovatieve manieren van financieren als “the Right to Challenge”. En wi
	Onze stip
	-
	 
	-
	-
	-

	Naast het verbeteren van ons doelbereik, werken we toenaar een efficiënter en klantvriendelijker – dat wil zeggen: een toegankelijker, makkelijker en sneller – subsidieproces voor initiatiefnemers en aanvragers. Door middel van digitalisering en vereenvoudiging van het aanvragen en beoordelen van subsidies verbeteren en versnellen we onze subsidieverlening. Zo willen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat eenvoudige subsidieaanvragen binnen drie weken beoordeeld worden. 
	 
	-

	De stap die wij richting 1-1-2021 willen inzake de Algemene 
	De stap die wij richting 1-1-2021 willen inzake de Algemene 
	Subsidieverordening:

	De Algemene Subsidieverordening (ASG):ons voorstel aan de staten
	 

	De ASG is het kader van Provinciale Staten, waarbinnen wij subsidies verstrekken. Er is in onze optiek aanleiding om de AsG te wijzigen om de uitvoering van subsidies te verbeteren, te verhelderen en te vergemakkelijken door bevoegdheden te delegeren aan ons College.  Concreet verzoeken wij de Staten om door delegatie in de AsG ons ruimte te geven:
	1.  , die nu nog als begrotingsbesluiten aan uw Staten worden voorgelegd. Provinciale Staten zijn op grond van de wet bevoegd om een incidentele subsidie te verstrekken. Dat is, kort gezegd, een subsidie voor een unieke aangelegenheid waarvoor geen grondslag voorzien is in de begroting of in de Regels Ruimte voor Gelderland (RRvG). Ons voorstel is om deze bevoegdheid aan ons college te delegeren. Dat kan door een delegatiebepaling in de AsG op te nemen. In de praktijk worden incidentele subsidies vrijwel al
	Om in incidentele gevallen subsidies te verstrekken
	 
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	2.   verstrekken, die nu nog via Provinciale Staten als begrotingssubsidie aan medeoverheden worden verstrekt. Het Rijk verstrekt middelen aan de provincie met als doel om deze middelen verder onder medeoverheden te verdelen. Een voorbeeld hier van is het verstrekken van Rijksgeld aan waterschappen in het kader van droogtebestrijding. Het gaat uitdrukkelijk niet om een kaderstellende activiteit; het geld is geoormerkt en heeft een opgelegd doel. Dit pleit voor ons voorstel om de bevoegdheid voor het verstre
	Om doorgeefsubsidies van het Rijk aan medeoverheden te
	 
	 

	De stap die wij richting 1-1-2021 willen inzake de 
	De stap die wij richting 1-1-2021 willen inzake de 
	subsidieregeling Regels Ruimte voor Gelderland:

	De subsidieregeling Regels Ruimte voor Gelderland
	In het eerste kwartaal van 2020 is een quick scan uitgevoerd om te komen tot een eerste verbeterslag van de subsidieregeling Regels ruimte voor Gelderland. Het gaat daarbij met name om vereenvoudiging van de regels, waar mogelijk, en het stopzetten van regelingen die onvoldoende effectief zijn. In de loop van 2020 zetten we deze verbeterslag verder voort. We kijken naar het verbeteren van doelbereik van het instrument en het samenvoegen of op elkaar afstemmen van samenhangende subsidieregelingen. Bijvoorbee
	 
	 

	Het subsidieproces
	Om het aanvraagproces te vereenvoudigen is er vanuit een klantreis een subsidieportaal ontwikkeld om het aanvraagproces te vereenvoudigen. Het portaal is sinds 1 november 2019 toegankelijk via DigiD en E-herkenning. Het portaal biedt op maat gemaakte aanvraagformulieren, waardoor overbodige vragen tot het verleden behoren. Ook vragen we enkel op wat nodig is om een project inhoudelijk te beoordelen. Dit resulteert in minder administratieve last, meer maatwerk per subsidie en een kortere doorlooptijd. 
	 
	 
	 
	 
	 

	Een andere stap die wij dit jaar richting 2021 zetten, is dat wij verder gaan met het verbeteren van sturings- en beheersingsinformatie. Kwalitatief goede en accurate informatie is een belangrijke basis is voor beleid en evaluatie van de effectiviteit er van.
	 

	een compleet en nader toegelicht wijzigingsvoorstel voor de AsG in mei aan uw Staten voorleggen. 
	Ons tijdpad is om 
	-

	Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
	Soms vragen zaken om een directe tussenkomst van ons. Hiervoor kunnen wij regulerende instrumenten inzetten. Eén daarvan is vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Met dit instrument oefenen wij heel gericht en direct invloed op uit op een specifiek initiatief of een specifieke activiteit. Bijvoorbeeld een eenmalig festival in een natuurgebied, maar ook de hoeveelheid geluid en geur die wordt geproduceerd door een bepaald bedrijf. Vergunningen (ook wel: vrijstelling of ontheffing) verstrekken wij
	 

	Het omgekeerde kan ook: dat wijzelf de initiatiefnemer zijn. Via concessieovereenkomsten – een vorm van (ver)gunnen – kunnen wij de lead nemen en toestemming geven aan één partij of partner om een bepaalde activiteit – die wij van waarde vinden in het kader van Gaaf Gelderland – voor ons tot uitvoering te brengen. Deze partij of partner heeft dan het alleenrecht om deze activiteit uit te voeren, maar dan wel onder de door ons vooraf opgestelde voorwaarden. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om het verzorgen van
	 

	 is om in de komende vier jaar te komen tot een adequaat proces van VTH voor initiatiefnemers. Wij willen aansluiten op de eisen van de Omgevingswet als het gaat om een duidelijke, inzichtelijke en snelle uitvoering van VTH. De Omgevingswet gaat daarbij uit van 1 digitaal overheidsbreed loket voor de aanvraag van alle vergunningen. De tijd voor het afdoen van een vergunning blijft voor de bedrijven waar de provincie bevoegd gezag voor is 26 weken. Besluiten over natuurvergunningen die wij als provincie moet
	Onze stip op de horizon
	 
	 
	 

	 die wij dit jaar richting 1-1-2021 in het VTH proces willen zetten, kent twee pijlers:
	De stap

	• 
	• 
	• 
	• 

	Allereerst kijken wij vanuit VTH-perspectief naar die onderdelen van de Omgevingsverordening waarop VTH als instrument ingezet moet worden. Dit zijn regels om goed en veilig om te gaan met voor ons belangrijke waarden, zoals de kwaliteit van het grond- en drinkwater, het milieu op het gebied van geluid, bodem en lucht, de kwaliteit van de natuur en de inrichting van onze Gelderse ruimte. 
	 
	 
	 


	• 
	• 
	• 

	Daarnaast passen we onze eigen processen aan op de uitgangspunten en termijnen van de Omgevingswet: 
	a. 
	a. 
	a. 
	a. 

	We werken toe naar één digitaal overheid breed omgevingsloket. Daarvoor zijn wij onderdeel van het zogenaamde “digitale stelsel omgevingswet” In dit stelsel wordt enerzijds alle informatie ontsloten die voor initiatiefnemers van belang is om te raadplegen als hij een bepaald initiatief wil nemen dat van invloed is op de leefomgeving.  Anderzijds biedt het de applicatie waarin de vergunning kan worden aangevraagd. Dat betekent concreet dat wij onze eigen informatie- en vergunning aanvraag faciliteiten en sys

	b. 
	b. 
	b. 

	Richten onze werkwijzen en die van onze Omgevingsdiensten in op participatie en “vooroverleg-gesprekken” met initiatiefnemers.  Dit vergt een verbetering van de informatie en een verduidelijking van de rol die wij verwachten die initiatiefnemers zullen nemen. Anderzijds vraagt het ook een andere rolneming van bij vergunning en toezicht betrokken medewerkers

	c. 
	c. 
	c. 

	En koersen wij op het verkorten voor de vergunningen waar wij (mede voor) verantwoordelijk zijn, de doorloop–tijd in ons huis en bij Omgevingsdiensten. Voor een belangrijke deel wordt dit bereikt door het investeren in participatie, goed vooroverleg, transparante procedures en heldere afspraken tussen partners die een bijdrage aan de vergunning moeten leveren.




	De vraag om vergunningen en concessies mogelijk breder in te zetten – met het oog op de realisatie van onze ambities – zien wij als een onderdeel van het instrument Programma.
	 loopt voor de afstemming met de verordening parallel aan de planning zoals genoemd bij de Omgevingsverordening. De overige punten moeten zijn geïmplementeerd voor de ingangsdatum van de Omgevingswet: 01-01-2021.
	Ons tijdpad

	Provinciaal inpassingplan en Projectbesluit
	Een andere manier van directe sturing en tussenkomst is het Projectbesluit. Net zoals het instrument Programma is dit een nieuw instrument in de Omgevingswet. Het komt in de plaats van het Provinciaal Inpassingplan. Met dit instrument gaan wij zelf over tot de realisatie van een bepaald project. Doorgaans gaat het om complexe projecten in de fysieke leefomgeving waar vele belangen samenkomen. De Omgevingswet gaat er vanuit dat in principe gemeenten de ruimtelijke invulling van een gebied vormgeven. Indien e
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 op de horizon is dat we de komende maanden kritisch kijken wanneer en hoe wij het nieuwe instrument Projectbesluit moeten, willen en kunnen inzetten. Op dit moment stellen wij met enige regelmaat inpassingsplannen op. De afgelopen coalitieperiode ongeveer 25 keer voor een brede “range” aan projecten: op het terrein van mobiliteit, windenergie, water, natuur, land- en tuinbouw. Hoe wij dat in de nieuwe situatie willen doen, moeten we verkennen. 
	Onze stip

	 die wij dit jaar richting 1-1-2021 willen zetten is komen tot een Gelderse werkwijze voor inzet van het Projectbesluit.
	De stap

	 is om de komende maanden te inventariseren voor welke ambities en belangen we een projectbesluit moeten, willen en kunnen inzetten. Hierbij is de vraag of de motivering voor de inzet van dit instrument wordt vastgelegd in onze Programma’s, of dat we casusgericht kijken, of dat er sprake is van een combinatie. Daarnaast willen wij in de loop van 2020 een werkwijze ontwikkelen om de projectprocedure voor het projectbesluit op een juiste wijze te doorlopen. Belangrijk onderdeel van deze werkwijze is tevens is
	Ons tijdpad
	 
	 
	 
	 
	 

	Bijlage 1
	Co-creatie: In gesprek over botsende belangen en de rol van de overheid 
	Onze uitgangspunten toetsen
	Alvorens te bepalen hoe wij onze instrumenten op de praktijk aan willen passen, zijn wij in gesprek gegaan met de inwoners, overheden en organisaties van Gelderland. Vanuit openheid en wederkerigheid. En hebben we onze uitgangspunten getoetst aan hun inzichten en meningen. Onze uitgangspunten (1) over de zes dilemma’s die wij zien in de Gelderse praktijk, (2) over de rol van de overheid – en ook de provincie – in de oplossing van deze dilemma’s en (3) over de noodzaak tot het maken van afwegingen binnen en 
	 
	 
	 
	 

	In gesprek met Gelderse gemeenten, waterschappen, ondernemers, belangenorganisaties en de Provinciale Raad voor het Omgevingsbeleid (PRO).
	Op verschillende momenten hebben wij van gedachten gewisseld met onze partners waar we – dag in, dag uit – in de Gelderse praktijk mee samenwerken: gemeenten, waterschappen, instellingen en experts op het terrein van natuur, cultuur, energie, water, klimaat, onderwijs, toerisme en nog vele, vele andere partners. In verschillende sessies hebben wij met hen gesproken:
	• 
	• 
	• 
	• 

	Op 3 en 24 oktober 2019 vonden Bestuurlijke Brunches plaats met de Gelderse gemeenten en waterschappen; 35 gemeenten en 2 waterschappen schoven aan de tafel aan.
	 
	 


	• 
	• 
	• 

	Op 11 oktober en 13 december hebben we gesproken met de PRO, waar diverse koepelorganisaties, de Gelderse VNG, het waterschap, de HAN en de Radboud Universiteit in vertegenwoordigd zijn.
	 


	• 
	• 
	• 

	Op 29 oktober vond in het Akoesticum in Ede een grote co-creatie sessie Gaan voor Gaaf Gelderland plaats. Meer dan 200 partners bezochten deze bijeenkomst
	 



	Rode draden
	De rode draden die wij uit deze gesprekken halen, is, dat de zes dilemma’s van botsende waarden en belangen heel herkenbaar zijn, ook voor onze partners. En dat deze dilemma’s, net zoals bij ons, een duidelijk beslag leggen op
	 

	de dagelijkse praktijk van onze partners. Ook het belang om zaken meer in samenhang te zien, op elkaar af te stemmen 
	en af te wegen wordt gezien. Over de rol van de overheid is consensus: die heeft een regierol op zich te nemen bij het oplossen van of het creëren van doorbraken bij deze dilemma’s. Maar: dat betekent niet noodzakelijkerwijs dat de provincie aan zet is. Sterker nog: soms schuurt het als het gaat om de vraag wat aan de provincie en wat aan gemeenten is. Soms wordt gewezen op het belang van krachtige regionale samenwerkingsverbanden, eerder dan om een provinciale voortrekkers- of regierol. En tegelijkertijd v
	 
	 
	 

	of door niet alles in subsidievormen te gieten – wordt door sommigen in dit kader expliciet benoemd. Kortom de boodschap van onze samenwerkingspartners is: wees helder over wat van waarde is, maar laat ook ruimte en ben flexibel (voor een samenvatting van de uitkomst zie kader en )
	 
	https://www.gelderland.nl/bestanden/Documenten/
	https://www.gelderland.nl/bestanden/Documenten/
	Gelderland/04Ruimte/191218_Sfeerverslag_Gaan_voor_Gaaf_
	WEB.pdf


	In gesprek met de inwoners van Gelderland: Sprekend Gelderland, social media, Kieskompas en Jeugddebat
	Maar hoe kijken de inwoners van Gelderland eigenlijk aan tegen de ontwikkelingen op het terrein van energie, klimaat, biodiversiteit, landbouw, wonen, werken en reizen? Wat vinden zij belangrijk? En welke rol zien zij weggelegd voor de overheid? Moet de overheid de “lead” nemen of is er meer ruimte nodig voor burgerinitiatief? Om dit te achterhalen hebben wij – naast de inzet van social media en ons forum Sprekend Gelderland () – Kieskompas gevraagd om een grootschalige opiniepeiling te doen onder een repre
	 
	https://sprekend.gelderland.nl/
	https://sprekend.gelderland.nl/
	gaafgelderland/default.aspx


	Opiniepeiling Kieskompas
	In samenspraak met Kieskompas zijn de zes dilemma’s omgevormd tot een vragenlijst met uiteenlopende stellingen (1) over de ontwikkelingen in en de inrichting van de Gelderse ruimte, (2) over het draagvlak en de draagkracht dat nodig is voor de transities waar we voor staan en (3) over de rol van de overheid en inwoners daarin. De meest duidelijke lijnen zien we - in volgorde van belangrijkheid volgens de respondenten - bij de volgende dilemma’s:
	 
	 

	• 
	• 
	• 
	• 

	Over de verduurzaming van de land- en tuinbouw.Landbouw is een belangrijk onderwerp voor de onderzochte inwoners. Een ruime meerderheid is voor het terugdringen van intensieve veehouderij (57,8%), het verplaatsen van boerenbedrijven die schade aan de natuur veroorzaken (62,7%) en is tegen het uitbreiden van boerenbedrijven ten koste van de natuur (69,9%). Het bieden van alternatieven – bijvoorbeeld financiële steun van de overheid voor boeren die willen over te stappen op biologische landbouw (83,8%) of mee
	 


	• 
	• 
	• 

	Over duurzaam wonen en duurzame werklocaties.Duurzaam wonen is eveneens van belang. Het bouwen van energieneutrale huizen is belangrijk, ook al is dat duurder (eens: 52,4%) en kunnen er minder huizen gebouwd worden (eens: 55,2%). Nieuwe bedrijventerreinen moeten volledig duurzaam zijn, zo vindt bijna driekwart van de respondenten (74,4%).
	 


	• 
	• 
	• 

	Over het belang van klimaatmaatregelen in de leefomgeving.Ook over het belang van groen is tamelijk veel overeenstemming. Een zeer ruime meerderheid (85,7%) is van mening dat er meer groen moet komen in de openbare ruimte. Woningen bouwen ten koste van groen in de stad is, volgens meer dan de helft, niet wenselijk (55,3%). Nieuwe woningen bouwen in het buitengebied (48,3%) of nieuwe XXL locaties bouwen ten koste van het landschap (64,7%) eveneens niet. 
	 


	• 
	• 
	• 

	Over het belang om te investeren in duurzame mobiliteit.Investeren in OV in plaats van wegen wordt door een tweederde meerderheid onderschreven (66,2%). Dat geldt ook voor de stelling dat nieuwe woonwijken alleen daar gebouwd moeten worden waar een goede bereikbaarheid is met de fiets en OV (62,0%). Tegelijkertijd is meer dan de helft (56%) het oneens met de stelling dat bij de bouw van nieuwe woonwijken er minder ruimte voor de auto moet zijn. 
	 
	 



	Over de rol van de overheid.
	Als het gaat om de rol van de overheid lijkt er vooral overeenstemming over de financiële mogelijkheden van de overheid. Het gaat dan concreet om: meebetalen aan het verduurzamen van woningen (88,7%) vooral voor mensen met een laag inkomen (74,7%), het voorkomen van een hogere energierekening met name voor lage inkomens (77,5%) en financiële steun voor bijvoorbeeld biologische landbouw (83,8%).
	 

	Duivelse dilemma’s
	Maar dat de dilemma’s waar we mee te maken hebben soms ook duivelse dilemma’s kunnen zijn, komt eveneens naar voren. Op twee punten in het bijzonder. Enerzijds bij de stellingen over de energietransitie. Ruim 60% is het er (helemaal) niet mee eens dat er minder windmolens moeten komen. Maar wat en hoe dan verder – in natuur of juist niet, ten koste van landbouwgrond of juist niet – en hoe dat zit bij zonneparken daarover lijken de meningen verdeeld. Er tekenen zich twee bijna even grote groepen – “kampen” a
	 
	 
	 
	 

	Concluderend stellen we vast dat de noodzaak om te verduurzamen op verschillende terreinen door een meerderheid van de inwoners wel wordt gezien. De duurzaamheidsvraagstukken rondom landbouw, wonen, klimaat en natuur en reizen “triggeren” daarbij de meest duidelijke respons. Wat niet onomstotelijk vast staat, is de rol van de overheid – de provincie in het bijzonder. Vanzelfsprekend en gegeven is deze rol niet altijd. Wel als het gaat om financiële kwesties. Niet als het gaat om het nemen van de “lead” of h
	Jeugddebat
	Tot slot vond op 22 november 2019 het Provinciale Jeugddebat plaats. In subgroepen – zogenaamde “fracties” – en onder leiding van procesbegeleiders werkten 47 jongeren – van vmbo t/m vwo in de leeftijd van 14-16 jaar – voorstellen uit over de dilemma’s omtrent duurzame bereikbaarheid, duurzame landbouw, duurzaam wonen en werken en natuur en klimaat.  Deze voorstellen werd vervolgens in een plenair debat met alle “fracties” besproken. Hierbij waren enkele statenleden aanwezig die vragen stelden en reflecteer
	 
	 
	 

	Bijlage 2 
	Wettelijke vereisten aan de Omgevingsverordening
	De stelselwijziging van de Omgevingswet vereist dat wij een aantal wijzigingen aanbrengen in de huidige verordening. Dit komt neer op de volgende aanpassingen.
	 

	• 
	• 
	• 
	• 

	Structuur. We richten de verordening in volgens de ‘huisregels’ van de Omgevingswet. Dat betekent dat wij onze huidige structuur daarop aanpassen en regels – voor zover die blijven bestaan – overhevelen naar die nieuwe structuur. Het voordeel van de nieuwe structuur is dat dit goed aansluit op de werkwijze van de andere provincies en op de instrumenten van gemeenten en waterschappen.

	• 
	• 
	• 

	Integratie. De omgevingswet vervangt onze huidige verordeningen voor de fysieke leefomgeving. We zorgen daarom voor integratie van alle regels uit die verordeningen en nadere regels van GS.

	• 
	• 
	• 

	Inhoudelijke regels. We controleren of onze huidige regels voldoen aan de vereisten van de Ow en aanverwante wet- en regelgeving. Ook controleren we of wij nieuwe regels moeten toevoegen, op basis van de instructieregels van het Rijk. Daar waar onze regels afwijken of onvolledig blijken te zijn, corrigeren wij dat. Daarbij houden wij wel zoveel mogelijk rekening met de mogelijkheid om met die regels onze waarden te realiseren en om flexibiliteit te houden bij de toepassing van de regels. De ondergrens is al

	• 
	• 
	• 

	Herformuleren. De stelselwijziging van de Omgevingswet gaat gepaard met een verandering van termen en digitale werkwijzen. Wij passen de begrippen in onze verordening aan op de huisstijl van de Omgevingswet en aan de standaarden van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-standaarden).

	• 
	• 
	• 

	Vereenvoudigen. We schrappen overbodige regels, die procedureel of inhoudelijk overbodig zijn en die niet nodig zijn om ons beleid te realiseren. 
	 
	 


	• 
	• 
	• 

	Beleidsrijke wijzigingen. Op tal van beleidsterreinen is sprake van dynamiek. Wij onderzoeken de impact van onze regels op die dynamiek. Daar waar het wettelijk kader dat toelaat, passen wij die regels aan op de uitgangspunten van deze Kadernota. Dat betekent dat wij starre regels laten vervallen waar dat kan en zoveel mogelijk uitgaan van onze vijf waarden en afweging van belangen. Onderwerpen waar dit voor geldt, zijn onder andere grondwaterbescherming, zwemwater, bodem, stiltegebieden, natuur, wonen, wer
	 


	• 
	• 
	• 

	Opschonen. Een aantal regels in de verordening worden vereenvoudigd of aangepast aan het nieuwe stelsel. Dit betreft delegatiebepalingen en overgangsrecht bij de omgevingsverordening.
	 
	 



	Het IPO heeft een Handreiking opgesteld voor de vormgeving van de omgevingsverordening, met daarin een aanbeveling voor de structuur van de verordening. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt deze structuur. 
	Het voordeel is dat wordt uitgegaan van dezelfde opbouw als de Omgevingswet. Daardoor sluiten de provinciale taken, bevoegdheden en regels op een logische manier aan op ‘de architectuur en ontwerpprincipes’ van het nieuwe wettelijke stelsel. Dat betreft de volgorde van bestuurslagen (gemeente, waterschap, provincie, Rijk) en van belangen en doelen (bijvoorbeeld de vaste trits: veiligheid, gezondheid, milieu). Op basis van deze aanbevelingen structureren wij de ontwerp-omgevingsverordening op hoofdlijnen als
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