MEMO
Q&A Koersfase omgevingsvisie
Wat houdt het koersdocument in?
Het koersdocument is het beoogde product wat in de koersfase van de regionale samenwerking
omgevingsvisie tot stand moet komen. Het doel van het koersdocument is het benoemen van
regionale ambities voor de lange termijn voor de regionale opgaven.
De koersfase is het vervolg van de lopende samenwerking omgevingsvisie. De verkenningsfase en
analysefase zijn inmiddels afgerond. In deze fases zijn de regionale opgaven benoemd.
Is het koersdocument de regionale omgevingsvisie?
Nee. De regionale omgevingsvisie is benoemd als onderdeel van de regionale samenwerkingsagenda.
Het is echter nog niet eenduidig wat de regionale omgevingsvisie moet zijn, welke status dit heeft en
wanneer deze wordt gemaakt. Er wordt gewerkt volgens de aanpak van de samenwerking
omgevingsvisie, waarbij naar iedere fase een beslissing wordt genomen over een eventueel vervolg.
Na de koersfase zou dus besloten kunnen worden om een regionale omgevingsvisie te gaan maken.
Wat is de status van het koersdocument?
De status van het koersdocument is nog niet bepaald. Daarom geldt het uitgangspunt ‘geen status,
wel betekenis’. Minimaal is het dus een relevante bouwsteen die raden ter harte kunnen nemen bij hun
gemeentelijke omgevingsvisie. Afhankelijk van de inhoud kan worden besloten of er wel een status
aan te geven. Dat kan bijvoorbeeld een kader voor een gezamenlijk programma zijn. Als er een
regionale omgevingsvisie wordt gemaakt, is het natuurlijk ook logisch om de inhoud van het
koersdocument als vertrekpunt te nemen.
Wat is de relatie met de verstedelijkingsstrategie van de MRA?
Er is geen directe relatie. Omdat het onderwerp wel overlapt, het gaat namelijk over de lange
termijnambities van de regio, proberen we de processen zo goed mogelijk op elkaar te laten
aansluiten. Zo kunnen bijeenkomsten gecombineerd worden en inbreng van gemeenten in beide
trajecten worden benut.
Wat is de planning?
Het is de doelstelling om het koersdocument na het Regiocongres op 2 juli 2020 te kunnen vaststellen.
Afhankelijk van de uitkomst van het Regiocongres moet worden beoordeeld of dit nog in juli kan of het
in september wordt.
Wie neemt uiteindelijk het besluit? Is dit democratisch gelegitimeerd?
Een document zonder status vraagt strikt genomen geen besluit. Het is wel de bedoeling dat er een
bestuurlijk gedragen document komt. Het wordt daarom door de colleges vastgesteld. De status kan
later nog worden bepaald.
Hoe zijn gemeenten en raden hierbij betrokken?
Portefeuillehoudersoverleg fysiek domein:
De afstemming vindt plaats in het portefeuillehoudersoverleg. Er wordt nu gedacht aan:
27/2: vrijgeven onderzoek ontwikkelperspectieven (stap 3, analysefase) en eerste opzet
koersdocument (30% versie)
16/4: bespreken tussenstand en uitkomsten tot heden
18/6: vrijgeven concept voor bespreking bij Regiocongres

Pagina 1 van 2

De betrokkenheid van raden wordt als volgt voorgesteld:
Regiopodia: op 20 januari (informeren), 20 april (20 april gaat primair over de verstedelijkingsstrategie
MRA maar dit is ook relevant), 18 mei (nav 50% versie).
Individuele raden:
Februari/maart: in sommige raden is het onderwerp geagendeerd. In deze fase is het met name
informerend.
April/mei: hier is ruimte voor individuele bespreking van de 50% versie in raden. Het is aan de
gemeenten welke vorm hier passend is.
Regiocongres (2 juli 2020):
Het wordt hier mogelijk om inbreng te geven aan het concept. Naar de praktische invulling wijze wordt
nog gezocht.
In hoeverre heeft een raad nog vrijheid als een ambitie in het koersdocument is opgenomen?
Het is goed om te realiseren dat de ambities gaan over het schaalniveau van de regio. Er zal daarom
zeker niet voor gebieden exact worden bepaald hoeveel er precies gebouwd moet worden, hoe hoog
dit moet zijn, enz..
De raad heeft voor de lokale visie altijd het laatste woord. De raad bepaalt dus ook zaken als exacte
woningaantal, hoogte, dichtheid, uiterlijk, enz.. Het is wel de hoop dat gemeenten willen bijdragen aan
de regionale ambities. Regionale ambities zijn ook lokale ambities.
Kan de raad lokaal afwijken van wat in het koersdocument staat?
De status van het koersdocument moet nog worden bepaald maar dit kan nooit dezelfde formele
status als de gemeentelijke omgevingsvisie zijn, dus dit kan. Dat geldt ook voor de omgevingsvisie van
de provincie. Het is wel relevant om de inhoud mee te wegen bij lokale besluiten, zoals de
gemeentelijke omgevingsvisie.
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