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Hoofdvraag 
Op welke wijze kunnen en willen Provinciale Staten invloed krijgen op -de lijst van gevallen van 
provinciaal belang-, ondanks dat de formele besluitvorming over de lijst onder het mandaat van 
Gedeputeerde Staten valt? 
 
Doel  
Doel van de beeldvormende sessie 19 januari is om aan te geven hoe de lijst is samengesteld, hoe 
deze werkt in de praktijk via een aantal voorbeelden en te verkennen hoe PS passend een rol kan 
hebben bij de lijst van gevallen. Het betreft dus geen inhoudelijke beoordeling van de lijst.  
 
Voorbereiding  
In overleg met uw klankbordgroepleden willen wij u attenderen op de eerder gezonden stukken ter 
voorbereiding op de beeldvormende sessie:  
• Het beschikbaar gestelde naslagwerk Statenleergang (reeds aangeleverd fysiek boekwerk) met 

daarin de specifieke uitleg over de lijst (factsheet). 
• De bijgaande conceptlijst van gevallen van provinciaal belang. 
• De presentatie, met daarin een aantal vragen/ stellingen. (17 januari beschikbaar).   
 
Gebruik Mentimeter 
Al eerder in de Statenleergang Omgevingswet hebben we via de Mentimeter uw mening gepeild.  
U krijgt met de presentatie ook nog een instructie over het gebruik van de Mentimeter.  
 
Stapsgewijs naar de samenwerkovereenkomst  
Belangrijk om te vermelden is dat antwoorden die u gaat geven geen definitieve antwoorden zijn. 
Zoals ook besproken op 17 november ’21 legt u de definitieve afspraken vast in een 
samenwerkovereenkomst tussen PS en GS. Het is bedoeld als opstap om naar die afspraken te 
komen. Ook bijvoorbeeld bevindingen over de samenwerking tussen GS en PS vanuit de Evaluatie 
van de Omgevingsvisie kunt u gaan vastleggen in deze samenwerkovereenkomst.  
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De lijst is een concept  
De bijgeleverde versie van de lijst van gevallen van provinciaal belang is een conceptversie. Het kan 
dus zo zijn dat er bepaalde onderdelen nog ontbreken of bepaalde belangen nog nader moeten 
worden omschreven. Tevens missen er nog expliciete verwijzingen naar het provinciale beleid. Hier 
wordt nog aan gewerkt. Gedeputeerde Staten zullen de uiteindelijke lijst vaststellen voor de 
invoeringsdatum van de Omgevingswet. De concept lijst wordt in dit stadium met u gedeeld om een 
beeld te krijgen hoe deze er ongeveer uit gaat zien. In de beeldvormende sessie wordt vooral 
ingegaan op de werkwijze van de lijst en het verkennen van een passende rol voor PS bij de lijst.  
 
Alle onderdelen van de lijst komen uit bestaand beleid, specifiek de omgevingsvisie, het 
omgevingsprogramma, de omgevingsverordening, beleidsregels en overige beleidsuitspraken. Het is 
een destillatie van het huidige beleid en dusdanig concreet in ‘gevallen van’ dat er advies met 
instemming gegeven kan worden op deze belangen in vergunningverleningstrajecten onder de 
Omgevingswet. Samengevat heeft de lijst twee delen: een communicatief deel en een juridisch deel.  

 
• Het juridische deel gaat over zaken waar de provincie, indien noodzakelijk, advies met 

instemming over wil hebben bij vergunningverlening voor zaken die niet per Wet (nationaal) 
of per verordening (provinciaal) geregeld zijn. Dit zijn dus vooral zaken die niet verordend 
zijn, maar waar de provincie wel op wil sturen bij vergunningen. Er loopt nog in den lande 
een juridische discussie of voor zaken die al in de Wet of in een verordening het recht om 
advies met instemming te verlenen voldoende geborgd is of dat er alsnog iets geregeld moet 
worden. Mocht blijken dat de verordening niet genoeg dekkend is, dan zullen ook de 
aspecten uit de verordening op de lijst van gevallen komen. 
 

• Men zit niet alleen aan tafel om iets hard te krijgen aan de achterkant van een 
vergunningstraject. Het gaat ook om voorkantsturing, soms over zaken die je niet per se hard 
wil maken maar vooral wil meegeven vanuit een stimulerende of adviserende rol. Het 
communicatieve deel van de lijst gaat over die aspecten. Dit zijn de aspecten van het 
juridische deel (zaken die je in het formele traject hard wil krijgen wil je immers ook aan de 
voorkant over communiceren) aangevuld met zaken waarvan niet wenselijk of mogelijk is 
deze hard te borgen maar wel over wil meepraten. 

 


