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Onderwerp

MER bij Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Module Energietransitie

Advies

1. Vast te stellen het Milieueffectrapport Module Energietransitie

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarmee het Milieueffectrapport

Module Energietransitie ter kennisname wordt aangeboden

3. Vrij  te geven voor terinzagelegging van het Milieueffectrapport Module

Energietransitie, gezamenlijk met de ontwerp Herziening Omgevingsbeleid module

Energietransitie,  na bespreking in Provinciale Staten en dit aan te kondigen 

4. Aan te bieden voor advies van het Milieueffectrapport Module Energietransitie aan

de Commissie voor de milieueffectrapportage, na bespreking in Provinciale Staten.

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het MER bij Ontwerp Herziening

Omgevingsbeleid module energietransitie

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in afstemming met
mevrouw Koning de brief aan Provinciale Staten op hoofdlijnen meer inhoud te geven
en niet alleen te volstaan met verwijzing naar digitale informatie.

Bijlagen

- GS brief aan PS -  MER bij ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Module

Energietransitie

- Bijlage 1: Digitaal Milieueffectrapport Module Energietransitie

- Bijlage 2: Milieueffectrapport Module Energietransitie

- Bijlage 3: Advies DCMR milieueffectrapport Module Energietransitie

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A - Openbaar 10 mei 2022 -
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1 Toelichting voor het College

 

Op 19 april heeft u de Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Module Energietransitie

vastgesteld (PZH-2022-802919076). Hierbij zat toen ter kennisname een tussenproduct

van het Milieueffectrapport (hierna: MER) Module Energietransitie bij. Zoals toen

aangegeven wordt het afgeronde MER nu ter vaststelling aan u aangeboden.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW  : € 0,00

Programma   : Ambitie 3 - Schone energie voor iedereen

Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s. 

Juridisch kader

De Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Module Energietransitie heeft betrekking op

de Omgevingsvisie, de Omgevingsverordening en het Omgevingsprogramma van de

Provincie Zuid-Holland. Tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet is de

Omgevingsvisie een structuurvisie zoals bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening (Wro

artikel 2.2). De Wet milieubeheer schrijft voor dat voor een structuurvisie een m.e.r.

moet worden uitgevoerd als het kaderstellend is voor toekomstige m.e.r.-plichtige of

m.e.r-beoordelingsplichtige activiteiten. Met het gebruik van de RES’en als bouwstenen

voor het Omgevingsbeleid van de Provincie Zuid-Holland is er sprake van

beleidswijzigingen die kaderstellend zijn voor toekomstige m.e.r.-plichtige of m.e.r.-

beoordelingsplichtige activiteiten. Immers, de verdere uitwerking van de zoekgebieden

uit de RES’en 1.0 zal leiden tot een serie besluiten om de energietransitie te realiseren in

de provincie.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

De herziening van het Omgevingsbeleid module energietransitie is aangekondigd in de

Lange Termijn Agenda van Provinciale Staten. De 7 Regionale energiestrategieën Zuid-

Holland zijn door Provinciale Staten vastgesteld op 16 juni 2021. De Startnotitie

Herziening Omgevingsbeleid module energietransitie is door Provinciale Staten

vastgesteld op 2 februari 2022. De Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Module

Energietransitie is door u vastgesteld en ter kennisname aan PS aangeboden op 19 april

2022.

 

3 Proces

 

Het MER is opgesteld als onderdeel van de Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid

Module Energietransitie (PZH-2022-802919076).

Na bespreking door Provinciale Staten, zal de gehele module energietransitie ter inzage

worden gelegd. Daarnaast wordt het MER aangeboden aan de Commissie voor de

milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) voor advies.
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4 Participatie en rolneming

 

Na bespreking van de Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Module Energietransitie in

Provinciale Staten (Integrale Commissie),  voorzien op 1 juni 2022, wordt het MER samen

met het Ontwerp gedurende minimaal zes weken ter inzage gelegd tot 1 augustus 2022.

Een ieder wordt daarbij in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Deze

zienswijzen worden betrokken bij de vaststelling van de herziening en kunnen leiden tot

aanpassing van het Ontwerp.

 

5 Communicatiestrategie

 

Na besluitvorming wordt de Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Module

Energietransitie ter inzage gelegd, na voorafgaande publicatie in het Provinciaal Blad en

op de website van de provincie. Gemeenten, regio’s en waterschapen worden tevens per

brief op de hoogte gebracht. De social media zullen worden benut om dit onder de

aandacht te brengen.

 


