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Onderwerp

Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Module soortenbeleid    

Advies

1.  Vast te stellen de Ontwerp wijziging van de Omgevingsvisie Zuid-Holland, in het
kader van de Herziening Omgevingsbeleid Module soortenbeleid 

2.  Vast te stellen de Ontwerp wijziging van de Omgevingsverordening Zuid-Holland, in
het kader van de Herziening Omgevingsbeleid Module soortenbeleid 

3.  Vast te stellen de Ontwerp wijziging van het Omgevingsprogramma Zuid-Holland, in
het kader van de Herziening Omgevingsbeleid Module soortenbeleid 

4.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarmee de Ontwerp wijzigingen van
het Omgevingsbeleid, in het kader van de Herziening Omgevingsbeleid Module
soortenbeleid, ter kennisname en bespreking worden aangeboden 

5.  Te bepalen dat de Ontwerp wijzigingen van het Omgevingsbeleid, in het kader van de
Herziening Omgevingsbeleid Module soortenbeleid, ter inzage worden gelegd na
bespreking in Provinciale Staten 

6.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Ontwerp wijzigingen van het
Omgevingsbeleid in het kader van de Herziening Omgevingsbeleid Module
soortenbeleid

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de Ontwerp Module
Soortenbeleid op te nemen dat alvorens een Faunabeheerplan ter inzage wordt gelegd,
dit wordt voorgelegd aan het College.

Bijlagen

Bijlage 1 Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Module soortenbeleid 

Bijlage 2 Brief aan Provinciale Staten over de Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid
Module soortenbeleid 

Bijlage 3 Leefomgevingstoets Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Module
soortenbeleid

Bijlage 4 Tabel verwerking keuzes richtinggevend kader naar module soortenbeleid

Bijlage 5 Kaart maatregel ganzenrustgebieden 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

Openbaar 6 september 2022 n.v.t.
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1 Toelichting voor het College

 

De ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Module soortenbeleid heeft betrekking op een

partiële wijziging van de Omgevingsvisie, de Omgevingsverordening en het

Omgevingsprogramma. Daarnaast wordt ook de nieuwe Zuid-Hollandse

Omgevingsverordening (ZHOV) gewijzigd, De ZHOV treedt in werking als de

Omgevingswet in werking treedt.  

Het regelmatig aanpassen van het Omgevingsbeleid is nodig en wenselijk om het beleid

actueel en toepasbaar te houden  

De Module omvat een drietal onderwerpen: 

- Soortenbescherming 

- Faunabeheer 

- Bestrijding en beheer van invasieve exoten  

Daarnaast zijn er nog enkele kleinere en technische aanpassingen in de

Omgevingsverordening gedaan. 

Zie verder de brief aan Provinciale Staten. 

Het ontwerp wordt ter inzage gelegd na bespreking daarvan in Provinciale Staten

(Statencommissie Integraal). 

Kaart werkingsgebied maatregel ganzenrustgebieden. 

De kaart betreft een bijlage van het Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Module

soortenbeleid. De data waarop de kaart is gebaseerd is waarschijnlijk nog niet valide om

te kunnen publiceren op ruimtelijkeplannen.nl (voor de terinzagelegging). We zullen dus

nog fouten uit de data moeten halen waardoor het gebied niet meer 100% overeenkomt

met de bijgevoegde pdf-kaart (op de pdf is dat niet te zien, in digitale viewers wel). De

geo-informatie specialisten kunnen de foutcorrecties in de kaart pas na de GS-

vergadering doorvoeren.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW  : € 0,00

Programma   : Ambitie 5 - Versterken natuur in Zuid-Holland

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

Juridisch kader

De Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Module soortenbeleid van het

Omgevingsbeleid omvat in juridische zin vier besluiten. Het gaat om een wijziging van

zowel de Omgevingsvisie Zuid-Holland, de Omgevingsverordening Zuid-Holland en het

Omgevingsprogramma Zuid-Holland, alsmede van de nieuwe Zuid-Hollandse

Omgevingsverordening (ZHOV).  
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De plannen worden digitaal vormgegeven en volgens de wettelijke eisen ‘in

elektronische vorm’ vastgesteld. De plannen zijn in te zien via de link op de provinciale

website. Ook worden de plannen gepubliceerd op ruimtelijkeplannen.nl, overeenkomstig

de wettelijke eisen. 

Papieren versies van de vier wijzigingsbesluiten zijn gebundeld in het document:

‘Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Module soortenbeleid’.  

Na bespreking van het ontwerp in Provinciale Staten of indien Provinciale Staten het

ontwerp direct ter inzage wil leggen. Heeft eenieder gedurende zes weken de

mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid

Module soortenbeleid’.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

De Module Soortenbeleid is aangekondigd op de Lange Termijn Agenda van Provinciale

Staten. Op 18 mei 2021 hebben gedeputeerde Potjer en gedeputeerde Stolk de

discussienotitie over soortenbescherming, faunabeheer, exoten en dierenopvang

gestuurd naar Provinciale Staten (kenmerk PZH-2021-776309525). De discussienotitie is

met input vanuit de Statencommissie Klimaat, Natuur en Milieu (KNM) in samenspraak

met diverse belanghebbenden uitgewerkt naar een richtinggevend kader Soortenbeleid.

Op 14 december 2021 is het richtinggevend kader Soortenbeleid verstuurd naar

Provinciale Staten (kenmerk PZH-2021-792957193). Dit richtinggevend kader is in de

Statencommissie KNM van 23 maart 2022 besproken om de Staten de kans te geven

nogmaals input te leveren. Vervolgens is het richtinggevend kader soortenbeleid

omgezet naar Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Module soortenbeleid. 

3 Proces

 

De onderwerpen die onderdeel zijn van deze module hebben een eigen

voorbereidingstraject doorlopen. Daarbij is ook contact geweest met externe partijen zie

ook onder participatie en rolneming.  

 In het kader van het totstandkomingsproces van de Ontwerp Herziening is een

leefomgevingstoets opgesteld. Hierin zijn de kansen voor positieve effecten beschreven

en de risico’s op negatieve effecten.

 

4 Participatie en rolneming

 

In het proces om te komen tot een gedragen soortenbeleid zijn er meerdere gesprekken

gevoerd met een brede afvaardiging van belanghebbende sectoren:  

- Er zijn oriënterende gesprekken gevoerd over de diverse onderwerpen: waar 

liggen kansen en knelpunten binnen het toekomstige beleid van Zuid-Holland? Deze

gesprekken zijn multisectoraal gevoerd;  
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- Er zijn oriënterende gesprekken geweest over de mogelijke beleidsrichtingen per

onderwerp: welke richtingen zijn er mogelijk/wenselijk en wat zijn de voordelen bij deze

richtingen? Deze gesprekken zijn multisectoraal gevoerd;  

- Er zijn gesprekken geweest over de voorkeuren per belanghebbende sector: welke

beleidsrichting heeft de voorkeur van deze sector? Deze gesprekken zijn gevoerd met

een afvaardiging binnen de sector.  

De input uit deze gesprekken heeft bijgedragen aan de keuze die Gedeputeerde Staten

van Zuid-Holland heeft voorgelegd aan Provinciale Staten over de te kiezen

beleidsrichtingen.  

Zie verder de brief aan Provinciale Staten.

 

5 Communicatiestrategie

 

Een persbericht is in deze fase van besluitvorming niet nodig. De Ontwerp Herziening

Omgevingsbeleid Module soortenbeleid wordt ter inzage gelegd, na voorafgaande

publicatie in de Staatscourant en op de website van de provincie.  

 


