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Onderwerp

Uitkomsten Bestuurlijk Overleg Leefomgeving 23 juni 2022

Advies

1. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten ‘Uitkomsten Bestuurlijk Overleg

Leefomgeving 23 juni 2022’, waarmee zij worden geïnformeerd over de uitkomsten van

het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving Zuidwest dat op 23 juni 2022 heeft plaatsgevonden;

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de uitkomsten Bestuurlijk Overleg

Leefomgeving 23 juni 2022.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

- GS-brief aan Provinciale Staten ‘Uitkomsten Bestuurlijk Overleg Leefomgeving 23
juni 2022’

- Brief namens de regiodelegatie Zuid-Holland aan de bewindslieden, over de
regionale inbreng voor het BO Leefomgeving

- Kamerbrief over de uitkomsten van de Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving
- MIRT-brief voorjaar 2022

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

Openbaar 28 juni 2022 28 juni 2022
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1 Toelichting voor het College

 

Op 23 juni 2022 vond het BO Leefomgeving Zuidwest plaats. Dit bestuurlijk overleg is

strategisch van karakter en vindt plaats in het kader van het Meerjarenprogramma

Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) en het nieuwe Programma NOVEX. Met de

voorliggende GS-brief worden Provinciale Staten actief geïnformeerd over de

belangrijkste resultaten . De bewindslieden van BZK en IenW hebben de Tweede Kamer

direct na het BO Leefomgeving in afzonderlijke kamerbrieven geïnformeerd. Beide

kamerbrieven worden ter informatie bijgevoegd bij de GS-brief. 

Tijdens het BO Leefomgeving Zuidwest heeft de regiodelegatie erop ingezet dat de

onderwerpen die voor de regio belangrijk zijn, de meeste ruimte krijgen voor een

strategisch gesprek. Dit door niet bij elk agendapunt een annotatie voor te lezen, maar

de regionale inzet bij de verschillende agendapunten vooraf via een brief aan de

bewindslieden kenbaar te maken. Deze brief wordt als bijlage meegezonden aan PS. 

De spreektijd tijdens het overleg is vooral benut voor het regionale verhaal rondom

verstedelijking en bereikbaarheid (schaalsprong OV). De regio heeft daarbij

aangedrongen op spoedige besluitvorming over de Oude Lijn en knooppunten, CID-

Binckhorst en Oeververbindingen regio Rotterdam.

Tijdens het BOL zijn afspraken gemaakt over de eerste ronde versnellingsafspraken voor

de ontsluiting van de grootschalige NOVEX-woningbouwlocaties. Aandachtspunt hierbij

is dat in het BOL-dossier voorwaarden zijn opgenomen die nog niet bekend waren bij het

indienen van de proposities – en waarvan gemeenten in onze regio hebben aangegeven

daar niet gegarandeerd aan te kunnen voldoen. Tijdens het BOL is dit punt vanuit de

regio expliciet ingebracht,  maar de tekst over deze voorwaarden is niet aangepast. Het is

nog onduidelijk of dit wat betekent voor de reeds ingediende proposities. 

Zie verder de GS-brief aan Provinciale Staten. 

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Veel van de afspraken die in het BO Leefomgeving zijn gemaakt, zijn het resultaat van

eerdere bestuurlijke overleggen. Zo zijn de afspraken gerelateerd aan het

gebiedsprogramma MoVe voorbereid in de Programmaraad voor dit gebiedsprogramma

en zijn diverse andere besluiten reeds voorbesproken in bijbehorende bestuurlijke

overleggen. Het BO Leefomgeving vormt dan ook het sluitstuk van diverse

besluitvormingsprocessen. 

Op 16 juni 2022 hebben we van het Rijk de definitieve agenda en onderliggende stukken

voor het BO Leefomgeving ontvangen. De regionale inbreng vanuit Zuid-Holland is op 

17 juni 2022 afgestemd in het Bestuurlijk Delegatieoverleg MIRT/BOL en op 21 juni 2022

besproken in GS. 
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3 Proces

 

De inhoudelijke voorbereiding vindt plaats langs de lijn van de geagendeerde

onderwerpen. Voor de voorbereiding van de regionale inzet is veelvuldig contact

geweest met onze regionale MIRT-partners: de Metropoolregio Rotterdam Den Haag

(MRDH), de Verstedelijkingsalliantie en de gemeenten Rotterdam en Den Haag.

Daarnaast is er op gezette momenten contact geweest met andere provincies en de

verschillende departementen van het Rijk. Hiermee wordt de besluitvorming in het BO

Leefomgeving zorgvuldig voorbereid. Op basis van de diverse besluiten kunnen in het BO

MIRT najaar 2022 vervolgstappen worden gezet.

 

4 Participatie en rolneming

De provincie participeert samen met regionale partners in dit bestuurlijke overleg tussen

Rijk en regio. Gedeputeerde Koning is voorzitter van de regiodelegatie.

5 Communicatiestrategie

 

Naast de GS-brief aan PS vindt communicatie over de behaalde resultaten plaats vanuit

de inhoudelijke dossiers die in het BO Leefomgeving zijn besproken. Voor woningbouw

en mobiliteit is een nieuwsbericht voorbereid en afgestemd met de regionale partners. 

 


