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Onderwerp
Van RES naar omgevingsbeleid

Advies
1.

Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten over het proces van RES naar
omgevingsbeleid.

2.

Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 'Van RES naar omgevingsbeleid'.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies.

Bijlagen
-
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De GS brief aan PS over het proces van RES naar omgevingsbeleid.

1

Toelichting voor het College

Vóór het zomerreces 2021 heeft de besluitvorming van de RES’en plaats gevonden in de
gemeenteraden, Provinciale Staten en de Algemene Besturen van de waterschappen.
De planning was om direct na de zomer - in september - de startnotitie en de notitie reikwijdte en
detailniveau te laten vaststellen door GS. In de lange termijn planning voor het omgevingsbeleid
is aangegeven dat de startnotitie in Q3/Q4 naar de Staten wordt gestuurd.

Er zijn een aantal aspecten die een snelle doorstart belemmeren:
-

Er zijn moties en amendementen aangenomen om zoeklocaties af te laten vallen of
voorlopig niet uit te werken. Dit betekent dat in een aantal stuurgroepen eerste
gezamenlijke uitgangspunten moeten worden bepaald voor de uitwerking van
zoekgebieden en voor het aanpassen van het omgevingsbeleid. Voor de RES Holland
Rijnland ligt hier de grootste opgave.

-

Op de ambtelijke start met de startnotitie voor de wijziging van het omgevingsbeleid zijn
vanuit de regio en gemeenten reacties gekomen om meer tijd te nemen voor een
gezamenlijke afstemming. Dit geldt ook voor de notitie reikwijdte en detailniveau en het
participatieplan. Dit pakken we nu op en kan gezien worden als start van het
participatieproces.

-

In sommige regio’s is de projectorganisatie niet meer op orde. De financiering van de
projectorganisatie van de RES liep af op 1 juli 2021. Voor het zomerreces hebben de
koepels VNG, IPO en UVW de noodzaak voor overbruggingsgeld (vooruitlopend op
structureel uitvoeringsbudget door het nieuwe kabinet) bij de Tweede Kamer onder de
aandacht gebracht.

De regio’s in Nederland proberen nu zelf met hun lobbybrieven
‘Overbruggingsgeld RES’en nodig om door te pakken’ hier aandacht voor te vragen.

Voor

e

de 2 helft van 2021 is onlangs wel budget ter beschikking gesteld door het Rijk aan de

regio’s.
De startnotie en de notitie reikwijdte en detailniveau worden nu geagendeerd voor besluitvorming
in Gedeputeerde Staten op 4 november. Daarna wordt de startnotitie naar Provinciale Staten
gestuurd. Dit is dan nog steeds binnen de afgesproken termijn.

In de bijgevoegde GS-brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de extra stap die nu
gezet wordt in de stuurgroepen om tot gezamenlijke uitgangspunten te komen en over de
planning van de aanpassing van het omgevingsbeleid.

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
Dit voorstel heeft geen juridische consequenties.
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2

Voorafgaande besluitvorming

Op 16 juni en 14 juli hebben Provinciale Staten de Zuid-Hollandse

3

RES’en vastgesteld.

Proces

De RES is tot stand gekomen onder regie van de regio. Bij de aanpassing van het
omgevingsbeleid hebben gemeenten en provincie de regie. Het vraagt een zorgvuldige
samenwerking om voort te bouwen op het RES-proces.

4

Participatie en rolneming

Er zijn bij de besluitvorming van de RES ook veel moties aangenomen over participatie. Dat
betekent dat ook hiervoor gezamenlijke uitgangspunten moeten worden bepaald.

5

Communicatiestrategie

Communicatie over het vervolgproces van de RES ligt bij de regio. Daarna zal de provincie
communiceren over haar eigen proces om het omgevingsbeleid aan te passen.
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