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Toelichting

Op 1 februari 2017 hebben Provinciale Staten de Aanpak Omgevingsbeleid vastgesteld. Daarmee hebben Provinciale Staten ingestemd met de 

opgavegerichte werkwijze en de modulaire aanpak die gehanteerd wordt bij de ontwikkeling van het provinciale Omgevingsbeleid. Het doel hierbij is om vanuit  

maatschappelijke opgaven vraaggestuurd, flexibel en met uitgestoken hand te gaan werken. Om dit te realiseren wordt gewerkt met de IMAGO-

uitgangspunten, te weten Integraal, Modulair, Adaptief, Gedragen en Operationeel. 

Het Omgevingsbeleid kent het basisprincipe ‘altijd klaar, nooit af’. Dit betekent dat het huidige en vigerende beleid voor onze omgeving (nu nog verspreid over 

verschillende sectornota’s en verordeningen) voldoet, tenzij. Deze ‘tenzij’ wordt bepaald door de maatschappelijke opgaven waaraan de provincie wil 

bijdragen. Door met partners aan deze opgaven te werken, wordt duidelijk welke beleidsaanpassingen en/of uitvoeringskeuzes hiervoor nodig zijn. 

Beleidsaanpassingen en uitvoeringskeuzes die onder de bevoegdheid van Provinciale Staten vallen, worden opgenomen in deze ‘Programmering 

Omgevingsbeleid (imago-signaal). Deze programmeringl wordt halfjaarlijks aan Provinciale Staten voorgelegd als sturingsinstrument om beleidsprocessen te 

programmeren. Door dit halfjaarlijkse moment synchroon te laten lopen met de voorjaarsnota en begroting, zijn Provinciale Staten in de toekomst beter in 

staat om integraal beleidsmatig en financieel te sturen.

Voorliggende Programmering Omgevingsbeleid (imago-signaal) toont de beleidsproducten waarvan de verwachting is dat deze nog deze collegeperiode in

Provinciale Staten aan de orde komen. De producten die zijn voorzien vanaf 2018 zullen langs de opgavegerichte werkwijze integraal ontwikkeld worden en 

direct onderdeel (module) zijn van het vernieuwde digitale Omgevingsbeleid. De producten die nog voorzien zijn in het 4e kwartaal 2017 zijn nog grotendeels 

sectoraal ontwikkeld.

Ook is een nieuwe categorie opgenomen de gebiedscasussen. Hier worden een aantal concrete gebiedspraktijken gebruikt om te ontdekken welk beleid in de praktijk 

voldoende effectief is danwel aanpassing behoeft. Het gaat dan om ontwikkelingen  waarvan wij weten dat er veel sectorale sporen bijeen komen en er behoefte 

bestaat aan nieuwe invalshoeken. In deze praktijkcasussen kunnen we concrete oplossingen vinden. Bijvoorbeeld voorstellen voor aanpassingen van beleid voor de 

gehele provincie relevant zijn. 
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1. Overzicht visies

Beleidsproducten Portefeuillehouder Bespreking PS

 Herziening VRM Rotterdamse Regio op Windenergie Adri Bom-Lemstra 4e kwartaal 2017

 Nota Vergunningverlening, toezicht en handhaving 2018 – 2021 Rik Janssen, Floor Vermeulen 4e kwartaal 2017

 Nota grondbeleid 2017-2021 Adri Bom-Lemstra 1e kwartaal 2018

 Strategische agenda kust Adri Bom-Lemstra 1e kwartaal 2018

 Actualisering 2018 Visie ruimte en mobiliteit (verzameling komt voort uit detailhandel, bedrijven, 

verstedelijking, greenports, zon en wind energie)

Adri Bom-Lemstra 1e kwartaal 2018

 Beleidsnota circulaire economie Adri Bom-Lemstra 1e kwartaal 2018

 Kantoren: notitie met ramingen en discussiepunten Adri Bom-Lemstra 2e kwartaal 2018

 Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving Han Weber 2e kwartaal 2018

 Provinciale Klimaatadaptatie Strategie Rik Janssen/Adri Bom-Lemstra 4
e

kwartaal 2018

2. Overzicht Verordeningen

Beleidsproducten Portefeuillehouder Bespreking PS

 Actualisatie Verordening Ruimte Adri Bom-Lemstra 1e kwartaal 2018

 Actualisatie Milieuverordening Rik Janssen 2e kwartaal 2018

 Actualisatie Waterverordening Zuid-Holland Rik Janssen 2
e

kwartaal 2018

 Actualisatie Waterverordening Rijnland Rik Janssen 2
e

kwartaal 2018

PZH-2017-616191782 dd. 07-11-2017



Programmering Omgevingsbeleid najaar 2017

O m g e v i n g s b e l e i d

 Herziening stelsel ontheffingverlening van de   Wegen- en Vaarwegenverordening Floor Vermeulen 4
e

kwartaal 2018

3. Overzicht programma’s

Beleidsproducten Portefeuillehouder Bespreking PS

 Doorontwikkeling recreatieve netwerken/icoonroutes Han Weber 4e kwartaal 2017

 Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur/Mobiliteit Rik Janssen, Floor Vermeulen 4e kwartaal 2017

 Maatregelenpakket Erfgoedlijnen  Rik Janssen 4e kwartaal 2017

4. Overzicht evaluaties en monitoring

Beleidsproducten Portefeuillehouder Bespreking PS

 Evaluatie Externe Veiligheid Rik Janssen 4e kwartaal 2017

 Evaluatie Natura 2000 beheerplannen: Voordelta, Oude Land van Strijen, Broekvelden, Vettenbroek & 

Polderstein, Solleveld & Kapittelduinen, Westduinpark & Wapendal.

Han Weber 1e kwartaal 2018

 Evaluatie Programma Mobiliteit Floor Vermeulen 1e kwartaal 2018

5. Overzicht trends en onderzoeken

Beleidsproducten Portefeuillehouder Bespreking PS

 Er zijn (vooralsnog) geen trends en onderzoeken die ter bespreking aan PS worden voorgelegd.  
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6. Initiatieven van andere partijen

Beleidsproducten Portefeuillehouder Bespreking PS

 Er zijn (vooralsnog) geen initiatieven die ter bespreking aan PS worden voorgelegd.  

7. Beleidsregels

Beleidsproducten Portefeuillehouder Bespreking PS

 Beleid omtrent het plaatsen, hebben en in stand houden van borden aan de provinciale weg Floor Vermeulen 4
e

kwartaal 2018

 Beleidsregels omtrent uitwegen op wegen in beheer bij de provincie Zuid-Holland Floor Vermeulen 4
e

kwartaal 2018

 Beleidsregel nadeelcompensatie provincie Zuid-Holland Rik Janssen, Floor Vermeulen 4
e

kwartaal 2018

8. Gebiedscasussen
Dit betreft een nieuwe categorie, het gaat hier om casussen waar vanuit de praktijk initatieven tot beleidsontwikkeling 

ontstaan. De casussen in dit overzicht omvatten de eerste tranche van kansrijke casussen.

Schuurpunten Gedeputeerde

Zuidplas Wonen, glastuinbouw, bodemdaling/klimaat, -

PZH-2017-616191782 dd. 07-11-2017



Programmering Omgevingsbeleid najaar 2017

O m g e v i n g s b e l e i d

bereikbaarheid. (Tevens grondpositie 

provincie)

Schieoevers
Waterrgebonden bedrijventerreinenm 

vervoer over water, water.
-

Valkenburg

Wonen, energie, bereikbaarheid, 

bestuurskracht gemeenten, werken (Leiden 

BioSciencepark), water en groen.

-

Stationsgebied Dordrecht
Veiligheid, milieucontouren, gezondheid, 

wonen.
-

Groene corridor/Gouwe
Bereikbaarheid, werklocaties, wonen, 

natuurontwikkeling (Groene Hart).
-
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