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De programmering van het Omgevingsbeleid in het IMAGO-signaal geeft aan welke

beleidsprodukten Gedeputeerde Staten deze collegeperiode hebben geprogrammeerd.

Onderdeel van deze programmering zijn  gebiedscasussen, zoals reeds per brief (Ontwikkelingen

Omgevingsbeleid voorjaar 2017) aan u aangekondigd en mondeling toegelicht in de

Ondersteuningscommissie. Graag wisselen we met u van gedachten over de gebiedscasussen

en de wijze waarop u hierbij betrokken wil worden. 

Relatie tussen de beleidspogrammering, de Koepelnotitie en de Gebiedscasussen

Het IMAGO-signaal programmeert de beleidsactiviteiten (beleidsnota, verordening, programma,

verkenning, etc) die nodig zijn om realisatie van de ambities in de Koepelnotitie mogelijk te

maken, voor zover dit niet gaat met het huidige beleid. Waar het realiseren van ambities mogelijk

is zonder beleidswijziging, zijn hiervoor geen beleidsactiviteiten geprogrammeerd. De

gebiedscasussen zien wij als onderdeel van de beleidsprogrammering omdat in deze casussen

spanningen in ons beleid naar boven komen.

Gebiedscasussen

Bedoeling en werkwijze

De ambitie van de provincie is om met uitgestoken hand te werken aan de maatschappelijke

opgaven in Zuid Holland. We willen nieuwe beleidsvragen zo veel mogelijk vanuit de praktijk

onderzoeken. Hier worden immers spanningen in ons beleid of met beleid van anderen zichtbaar

die vragen om een politieke afweging. Dit vraagt een vernieuwde werkwijze ten opzichte van de

meer sectorale aanpak van beleidsontwikkeling. Gebiedscasussen zijn concrete opgaven in Zuid

Holland waarvan we weten of een sterk vermoeden hebben dat er nieuwe beleidsvragen of

spanningen in ons provinciale beleid aan de orde zijn. ‘Spanning’ kan betekenen dat huidig beleid

tegenstrijdig is, ontoereikend is of nog niet ontwikkeld is. De gebiedscasussen zijn niet gekozen

omdat dit prioritaire gebiedsontwikkelingen zouden zijn. Ook zijn er geen casussen gekozen waar

met het huidige beleid de opgave te realiseren is. De ‘status’ als (gebieds)casus is alleen bedoeld

om een nieuwe methodiek van beleidsontwikkeling in de praktijk te ontwikkelen. Indien er een
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beleidsaanpassing nodig is in de betreffende casus wordt daarna bepaald of een bredere

toepassing of vernieuwing van het geldende beleid aan de orde is. 

Relatie met de organisatieontwikkeling (opgave gericht werken)

Het ontwikkelen van deze nieuwe manier van beleid maken pakken we, conform de visie van de

organisatie ontwikkeling, lerende op. Dit betekent dat naast de reguliere werkzaamheden er een

zogenaamde ‘leeromgeving’ komt. In de leeromgeving is er extra aandacht voor het leren van de

veranderende aanpak zodat het ook makkelijker overgedragen kan worden op anderen. De

dilemma’s die betrokkenen (ambtelijk en bestuurlijk, in- en extern) tegenkomen worden

gezamenlijk verkent. De leeropbrengst wordt benut in het verder professionaliseren van onze

beleidsprocessen en organisatie. Hoewel het professionaliseren van onze werkwijze en het

werken met een leeromgeving voor een groot deel een interne aangelegenheid is, willen we deze

zo veel mogelijk samen met partners en belanghebbenden inrichten.   

Samen met partners en belanghebbenden

In deze gebiedscasussen zijn al diverse partners betrokken. Zij zullen worden uitgenodigd deel te

nemen aan de leeromgeving. Wij vinden de participatie van partners bij ontwikkeling van beleid

van groot belang (zie ook de Discussienotitie Participatie). Voordeel voor betrokkenen is dat we

vanuit de provincie aan een gebiedscasus extra aandacht besteden en (experimenteel) extra

beleidsruimte bieden. Andere partijen in Zuid Holland zullen, als het tot daadwerkelijke

voorstellen voor beleidsaanpassing komt, op de gebruikelijke manier betrokken worden in de

procedure van de beleidsaanpassingen die uiteindelijk in Provinciale Staten worden behandeld

en vastgesteld. 

Keuze van de Gebiedscasussen

Het college legt een vijftal gebiedscasussen voor (zie bijlage) en beschouwt deze casussen als

een eerste tranche van een aanpak, die bij succes als vaste aanpak kan worden herhaald. In de

bespreking met Provinciale Staten kan uiteraard aanpassing of aanvulling van dit lijstje aan de

orde komen. Een aanvulling is ook in de loop van de tijd mogelijk, als er nieuwe beleidsvragen of

spanningen in ons beleid in beeld komen. Het voornaamste selectiecriterium dat is gehanteerd is

of er sprake is van nieuwe beleidsvragen of spanningen tussen beleid en maatschappelijke

opgave? En, zijn er mogelijk beleidsaanpassingen nodig om tot een goede oplossing van de

casus te komen?  Bijkomende criteria zijn bijdrage aan de realisatiekracht (versnelling) en

positieve profilering van de provincie (de uitgestoken hand)?

Betrokkenheid Provinciale Staten

We vernemen graag of u zich kunt vinden in de voorgestelde casussen of dat u nog andere

gebiedscasussen wilt voorstellen. Daarnaast vernemen wij graag van u op welke wijze u

betrokken wilt worden. Dat kan via de ‘leeromgeving’ van deze casussen of door melding van de

voortgang. U blijft daarnaast ook op de reguliere wijze betrokken bij inhoudelijke ontwikkelingen in

deze gebiedsopgaven. 
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Bijlage : Voorstel gebiedscasussen 

Casus Eerste indicatie spanningen met huidig beleid

Zuidplas 

 

Bodemdaling/klimaat, glastuinbouw, bereikbaarheid, groen en water,

wonen, grondpositie provincie.

Schieoevers 

 

Watergebonden bedrijventerreinen, vervoer over water, HMC-bedrijven,

groen en water, wonen.

 

Groene Corridor / 

Gouwe 

 

Bereikbaarheid, werklocaties, wonen, natuurontwikkeling (Groene

Hart).

Valkenburg 

 

Energie, wonen, groen en water, bereikbaarheid, bestuurskracht

gemeenten, werken (Leiden BioScience Park).

Stationsgebied 

Dordrecht

Veiligheid, gezondheid, milieucontouren, groen en wonen, regiofonds.

 

   

   

   

   

   


