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Onderwerp

Ontwikkeling Omgevingsbeleid najaar 2017 

 
Publiekssamenvatting

Provinciale Staten hebben op 11 oktober 2017 gesproken over de Koepelnotitie als opmaat naar

een Omgevingsvisie voor de provincie Zuid-Holland. De ontwikkeling van de Koepelnotitie is een

eerste stap in de ontwikkeling van het Omgevingsbeleid.  In een brief aan Provinciale Staten

gaan wij in op de toezeggingen die bij de bespreking  zijn gedaan en beantwoorden we de

inhoudelijke opmerkingen over de Koepelnotitie. Daarbij gaan we in op de planning en participatie

voor de ontwikkeling van het Omgevingsbeleid en de consequenties van het uitstellen van de

Omgevingswet. Onze planning is erop gericht om het Omgevingsbeleid (visie, programma en

verordening) eind 2018 vast te stellen. In de brief gaan we ook in op een nieuwe werkwijze met

gebiedscasussen. Gebiedscasussen zijn concrete opgaven in Zuid-Holland, waarvan we weten of

een sterk vermoeden hebben dat er beleidsvragen of spanningen in ons provinciale beleid aan de

orde zijn. Met de gebiedscasussen werken we aan een nieuwe methodiek van

beleidsontwikkeling, waarbij we beleidsvragen zo veel mogelijk vanuit de praktijk onderzoeken.

 
Advies

1 . Vast te stellen de GS-brief met bijlagen, waarmee PS worden geïnformeerd over de

Koepelnotitie en de ontwikkeling van het Omgevingsbeleid

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het besluit ‘Ontwikkeling Omgevingsbeleid

najaar 2017’

 
Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor portefeuillehouder Bom-Lemstra en gedeputeerde Weber
tot tekstuele wijzigingen in de brief en bijlagen ten aanzien van een verwijzing naar het recent
verzonden voortgangsbericht Omgevingsbeleid (imago-signaal) met de daarin nog
aangekondigde ‘pijplijn’-nota’s, zoals over de ‘Rijke Groen-Blauwe Leefomgeving; ten aanzien
van het feit dat het debat naar aanleiding van de concept-Koepelnotitie ging over ‘de
sturingsfilosofie en de inhoudelijke ambities’ en ten aanzien van het aanhalen van de inbreng van
de PvdD inzake de luchtvaart (niet alleen focussen op het thema geluid, maar ook op het thema
CO2-uitstoot). Tevens een machtiging tot tekstuele wijziging in de brief om vetgedrukte teksten
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om te zetten in normale druk en te spreken over het debat ‘dat de staten hebben gehad’ (ipv ‘wij’)
en de beantwoording ‘namens het college’.

 
Bijlagen
GS-brief aan Provinciale Staten over Omgevingsbeleid / Koepelnotitie, met vier bijlagen:
- bijlage 1  –  Consequenties uitstel van de Omgevingswet
- bijlage 2  –  Participatie in het kader van Omgevingsbeleid
- bijlage 3  –  Gebiedscasussen Omgevingsbeleid
- bijlage 4  –  Planning ontwikkeling Omgevingsbeleid 2018
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1 Toelichting voor het College

 

Zie GS-brief (met bijlagen) aan Provinciale Staten.

 

Financieel en fiscaal kader

Geen bijzonderheden.

 

Juridisch kader

Geen bijzonderheden.

 

2 Proces

 Zie GS-brief (met bijlagen) aan Provinciale Staten.

 

3 Communicatiestrategie

De communicatiestrategie voor de Aanpak Omgevingsbeleid is van toepassing. De centrale

boodschap hiervan is dat de provincie opgavegericht gaat werken, voor het Omgevingsbeleid een

modulaire aanpak kiest en dat het provinciale Omgevingsbeleid blijvend in ontwikkeling is: ‘altijd

klaar, nooit af’. De communicatie en participatie zullen zowel langs de lijn van de opgaven

verlopen, als langs de lijnen van de totstandkoming van de beleidsinstrumenten van de

Omgevingswet (het totaal aan opgaven en beleid). 

 


