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Onderwerp

Vaststellen Ambitienotitie vernieuwd Omgevingsbeleid

Publiekssamenvatting

In de Ambitienotitie vernieuwd omgevingsbeleid formuleren we onze ambities en opgaven in de 

fysieke leefomgeving en de wijze waarop wij aan die opgaven willen bijdragen. Deze notitie vormt 

een richtinggevend kader voor ontwikkeling van het vernieuwd omgevingsbeleid van de Provincie 

Zuid-Holland. Dit document is een stap in een dynamisch proces. Juist in interactie met uw Staten 

en maatschappelijke partners worden onze opgaven gedefinieerd en onze ambities verder 

aangescherpt. Het document is de opmaat naar de omgevingsvisie die Zuid-Holland maakt als 

onderdeel van het omgevingsbeleid. 

De 6 vernieuwingsambities zijn:

1. Naar een klimaatbestendige delta. We willen onze fysieke leefomgeving zo inrichten dat deze 

klimaatbestendig wordt. We willen dat extreme weersomstandigheden niet leiden tot 

onnodige schade aan gebouwen, infrastructuur, landbouw en economie. We willen blijven 

beschikken over voldoende zoetwater.

2. Naar een nieuwe economie: the next level. We gaan van een fossiele economie over naar 

een circulaire economie. Een ontwikkeling met grote gevolgen voor onze dragende 

economische clusters, met name het haven-industrieel complex en de glastuinbouw.

3. Naar en levendige meerkernige metropool. De uitdaging is om de stap te maken naar een 

gezonde, sociale en duurzame samenleving. De metropolitane ontwikkeling moet op die 

manier vorm krijgen.

4. Energievernieuwing. Zuid-Holland gaat haar energieaanpak vernieuwen. Onze focus ligt bij 

de steden, de industrie en de glastuinbouw. Wij willen een slimme en schone economie zijn 

waar fossiele bronnen zijn vervangen door hernieuwbare bronnen.

5. Best bereikbare provincie. Zuid-Holland moet optimaal verbonden zijn en blijven met 

regionale, landelijke en internationale centra: de best bereikbare provincie van Nederland. 

Dat vraagt om een moderne, duurzame en gebiedsgerichte aanpak. We pakken 

verkeersknelpunten aan.
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6. Gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. We beschermen de bijzondere kwaliteiten van ons 

landschap, ook om de groenbeleving van inwoners, recreanten en toeristen te verbeteren. 

We benutten natuur, cultureel erfgoed en monumenten om het landschap aantrekkelijk te 

maken en te houden. Daarbij willen we de biodiversiteit vergroten, natuurinclusieve landbouw 

geven we de ruimte. Ook zetten we in op diervriendelijke veehouderij.

De sturingsprincipes die de Provincie Zuid-Holland hanteert zijn:

1. Opgavegericht. De maatschappelijke opgaven zijn het vertrekpunt van het provinciaal 

handelen. Welke opgaven de provincie aanpakt, is afhankelijk van de toegevoegde waarde 

die de provincie kan leveren en het provinciaal belang dat in het geding is.

2. Provinciaal belang. Bij elke opgave definieert de provincie de bovenregionale belangen. Deze 

belangen komen onder andere voort uit onze wettelijke taken - rijkstaken en Europese 

verplichtingen - en uit onze ambities.

3. Maatwerk: de provincie pakt opgaven bij voorkeur samen met andere partijen op. We werken 

daarbij gebiedsgericht, we kiezen allianties die passen bij het schaalniveau dat nodig is, en 

passen waar mogelijk maatwerkoplossingen toe.

Advies

1. Vast te stellen het Statenvoorstel inclusief bijlagen, waarin PS worden gevraagd te besluiten 

vast te stellen de Ambitienotitie met de 6 vernieuwingsambities en de sturingsfilosofie als 

opmaat naar het vernieuwd omgevingsbeleid van de provincie Zuid-Holland en als 

vertrekpunt te gebruiken voor het gesprek met partners tot aan de uiteindelijke vaststelling 

omgevingsbeleid beoogd eind 2018.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het besluit ‘Ambitienotitie vernieuwd 

omgevingsbeleid’.

Besluit GS
vastgesteld met als titel “Ambitienotitie inzake het toekomstig omgevingsbeleid” of iets van die 
strekking en een tekstuele machtiging voor de portefeuillehouder voor de volgende redactionele 
aanpassingen in de diverse stukken:
- de benaming ‘Best bereikbare provincie’ terugbrengen ipv moderne mobiliteit;
- bij het onderwerp logistiek benoemen dat PZH inzet op toegevoegde waarde van 

transportstromen;
- bij meerkernige metropool naast ‘slim ruimtegebruik’ ook de verstedelijkingsstrategie 

benoemen;
- in de inleiding nog eens expliciet maken dat de beschreven transities een geleidelijke 

omschakeling over langere perioden betreffen;
- Invoeringsdatum Omgevingswet actualiseren naar 2021.

Bijlagen
- Ambitienotitie vernieuwd omgevingsbeleid
- Statenvoorstel
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1 Toelichting voor het College

Zie Statenvoorstel. 

Financieel en fiscaal kader

Naast ambtelijke inzet zijn geen andere middelen gemoeid bij dit dossier.

Juridisch kader

Er gaat geen juridische werking uit van de Ambitienotitie vernieuwd omgevingsbeleid. Dit is pas 

aan de orde bij vaststelling van het geheel van het omgevingsbeleid, dat nu voorzien wordt voor 

eind 2018.

.

2 Proces

Zie Statenvoorstel.

3 Communicatiestrategie

Geen communicatie behoudens de reguliere publicatie met publiekssamenvatting.
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