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Onderwerp

Vaststellen Ambitienotitie vernieuwd omgevingsbeleid

Bestuurlijke samenvatting van het voorstel

Hierbij sturen wij u de Ambitienotitie vernieuwd omgevingsbeleid. Hierin verwoorden wij welke 6 

vernieuwingsambities en 3 sturingsprincipes wij voor ogen hebben in het kader van het 

toekomstige Zuid-Hollandse omgevingsbeleid. Zoals eerder met u gedeeld beschouwen wij deze

ambities en sturingsprincipes als een opmaat naar onze omgevingsvisie. Wij vragen u daarom 

deze ambitienotitie als vertrekpunt voor het gesprek met partners te gebruiken tot aan de 

uiteindelijke vaststelling omgevingsbeleid beoogd eind 2018.

Inhoud

In de Ambitienotitie 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 toekomstige 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.

In het kort zijn de 6 vernieuwingsambities als volgt:

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 een 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. Moderne mobiliteit. 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 hoofdlijnen van de sturingsprincipes 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 wij kunnen 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.

In de Ambitienotitie zijn de vernieuwingsambities en sturingsprincipes nader uitgewerkt.

Proces

De Ambitienotitie omgevingsbeleid is mede tot stand gekomen naar aanleiding van een goede 

discussie met uw Staten over een eerdere versie van het document. Deze notitie stond bij u 

bekend onder de naam Koepelnotitie. Een naamswijziging is doorgevoerd om te voorkomen dat 

deze notitie wordt gezien als iets dat is afgerond.  De notitie is juist bedoeld als start van de 

politieke discussie. 

In uw Ondersteuningscommissie bent u geïnformeerd over deze notitie en heeft u van gedachten 

gewisseld over de wijze van bespreking. Er is (nog) geen behandeling in de vakcommissies 

geweest. Op 11 oktober j.l. hebben wij in uw Staten een plenaire bespreking gehad. Wij hebben u 

reeds per brief (PZH-2017-618988701, DOS-2016-0004358) geïnformeerd over de wijze waarop 

wij de oogst van die discussie in de nieuwe versie van het document hebben verwerkt. Daarnaast 

zijn ook naar aanleiding van gesprekken met maatschappelijke partners aanscherpingen 

doorgevoerd, waaronder de Provinciale Adviescommissie Leefomgeving. 

Procedure

Wij zijn uiteraard van harte bereid om de Ambitienotitie nader toe te lichten in uw Staten. Hierbij is 

van belang dat wij voorzien het geheel van omgevingsbeleid eind 2018 ter vaststelling aan uw 

Staten aan te bieden.
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Ontwerp-Besluit

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 12 december 2017, met het besluitnummer 

PZH-2017-627071280;

Gelet op het belang van de 6 vernieuwingsambities en de sturingsfilosofie in de Ambitienotitie 

vernieuwd omgevingsbeleid;

Gelet op het belang eenduidige en integrale uitgangspunten te hebben bij de vorming van het 

vernieuwd omgevingsbeleid van de Provincie Zuid-Holland;

Besluiten:

Vast te stellen de Ambitienotitie met 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.

Den Haag, 21 februari 2018

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

griffier, voorzitter,
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Bijlagen:
Ambitienotitie vernieuwd omgevingsbeleid.

Den Haag, 12 december 2017

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit
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