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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-641506369 (DOS-2016-

0004358)

Contact

A.D.M. Duindam

070 - 441 70 38

adm.duindam@pzh.nl

Onderwerp

Ontwikkeling Omgevingsbeleid voorjaar 2018

Publiekssamenvatting

De programmering Omgevingsbeleid voorjaar 2018 omvat de reeds geprogrammeerde 

beleidsproducten in deze collegeperiode. Hiermee ontstaat een totaaloverzicht van alle 

voorgenomen beleidsontwikkeling en trajecten die daartoe kunnen leiden zoals verkenningen en 

evaluaties. Per traject wordt op de provinciale website aangegeven hoe participatie wordt 

vormgegeven. Zodat iedereen die wil ook kan participeren. De provincie werkt aan een vernieuwd 

integraal Omgevingsbeleid waarin de maatschappelijke opgaven centraal staan. Dit vernieuwde 

Omgevingsbeleid wordt voor een groot deel samengesteld vanuit bestaand beleid, dat nu nog is 

vastgelegd in verschillende sectorale beleidsdocumenten. Voor het overige deel wordt het 

Omgevingsbeleid verder ontwikkeld met een aantal beleidsaanpassingen en uitvoeringskeuzes, 

die voortkomen vanuit vernieuwingsambities of vanuit knelpunten in de (gebieds)praktijk. 

Advies

1. Vast te stellen de Programmering Omgevingsbeleid voorjaar 2018;

2. Vast te stellen de GS-brief waarmee PS worden geïnformeerd over de Programmering 

Omgevingsbeleid voorjaar 2018;

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

voorjaar 2018’

Besluit GS

vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om bij wegen + vaarwegen ook 

gedeputeerde Janssen toe te voegen; en om de uitleg bij punt 8 (gebiedscasussen) aan te 

passen en om in overleg met gedeputeerde Vermeulen de juiste termijn voor de evaluatie van het 

Programma Mobiliteit op te nemen.

Bijlagen

Programmering Omgevingsbeleid 2018

Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar A.D.M. Duindam Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Baas, JH, de digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Bom - Lemstra, AW

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 27 maart 2018
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GS-brief aan PS mbt Programmering Omgevingsbeleid 2018
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1 Toelichting voor het College

Financieel en fiscaal kader

Het betreft een overzicht van al het aankomend beleid, de begroting dient hiervoor als kader.

Juridisch kader

Betreft al het aankomend beleid daarmee wordt het juridisch kader gevormd door de 

verschillende wetten waar dit beleid op is gebaseerd (wet ruimtelijke ordening, wet milieubeheer, 

waterwet, etc.) en overkoepelend algemene wet bestuursrecht en provinciewet.

2 Proces

Zie GS-brief

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). 
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