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Toezeggingen PS 28 maart 

 

Gedeputeerde Bom-Lemstra zegt toe aan het ambitiedocument een overzicht van alle

verkenningen toe te voegen zodat de gesprekspartners zien dat er (o.a.) een verkenning

gezondheid wordt uitgevoerd. De Staten worden geïnformeerd over de uitkomst van alle

verkenningen.

  

Een overzicht van alle verkenningen, incl de verkenning Gezondheid, is toegevoegd aan

de Programmering Omgevingsbeleid. Deze hebben uw Staten op 29 maart jl ontvangen.

De Programmering Omgevingsbeleid is te vinden op de provinciale website onder

https://www.zuid-holland.nl/actueel/omgevingsbeleid/ en betrekken we actief bij de

participatie rondom de Ambitienotitie en de vernieuwing van het Omgevingsbeleid. In de

Programmering is aangegeven wanneer uw Staten over welke verkenning wordt

geïnformeerd.  

 

Gedeputeerde Bom-Lemstra zegt toe de term bovenregionaal belang in de ambitienotitie aan te

passen en na te denken over een andere term voor levendige meerkernige metropool.

  

De term bovenregionaal belang is in de Ambitienotitie vervangen door de term

provinciaal belang. Hoewel we verschillende alternatieven hebben overwogen, hebben

we geen betere term kunnen vinden voor levendige meerkernige metropool die dezelfde

inhoudelijke lading dekt. Omdat de Ambitienotitie een inhoudelijk richtinggevend

document is, en geen brochure voor communicatie-doeleinden, houden we (vooralsnog)

deze inhoudelijke terminologie aan. Bij communicatieve uitingen, zoals bij de roadshow

langs gemeenteraden, kiezen we voor toegankelijkere terminologie die aansluit bij het

coalitieakkoord.

 

Gedeputeerde Bom-Lemstra biedt aan om het in ontwikkeling zijnde digitale systeem voor het

omgevingsbeleid aan de afzonderlijke fracties te laten zien zodat fracties feeling krijgen bij hoe

het digitale omgevingsbeleid er op termijn uit komt te zien.

  

Alle fracties zijn benaderd en de toelichting op het digitale systeem is gegeven, ingepland

of de uitnodiging om langs te komen staat nog open. 

 
 

https://www.zuid-holland.nl/actueel/omgevingsbeleid/
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Openstaande toezeggingen Omgevingsbeleid nav commissies BenM, VenM, RenL en DO 

(Brief van gedeputeerde Bom-Lemstra aan Provinciale Staten d.d. 21 maart 2018)

GS komen voor de zomer met een discussienotitie over participatie.

 

We ontwikkelen een participatiestrategie die u dit najaar kunt verwachten. Met uw Staten

heeft hierover op 18 juni een broedplaats plaatsgevonden.

U ontvangt een indicatieve planning, voorbij onze collegeperiode in aanloop naar de

inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021, gelijktijdig met de aanbieding voor de ter

inzagelegging van het concept Omgevingsbeleid. Vooralsnog voorzien voor de zomer.

 

De stappen die nog gezet moeten worden tot de invoering van de Omgevingswet in 2021

nemen we op in de Programmering Omgevingsbeleid. Deze ontvangt u na de zomer,

gelijktijdig met de aanbieding van het Ontwerp-Omgevingsbeleid dat volgens de

aangepaste planning in het najaar ter inzage wordt gelegd.  

U ontvangt als snel als mogelijk na 28 maart een aangepaste versie van de Ambitienotitie.

 

In bijlage 2 treft u de aangepaste versie van de Ambitienotitie, waarin de aan Provinciale

Staten toegezegde aanpassingen zijn verwerkt. 


