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Onderwerp

Participatie-kalender Omgevingsbeleid en beleidsrijke trajecten / verkenningen
Omgevingsbeleid
In het traject naar het vernieuwde omgevingsbeleid zijn er meerdere participatiemomenten geweest, zoals het Open Huis in juli 2017 en februari 2018, de Summerschool,
bijeenkomsten van de gebruikersklankbordgroep omgevingsverordening en de Zuid-Holland community eind 2017. We zetten die lijn de komende tijd voort. Hieronder
zetten we de verschillende participatiemomenten op een rij. Om een zo goed mogelijk beeld te vormen, nemen we hierin ook de beleidsrijke trajecten en verkenningen
mee. We werken toe naar een vaste database van participatiemomenten, waarin bijvoorbeeld ook inzichtelijk zal zijn wat het participatieniveau is.
Datum
26 mei;
5 juni;
7 juni;
13 juni;
20 juni;
3 sept
27-31
augustus

Vorm
Informatiemarkt bij ‘ZuidHolland Ontmoet’

Doelgroep
(Nieuwe) gemeenteraden en colleges van
Zuid-Hollandse gemeenten

Open Huis Zomertoer

Partners en (ambtelijke) belanghebbenden /
gebruikers van ons beleid, zoals gemeenten,
waterschappen, GGD’s, veiligheidsregio’s en
omgevingsdiensten. In overleg met hen ook
gebiedsspecifieke partners (maatschappelijke
organisaties, bedrijfsleven, etc)

27-29
augustus

Summer School

Studenten en pas afgestudeerden

Doorlopend

Aansluiten bij andere
ambtelijke en bestuurlijke
bijeenkomsten, ingaan op
vraaggerichte toelichtingen etc

Directe en soms ook indirecte partners van de
provincie

Toelichting
De provincie organiseert een aantal ontmoetingen met de nieuwe
gemeenteraden. Zowel het vernieuwd omgevingsbeleid als een aantal
beleidsrijke trajecten (zoals klimaatadaptatie) liften hierin mee door aanwezig te
zijn bij de informatiemarkt en het geven van presentaties. Hier gaan we in
gesprek over bijvoorbeeld het traject naar het vernieuwde omgevingsbeleid, de
ambitienotitie en de digitale raadpleegomgeving.
Overkoepelend doel is onze partners doorlopend mee te nemen in het traject
naar het vernieuwde omgevingsbeleid. We gaan in samenspraak met onze
partners het gesprek aan/input ophalen over:
- De opgavegerichte werkwijze;
- Het digitaal toegankelijke Omgevingsbeleid;
- De Ambitienotitie en de Programmering Omgevingsbeleid;
- De ontwikkeling van een visie op participatie.
Het verkrijgen van een nieuwe, frisse blik op thema’s waar de provincie mee
bezig is. Via een summerschool kunnen we vernieuwende ideeën en
oplossingen krijgen voor een complex vraagstuk dat gerelateerd is aan het
omgevingsbeleid van de provincie.
Bekendheid rondom het traject richting het vernieuwde omgevingsbeleid
vergroten en zoveel mogelijk partijen bereiken om tot een zo optimaal mogelijke
uitkomst te komen.

NB: In bovenstaand overzicht is de Zuid-Holland Community over de ambitienotitie, met als doelgroep inwoners, niet meegenomen omdat dit een participatietraject betreft
namens Provinciale Staten. Uiteraard volgen we de ontwikkelingen en uitkomsten wel nauwlettend.
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Beleidsrijke trajecten/verkenningen
Bij de meeste trajecten worden er op ambtelijk en bestuurlijk niveau doorlopend gesprekken gevoerd via bestuurlijke tafels, gebiedsraden en andere gespreksvormen. Zo
worden er bijvoorbeeld rondom Klimaatadaptatie regelmatig gesprekken gevoerd met bestuurders en ambtelijke vertegenwoordigingen van gemeenten en waterschappen
aan de hand van klimaatkaarten en stresstesten. De onderstaande lijst biedt aanvullende participatiemomenten, die op dit moment bekend zijn. De lijst maakt een
gedeelte van alle participatiemomenten inzichtelijk en we werken we toe naar een volledige database.
Datum
Mei-doorlopend

Vorm
Start-up in Residence
Challenges Circulair ZuidHolland

Doelgroep
Jonge bedrijven/ondernemers (start-ups)

20 juni

Kustdag

Geïnteresseerden die graag mee willen
praten over onze krachtige kust. Open
inschrijving

22 juni

Première Groenblauwe
leefomgeving

28 juni

Tweede
participatiebijeenkomst
Circulair Zuid-Holland

Partners van de provincie op de
beleidsterreinen Water en Groen. In het
bijzonder deelnemers van het
participatietraject naar de visie Rijke
Groenblauwe Leefomgeving.
Bedrijven, kennisinstellingen,
maatschappelijke organisaties en overige
geïnteresseerden in circulaire economie

Minstens tot
zomerreces

Onderzoek Vitale Kernen
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Gemeente(kernen) en voor hen relevante
stakeholders

Toelichting
Via het Start-up in Residence zijn, naast meerdere andere challeges, twee
uitvragen gedaan onder start-ups om met goede ideeën rond circulaire
economie te komen. Naar aanleiding daarvan heeft er een selectie
plaatsgevonden. De komende tijd gaan we bijvoorbeeld samenwerken met
twee start-ups om de reststromen in de provincie aan te pakken.
U voert als Provinciale Staten met enkele tientallen partners/belangstellenden
op deze dag een maatschappelijk debat over de kust in Katwijk, Den Haag en
Hoek van Holland. Voorafgaand hieraan heeft er een panelonderzoek en
enquête plaatsgevonden waarop enkele honderden reacties zijn
binnengekomen.
De première is een bijeenkomst als afsluiter van het participatietraject, waarin
met partners tijdens werkateliers, een diner pensant en de broedweek de visie
gezamenlijk is vormgegeven.
De tweede bijeenkomst sluit aan op de uitkomsten van de eerste verkennende
participatiebijeenkomst over circulaire economie in mei. Hier gaan we ook in op
de onderzoeksresultaten uit de samen met partners opgepakte onderzoeken
om een beeld te krijgen van de opgaven rond circulaire economie. Op basis
van de twee bijeenkomsten wordt mede het vervolg van het participatietraject
bepaald.
Het betreft een onderzoek naar mogelijke (ruimtelijke) interventies in de kernen
zelf. We hebben voor deze fase ingezoomd op 6 typische Zuid-Hollandse
kleine kernen; Dirksland, Driebruggen, Klaaswaal, Noordeloos, Schipluiden &
Warmond. In deze 6 kernen gaan we verdiepende gespreken aan over de
interventies. Het idee hierachter is te komen tot een Zuid-Holland brede toolkit
van (ruimtelijke) interventies voor vitaliteitsversterking in kleinere kernen.
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13 september

Adaptatiechallenge
(Klimaatadaptatie)

Studenten en start-ups

Tijdens het Festival van de Toekomst op 13 september 2018 organiseren we een
wedstrijd voor studenten en startups om met goede ideeën te komen voor
klimaatadaptatie.

Gezondheid (in de stad)

Beleidsmedewerkers, etc.

Tijdens Festival van de Toekomst gaan we in gesprek over de uitkomsten van de
verkenning over gezondheid in de stad.

september –
december 2018

Campagne Slim
Ruimtegebruik

Bestuurders, ambtenaren, bedrijven

4 oktober

Congres
Verstedelijkingsopgave

ntb

Verkenning onderwijs en
arbeidsmarkt

Directeuren gemeente, wethouders,
strategische beleidsmedewerkers.
Vervoerders en bouwbedrijven en
projectontwikkelaars
ntb

Van september tot december is er een vervolg van de campagne slim ruimte
gebruik; diverse bijeenkomsten, workshops, lezingen, excursies worden
georganiseerd. Een van de activiteiten is de verstedelijkingsconferentie op 4
oktober.
In de conferentie gaat het vooral over hoe we de woningbouwopgave kunnen
realiseren/versnellen en komen ook verschillende innovaties aan bod.
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Het onderzoekstraject dat we nu doorlopen is conform het behandelvoorstel van
GS aan PS samen opgepakt met en uiteindelijk gepositioneerd bij de EBZ. De
provincie financiert maar is bewust niet de uitnodigende partij. Gedachte is dat
Human Capital beleid een gezamenlijke opgave is en daarmee is de EBZ als
Triple Helix organisatie het best in staat is dit te adresseren/op te pakken.
Er is nu een bureau Birch die werkt aan een planning hoe en wanneer er met
partijen gesproken gaat worden.

