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In uw vergadering van Provinciale Staten van 28 maart jl. heeft u de vernieuwing van het

Omgevingsbeleid besproken. Daarbij heeft u de Ambitienotitie vastgesteld als vertrekpunt voor

het gesprek met partners. 

Tijdens de bespreking in Provinciale Staten is een aantal toezeggingen gedaan. In bijlage 1 bij

deze brief treft u een overzicht van de toezeggingen en de wijze waarop wij daar invulling aan

hebben gegeven. De aangepaste Ambitienotitie vindt u in bijlage 2. 

Beleidsneutraal omzetten naar digitaal Omgevingsbeleid

We streven naar één integraal en opgavegericht Omgevingsbeleid in de geest van de

Omgevingswet. Hoewel de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 2021, streven wij

ernaar in deze Statenperiode ons bestaande (sectorale) beleid samen te voegen en op een

publieksvriendelijke en transparante manier digitaal te ontsluiten. Door de samenvoeging en

digitalisering van ons beleid voor de fysieke leefomgeving  maken we het mogelijk om beleid,

regels en uitvoering snel en in samenhang aan te passen aan de maatschappelijke vraag. Wij

verwachten dit Omgevingsbeleid rond de jaarwisseling ter vaststelling aan u te kunnen

voorleggen. 
 

Met beleidsneutraal omzetten bedoelen we dat het beleid na omzetting inhoudelijk hetzelfde is als

voor de omzetting. Alleen de vorm is anders. Het omzetten betreft een redactieslag die nodig is

om vanuit beleidsnota’s naar teksten te komen die geschikt zijn voor opname in een database.

De beleidsintenties en de rechten en plichten voor anderen of voor onszelf veranderen door deze

redactieslag niet, ook niet in juridische zin. Wij vragen een onafhankelijk adviesbureau om met

ons te toetsen of wij deze omzetting correct hebben uitgevoerd. Indien enkele Statenleden hierbij

betrokken willen zijn deze zomer, waarderen we dat zeer. 

 

Wij nodigen u van harte uit om alvast kennis te nemen van het Omgevingsbeleid. Een testversie

is voor u beschikbaar via de link https://omgevingsbeleidpzh.mendixcloud.com. Via de link komt u

https://omgevingsbeleidpzh.mendixcloud.com/
http://www.zuid-holland.nl
https://omgevingsbeleidpzh.mendixcloud.com
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terecht in een testomgeving waarvan de inhoud en de techniek nog doorontwikkeld en verbeterd

worden. Dit is een continu proces tot het moment van ter inzage legging.
 
 
Beleidsrijke programmering 

Naast het beleidsneutraal omgezette beleid omvat het Omgevingsbeleid ook enkele eerder

geprogrammeerde beleidsrijke onderdelen. Deze onderdelen hebben eigen trajecten doorlopen

en gaan mee in de consultatie en procedure voor inspraak en besluitvorming van het

Omgevingsbeleid. Dit betreft in ieder geval de modules rijke groenblauwe leefomgeving,

verstedelijking, kantoren en de wegen- en vaarwegenverordening. 

 

Samen met het digitaal beschikbare Omgevingsbeleid  ontvangt u na de zomer een volgende

Programmering Omgevingsbeleid met beleidsrijke modules. Deze komen voort uit

vernieuwingsambities of vanuit de uitvoering. In de Programmering Omgevingsbeleid  nemen we

ook stappen op die nog gezet moeten worden tot invoering van de Omgevingswet in 2021. 

Participatie en besluitvorming

In de eerdere besprekingen in uw Staten heeft u duidelijk gemaakt dat participatie voor u een

belangrijk onderdeel is bij de vernieuwing van het Omgevingsbeleid. Wij delen die opvatting. In

het proces tot nu toe hebben we reeds op verschillende manieren en momenten participatie

georganiseerd voor onze partners en belanghebbenden. Een overzicht van toekomstige

participatie-momenten voor het Omgevingsbeleid en de beleidsrijke modules treft u in de

participatie-kalender, bijlage 3 bij deze brief. Daarbij maken wij onderscheid tussen inspraak en

consultatie. Voor de consultatie organiseren we, als derde in de reeks van het Open Huis, de

Open Huis Zomertoer. Deze bestaat uit zes regionale bijeenkomsten in de week van 27 tot 30

augustus. Een save-the-date treft u in bijlage 4. Wij nodigen u van harte uit hieraan deel te

nemen.

 

Voor de vaststelling van het Omgevingsbeleid  organiseren we inspraak. Zowel bij de consultatie,

inspraak als de besluitvorming  maken we duidelijk welke onderdelen van het Omgevingsbeleid

wel en welke niet inhoudelijk veranderd zijn. Voor het merendeel is immers sprake van

beleidsneutrale omzetting van bestaand beleid. 

 

Om inzage te geven in de huidige omgevingskwaliteit wordt een Leefomgevingstoets opgesteld.

Deze geeft inzicht in de huidige kwaliteit van de Zuid-Hollandse leefomgeving en vormt de basis

voor zowel de monitoring van het beleid als voor het in beeld brengen van de milieueffecten bij

toekomstige beleidswijzigingen. Bij nieuw beleid is het verplicht om een Milieu Effect Rapportage

(MER) op te stellen. In zo’n MER worden de effecten van dit nieuwe beleid ten opzichte van

bestaand beleid onderzocht. Omdat het hier een grotendeels beleidsneutrale omzetting betreft, is

het doorlopen van een MER-procedure niet nodig. De Leefomgevingstoets ontvangt u na de

zomer, samen met het Ontwerp-Omgevingsbeleid.  
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Gedeputeerde Bom-Lemstra heeft u in haar brief van 29 mei 2018 geïnformeerd over de

aangepaste planning. Hierin is aangekondigd dat wij u na de zomer zullen verzoeken om het

ontwerp-Omgevingsbeleid ter inzage te leggen, zodat wij rond de jaarwisseling het

Omgevingsbeleid ter vaststelling aan uw Staten kunnen voorleggen. 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit
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