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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-655020896 (DOS-2016-
0004358)

Onderwerp

Aanpak Leefomgevingstoets Omgevingsbeleid Zuid-Holland
 

Advies

1 . Vast te stellen en vrij te geven voor inspraak de notitie ‘Aanpak Leefomgevingstoets

Omgevingsbeleid Zuid-Holland’.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het besluit ‘Aanpak Leefomgevingstoets

Omgevingsbeleid Zuid-Holland’.

3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten Aanpak Kwaliteitstoets en

Leefomgevingstoets Omgevingsbeleid Zuid-Holland.
 
Besluit GS
vastgesteld conform advies

Bijlagen
1 . Notitie ‘Aanpak Leefomgevingstoets Omgevingsbeleid Zuid-Holland'

2. Brief van GS aan PS over Aanpak Kwaliteitstoets en Leefomgevingstoets Omgevingsbeleid

Zuid-Holland

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 10 juli 2018 10 juli 2018
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1 Toelichting voor het College

 

 

Voor het Omgevingsbeleid stellen we een Leefomgevingstoets op. Met bijgaande notitie ‘Aanpak

Leefomgevingstoets Omgevingsbeleid Zuid-Holland’ informeren we belanghebbenden over de

procedure en afbakening van deze Leefomgevingstoets. 

 

Bestaand beleid 

Voor de ontwikkeling van het Omgevingsbeleid (visie en verordening) zetten we het bestaande

beleid beleidsneutraal om. Dit beleid is na omzetting inhoudelijk hetzelfde als voor de omzetting.

Dit laten wij kwalitatief en juridisch toetsen door een onafhankelijk adviesbureau. Naast het

beleidsneutraal omgezette beleid omvat het Omgevingsbeleid ook enkele beleidsrijke onderdelen,

die meegaan in de procedure voor inspraak en besluitvorming van het Omgevingsbeleid. 

 

Het volledige visiedeel van het Omgevingsbeleid krijgt bij vaststelling de status van structuurvisie.

Voor een structuurvisie moet een milieueffectrapportage (m.e.r.) uitgevoerd worden. Een groot

deel van het bestaande beleid was opgenomen in de Visie Ruimte en Mobiliteit. Deze heeft al de

status van structuurvisie en hiervoor is al een m.e.r. uitgevoerd. Voor de delen van het

beleidsneutraal omgezette beleid dat voorheen niet de status van structuurvisie had, is nog geen

m.e.r. uitgevoerd. Dit betreft delen van het milieu, groen en waterbeleid. Deze onderdelen nemen

we nu mee in de Leefomgevingstoets.

 

Afbakening en planning Leefomgevingstoets

De Leefomgevingstoets beschrijft de kwaliteit van de leefomgeving, uitgaande van de bestaande

situatie en de autonome ontwikkeling. Daarop aanvullend worden voor de beleidsrijke onderdelen

ook de effecten van het nieuwe beleid op de leefomgeving onderzocht. Datzelfde geldt voor

onderdelen van het bestaande beleid waarvoor nog geen m.e.r. is uitgevoerd. De

Leefomgevingstoets krijgt daarom de formele status van een planMER. Omdat het

Omgevingsbeleid grotendeels bestaat uit beleidsneutraal omgezet beleid, houden we de

Leefomgevingstoets beknopt en op hoofdlijnen. 

 

De Leefomgevingstoets gaat tegelijk met het ontwerp Omgevingsbeleid ter inzage en is onderdeel

van de besluitvorming rondom de vaststelling van het Omgevingsbeleid. Om aan te kunnen

sluiten bij de bestaande planning voor het Omgevingsbeleid is het nodig om de notitie ‘Aanpak

Leefomgevingstoets Omgevingsbeleid Zuid-Holland’ uiterlijk op 13 juli 2018 te publiceren. 

 

Met bijgaande brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over  de aanpak van zowel de

Leefomgevingstoets als de Kwaliteitstoets. Verder zie brief GS aan PS. 

 

Financieel en fiscaal kader

De ontwikkeling van het Omgevingsbeleid wordt gedekt vanuit bestaande begrotingsprogramma’s

voor de fysieke leefomgeving: Programma 3 – Aantrekkelijk en Concurrerend. Er zijn geen

financiële risico’s.

 

Juridisch kader

De ontwikkeling van het Omgevingsbeleid vindt plaats vanuit de bestaande wetten en regels voor
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de fysieke leefomgeving. Het betreft hier de vaststelling en bekendmaking van de aanpak en

afbakening (reikwijdte en detailniveau) van het onderzoek voor een milieueffectrapportage,

conform de Wet milieubeheer. Er ontstaat een juridisch risico indien het Omgevingsbeleid niet

voldoet aan huidige wettelijke vereisten.   

 

2 Proces

 

Voor de ontwikkeling van het Omgevingsbeleid volgen we een proces dat is gericht op vaststelling

van het digitale Omgevingsbeleid (omgevingsvisie en –verordening) door PS in januari 2019.

Wanneer vaststelling van het Omgevingsbeleid in deze Statenperiode niet wordt gehaald, heeft

dit consequenties voor de beleidsrijke trajecten. Deze moeten dan alsnog met een sectornota

worden vastgesteld. Ook komen eindtermijnen van huidige beleidsplannen in het geding. 

 

Met het opstellen van de Leefomgevingstoets voldoen we aan de wettelijke verplichting voor een

milieueffectrapportage. De procedure hiervoor start met het ter inzage leggen van de notitie

‘Aanpak Leefomgevingstoets Omgevingsbeleid Zuid-Holland’. Deze staat gedurende zes weken

open voor zienswijzen, die worden verwerkt bij het maken van de Leefomgevingstoets. De

Leefomgevingstoets zal tegelijkertijd met het ontwerp Omgevingsbeleid op 11 september worden

voorgelegd aan GS en vervolgens worden aangeboden aan PS. 

 

Parallel aan de inspraaktermijn voor het ontwerp Omgevingsbeleid (1 oktober – 12 november)

wordt ook de Commissie m.e.r.  gevraagd te adviseren. Dit advies zal samen met de

inspraakreacties worden verwerkt, waarna het definitieve Omgevingsbeleid einde van het jaar ter

vaststelling wordt voorgelegd aan GS en vervolgens PS.

 

3 Communicatiestrategie

 

Communicatie over de Leefomgevingstoets is onderdeel van de communicatiestrategie voor het

Omgevingsbeleid. De publicatie van de notitie ‘Aanpak Leefomgevingstoets’ kondigen we aan in

de communicatie rondom de consultatie voor het Omgevingsbeleid. 

 


