Bijlage 1 - Overzicht toezeggingen uit Algemene Commissie 10 oktober 2018

1. De commissie wordt schriftelijk, ter informatie, geïnformeerd over hoe alle aanbevelingen naar
aanleiding van de kwaliteitscheck beleidsneutrale omzetting Omgevingsbeleid Zuid-Holland (door
Royal Haskoning DHV) zijn verwerkt.
Zie bijlage 2 - Overzicht opvolging aanbevelingen kwaliteitscheck Omgevingsbeleid

2. Ten aanzien van de inspraak zal de portefeuillehouder extra aandacht besteden aan de
indexering en de paginanummering van de stukken. De verwachtingen ten aanzien van het
inspraakproces zullen zorgvuldig en helder gecommuniceerd worden. De stukken zullen niet
alleen digitaal beschikbaar gesteld worden maar ook op papier.
Er is een inhoudsopgave opgenomen en er zijn overal paginanummers opgenomen.

3. De commissie wordt schriftelijk geïnformeerd naar aanleiding van de specifieke vragen van
mevrouw Koning (PvdA) over de door haar geconstateerde beleidsrijke wijzigingen (strategische
reservering Natuur Netwerk Nederland en Natuurcompensatie).

Strategische reservering Natuur Netwerk Nederland
De NNN is onderdeel van de beleidsneutrale omzetting, waarbij geen beleid wijzigt. Conform
het door PS vastgestelde Kaderbesluit Groen / Kadernota is besloten om te starten met de
realisatie van de circa 500 hectare NNN binnen de ‘Strategische reservering’. De NNN
categorie ‘Strategische reservering’ kan daarmee vervallen en de hectares zijn
ondergebracht bij de categorie ‘Overige NNN’. In de verordening en op kaart 7 bij de
verordening worden de ‘Strategische reserveringen’ nog wel genoemd.

Natuurcompensatie

In de beleidsbeslissing biodiversiteit (tevens onderdeel van de Rijke Groenblauwe
Leefomgeving) wordt natuurcompensatie benoemd. Hier ligt ook de koppeling naar de
beleidsregel natuurcompensatie (Beleidsregel Compensatie Natuur, Recreatie en
Landschap Zuid-Holland 2013). Dit beleid blijft ongewijzigd in stand. De compensatieregeling
natuur van Verordening uitvoering Wet natuurbescherming staat aldaar in Hoofdstuk 7
Houtopstanden (artikelen 7.1 t/m 7.5). Deze bepalingen zijn in de Ontwerp
Omgevingsverordening geland in paragraaf 3.9.5 Houtopstanden en herbeplanting (artikelen
3.64 t/m 3.68). Onder artikel 6.9 Ruimtelijke kwaliteit lid 6 wordt aangegeven in welke
gevallen het provinciale compensatiebeleid van toepassing is conform beleidsregel. Zie
hiertoe ook pagina 53 en 54 van de toelichting op dit artikel.
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4. De portefeuillehouder zal kijken naar een betere duiding van de definitie “provinciaal belang”.
Om te voorkomen dat de indruk ontstaat dat er onderdelen in de ontwerp Omgevingsvisie zijn
opgenomen die geen provinciaal belang betreffen, is overal het vinkje ‘provinciaal belang’
aangezet. In de gevallen waarin dit nog niet was gedaan, betrof het wel altijd al een provinciaal
belang maar lag de nadruk meer op de wettelijke taak of het nationale belang. Na de inspraak zal
bezien worden hoe we dit beter kunnen vormgeven.

5. Toegevoegd aan verslag 5 september 2018: de portefeuillehouder zal nagaan waarom een
toezegging n.a.v. de PS vergadering van maart 2018 niet is uitgevoerd.
De toezegging betreft een overzicht van de uit te voeren verkenningen en wanneer die ongeveer
gepland zijn, bij te voegen bij de Ambitienotitie. Het overzicht van de uit te voeren verkenningen is
opgenomen in de Programmering. In de digitale raadpleegomgeving van het Omgevingsbeleid
zijn de onderdelen ‘Ambities’ en ‘Programmering’ naast elkaar geplaatst. Op deze manier kunnen
ze in samenhang worden bezien, ook in relatie tot de andere onderdelen van het
Omgevingsbeleid.
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