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Op 10 oktober 2018 heeft uw Algemene commissie het Ontwerp-Omgevingsbeleid vrijgegeven

voor inspraak. Hiermee komt de beleidsneutrale omzetting van het Omgevingsbeleid in de fase

van inspraak en besluitvorming.

 

Tijdens bespreking in uw statencommissie is een aantal toezeggingen gedaan. In bijlage 1 bij

deze brief treft u een overzicht van de toezeggingen en hoe wij daar invulling aan hebben

gegeven. Een van de toezeggingen betreft een overzicht hoe we de aanbevelingen uit de

kwaliteitscheck hebben opgevolgd (bijlage 2). Voor de volledigheid vindt u in bijlage 3 nog een

overzicht van de beleidsrijke beleidsbesllissingen voor de Visie Rijke Groenblauwe

Leefomgeving.

 

Leefomgevingstoets

Bijgaand treft u de link naar de digitale Leefomgevingstoets en de Nota van beantwoording

betreffende het startdocument van de Leefomgevingstoets. Wij hebben de digitale

Leefomgevingstoets op 30 oktober 2018 vastgesteld en leggen deze samen met het Ontwerp-

Omgevingsbeleid ter inzage. De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) wordt

gevraagd een advies uit te brengen over de Leefomgevingstoets. 

 

De Leefomgevingstoets geeft ons geen aanleiding om het Ontwerp-Omgevingsbeleid aan te

passen vóór het in de inspraak gaat. Het Ontwerp-Omgevingsbeleid betreft immers een

beleidsneutrale omzetting van bestaand beleid en hiertoe zijn geen varianten onderzocht. We

betrekken de resultaten van de Leefomgevingstoets samen met het advies van de Commissie

m.e.r. en de inspraakreacties bij het vaststellen van het definitieve Omgevingsbeleid. Hierna

zullen we de Leefomgevingstoets benutten als basis voor de monitoring van het provinciale

Omgevingsbeleid. 
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Ontwerp-Omgevingsbeleid ter inzage

Nu de Leefomgevingstoets gereed is zullen we de inspraakprocedure voor het Ontwerp-

Omgevingsbeleid starten. Het Ontwerp-Omgevingsbeleid ligt vanaf 3 november tot en met 14

december 2018 ter inzage. Wij zullen in de communicatie rondom de kennisgeving van inspraak

de relatie tussen het beleidsneutrale Omgevingsbeleid en de beleidsrijke onderdelen toelichten.

 

In de stukken die nu de inspraak ingaan hebben wij nog enkele aanpassingen verwerkt. Een

overzicht hiervan treft u in bijlage 6. De gewijzigde Ontwerp-Omgevingsvisie en Ontwerp-

Omgevingsverordening ontvangt u hierbij. 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

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