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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-666635719 (DOS-2016-
0004358)

Onderwerp

Vaststelling Leefomgevingstoets en gewijzigd Ontwerp-Omgevingsbeleid Zuid-Holland

 

Advies

1 . Vast te stellen de digitale Leefomgevingstoets (planMER) voor de Ontwerp-Omgevingsvisie

Zuid-Holland

2. Vast te stellen de Nota van Beantwoording op de zienswijzen op het startdocument

Leefomgevingstoets Zuid-Holland

3. Vast te stellen de gewijzigde Ontwerp-Omgevingsvisie Zuid-Holland

4. Vast te stellen de gewijzigde Ontwerp-Omgevingsverordening Zuid-Holland

5. Vast te stellen de aanbiedingsbrief van GS aan PS betreffende de Leefomgevingstoets en

het gewijzigd Ontwerp-Omgevingsbeleid

6. Vast te stellen de ‘publiekssamenvatting’ bij het voorstel Vaststelling Leefomgevingstoets en

gewijzigd Ontwerp-Omgevingsbeleid Zuid-Holland

 

Besluit GS

vastgesteld conform advies

 

Bijlagen

1 . GS-brief aan Provinciale Staten 

2. Bijlagen bij de GS-brief:

1 . Toezeggingen Algemene commissie 10 oktober 2018

2. Overzicht opvolging aaanbevelingen kwaliteitscheck Omgevingsbeleid

3. Overzicht beleidsbeslissingen Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving

4. Digitale Leefomgevingstoets Ontwerp-Omgevingsvisie Zuid-Holland

5. Nota van beantwoording startdocument Leefomgevingstoets Zuid-Holland

6. Overzicht wijzigingen in aangepast Ontwerp-Omgevingsbeleid

7. Aangepast Ontwerp-Omgevingsvisie

8. a. Aangepast Ontwerp-Omgevingsverordening

b. Kaarten Aangepast Ontwerp-Omgevingsverordening

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 30 oktober 2018 30 oktober 2018
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1 Toelichting voor het College

 

Gedeputeerde Staten hebben op 18 september 2018 het Ontwerp-Omgevingsbeleid

vastgesteld, bestaande uit de Ontwerp-Omgevingsvisie, de Ontwerp-Omgevingsverordening

en het Ontwerp programma Ruimte. Hiermee is de vernieuwing van het provinciale

Omgevingsbeleid de fase ingegaan van inspraak en besluitvorming. Op 10 oktober hebben

Provinciale Staten in hun Algemene commissievergadering het Ontwerp-Omgevingsbeleid

vrijgegeven voor inspraak. 

 

De digitale Leefomgevingstoets (planMER) en de Nota van Beantwoording bij het

startdocument van de Leefomgevingstoets waren bij vaststelling van het Ontwerp-

Omgevingsbeleid nog niet afgerond. Beiden zijn nu beschikbaar. U wordt gevraagd de

digitale Leefomgevingstoets vast te stellen. Het is een verplichting dat deze gezamenlijk met

het Ontwerp-Omgevingsbeleid ter inzage gaat.

 

In de Ontwerp-Omgevingsvisie en de Ontwerp-Omgevingsverordening zijn nog enkele

wijzigingen doorgevoerd. Dit betreffen technische wijzigingen, die voortkomen uit vragen uit

de Algemene commissie of vanuit de interne organisatie. Een meer inhoudelijke aanpassing

betreft het verwijderen van de kaart Energie uit de beschrijving van de Ruimtelijke

Hoofdstructuur, omdat deze kaart niet meer actueel is. Zie voor een overzicht bijlage 6. Wij

stellen u voor de gewijzigde Ontwerp-Omgevingsvisie en de gewijzigde Ontwerp-

Omgevingsverordening vast te stellen. Deze documenten worden vervolgens samen met het

(ongewijzigde) Ontwerp programma Ruimte en de Leefomgevingstoets, van 3 november tot

en met 14 december 2018 ter inzage gelegd.

 

Voor de beleidsrijke onderdelen worden separate inspraak- en besluitvormingsprocedures

gestart. Na vaststelling door PS deze worden ingevoegd in het Omgevingsbeleid. 

 

Zie verder de brief van GS aan PS.

Financieel en fiscaal kader

De ontwikkeling van het Omgevingsbeleid wordt gedekt vanuit bestaande

begrotingsprogramma’s voor de fysieke leefomgeving: De proceskosten (ca € 500.000) voor

de beleidsintegratie worden gedekt uit Programma 3 – Aantrekkelijk en Concurrerend en de

kosten voor de digitalisering (ca € 750.000) worden gedekt uit de reservering Implementatie

Omgevingswet (2017/2018). Er zijn geen financiële risico’s.

Juridisch kader

De ontwikkeling van het Omgevingsbeleid is onder huidig recht voor de fysieke leefomgeving

(zie ook bijlage 8):

- Wet ruimtelijke ordening (Wro);

- Wet milieubeheer (Wm);

- Waterwet (Ww);

- Planwet verkeer en vervoer (Pvv);

- Wet natuurbescherming (Wnb).
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En overkoepelend de algemene bestuurswet en provinciewet. 

 

2 Proces

 

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

van het beleidsneutrale Omgevingsbeleid door PS in deze Statenperiode (februari 2019). De

beleidsrijke onderwerpen worden separaat ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd,

en na vaststelling ingevoegd. Het Omgevingsbeleid treedt pas hierna in werking. Van belang

hierbij is om de eindtermijn van het Milieubeleidsplan (15 mei 2019) in het oog te houden. Deze

is reeds verlengd en kan niet nogmaals verlengd worden. Om die reden is het nodig dat het

Omgevingsbeleid in ieder geval vóór 15 mei 2019 in werking treedt. 

 

3 Communicatiestrategie

 

De communicatiestrategie voor de Aanpak Omgevingsbeleid is van toepassing. De centrale

boodschap hiervan is dat de provincie opgavegericht gaat werken, voor het Omgevingsbeleid een

modulaire aanpak kiest en dat het provinciale Omgevingsbeleid blijvend in ontwikkeling is: ‘altijd

klaar, nooit af’. De communicatie en participatie zullen zowel langs de lijn van de opgaven

verlopen (beleidsrijke trajecten), als langs de lijnen van de totstandkoming van de beleids-

instrumenten van de Omgevingswet (beleidsneutrale en digitale omzetting van huidig beleid).

 


