
Bijlage 1 Lange Termijn Agenda Provinciale Staten over (programmering) Omgevingsbeleid

 

1. Modules verkenningen en onderzoeken1

In dit overzicht worden alle onderzoeken, agenda’s, strategieën en andere verkennende trajecten opgenomen.

Gemene deler is dat de trajecten beleidsinhoudelijk van aard zijn, maar (nog) niet leiden tot concrete

wijzigingsvoorstellen in het omgevingsbeleid.

Beleidsproducten Aanbieden 

PS 

Agendering 

commissie 

Besluitvorming 

PS

Ambitie 2

Gezonde leefomgeving (afgerond) gedaan   6

Energietransitie 

(Smart Multi Commodity Grid)

(uitvoering)

Q1-2020   4

Onderwijs en arbeidsmarkt 

(uitvoering)

Q1-2020   2

Energietransitie 

(regionale energiestrategieën,

waterstof voor de industrie,

aquathermie, agrarische sector) (start)

Q1-2020   4

Digitale economie ( uitvoering) Q4-2019   2

Circulair Zuid-Holland  (uitvoering) Q4-2019   2

Gebiedscasussen omgevingsbeleid 

(start)

Q4-2019   -

Bedrijventerreinen Q4-2019   2

Huisvesting arbeidsmigranten 

(buiten stedelijke locaties en

bedrijventerreinen) (start)

Q1-2021 

 

  3

Luchtkwaliteit 

(concentraties ozon en vervuilende

stoffen) (start)

Q2-2020   6

Voedselverspilling Q1-2020   

Startnotitie industrie (start) Q1-2020   

2. Modules Omgevingsvisie

In dit overzicht worden alle verwachte beleidsinhoudelijke wijzigingen op de Omgevingsvisie benoemd

inclusief eventuele doorwerking in de Omgevingsverordening en de Omgevingsprogramma’s. Het betreft een

bevoegdheid van Provinciale Staten.

Beleidsproducten Aanbieden 

PS 

Agendering 

commissie 

Besluitvorming 

PS

Ambitie

Module regionale visies wonen en 

werken in relatie tot de 3ha kaart

Q1-2020   2 en 3

Module ruimtelijke kwaliteit Q1-2020   6

                                                       
1 Aan de modules verkenningen en onderzoeken zijn de fases waarin zij zich bevinden toegevoegd: start, uitvoering, afgerond.
2 De ambities zijn: (1 ) Naar een klimaat bestendige delta, (2) Naar een nieuwe economie, the next level, (3) Naar een levendige
meerkernige metropool, (4) Energievernieuwing, (5) Best bereikbare provincie, (6) Gezonde en aantrekkelijke leefomgeving.



Beleidsproducten Aanbieden 

PS 

Agendering 

commissie 

Besluitvorming 

PS

Ambitie

Technische Verzamelmodule Q3-2019   

Module Kust Q4-2019   

Module klimaatadaptie Q1-2020   1

Module integrale visie Vlietzone 2020   2 en 3

Gezonde leefomgeving p.m.   

 

3. Modules Omgevingsverordening

In dit overzicht worden alle verwachte aanpassingen aan alleen de Omgevingsverordening benoemd. Het

betreft een bevoegdheid van Provinciale Staten.

Beleidsproducten Aanbieden 

PS 

Agendering 

commissie 

Besluitvorming 

PS

Ambitie

Module aanvulling omgevings- 

verordening op grondwaterregels

Q1-2020   6

 

4. Modules programma’s

In dit overzicht worden alle aanpassingen aan Omgevingsprogramma’s benoemd. Het betreft een

bevoegdheid van Gedeputeerde Staten om programma’s vast te stellen, deze gaan ter kennisname of ter

voorbereiding richting Provinciale Staten.

Beleidsproducten Aanbieden 

PS 

Agendering 

commissie 

Besluitvorming 

PS

Ambitie

Geen    

5. Modules evaluaties en monitoring

In dit overzicht worden alle verwachte evaluaties benoemd zowel beleidsmatig als op doeltreffendheid.

Tevens wordt de reguliere monitoring van de Leefomgevingstoets en eventuele specifiekere monitoring van

omgevingskwaliteit benoemd.

Beleidsproducten Aanbieden  

PS 

Agendering 

commissie 

Besluitvorming 

PS

Ambitie

Monitor Leefomgevingstoets Jaarlijks   6

Doeltreffendheid subsidies Q1-2021   Alle

Voortgangsrapportage luchtkwaliteit Jaarlijks Q2   

6. Initiatieven van andere partijen

In dit overzicht worden initiatieven van andere partijen benoemd die mogelijk kunnen leiden tot aanpassingen

van het Omgevingsbeleid. Afhankelijk van de aard van de aanpassing komt deze vervolgens in een andere

kolom terug in het overzicht.

Beleidsproducten Aanbieden 

PS 

Agendering 

commissie 

Besluitvorming 

PS

Ambitie

De Strategische visie Krimpenerwaard, 

het panorama Krimpenerwaard

Q4-2019   -

7. Beleidsregels, GS-verordeningen en andere regels



In dit overzicht worden alle verwachte aanpassingen van beleidsregels, GS-verordeningen en andere regels

benoemd. Met deze regels wordt aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de uitvoering van

een wettelijke taak. Het betreft vooral de bevoegdheid van Gedeputeerde Staten om beleidsregels vast te

stellen, deze gaan ter kennisname of ter voorbereiding richting Provinciale Staten.

Beleidsproducten Aanbieden 

PS  

Agendering 

commissie 

Besluitvorming 

PS

Ambitie

Compensatie natuur, recreatie en 

landschap Zuid-Holland

Q1-2020   6

Aanpassing aan beleidsregels VTH 

voor ontwikkelingen binnen het Haven

Industrieel Complex, gebaseerd op het

koepelconcept

Q1-2020   6

Nadere regels meldingsplicht 

activiteiten infrastructuur

Q1-2020   

 

8. Modules doorontwikkeling omgevingsbeleid tot 2021

In dit overzicht worden alle acties benoemd die nodig zijn om beleidsinhoudelijk gereed te zijn voor de

invoering van de Omgevingswet. 

Beleidsproducten Aanbieden 

PS 

Agendering 

commissie 

Besluitvorming 

PS

Ambitie

Verwerken van AmvB’s Omgevings- 

wet in provinciaal beleid

2019-2020   

Samenhang en integraliteit  

provinciaal beleid

2019-2020   

Gebiedsgericht maatwerk in 

provinciaal beleid (werkingsgebieden)

2019-2020   

Subsidiariteit Omgevingswet  

(artikel 2.3.)

2019-2020   

Bevoegdheden GS en PS in het 

omgevingsbeleid

2019-2020   

Digitalisering omgevingsbeleid 2019-2020   


