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Bijlagen

1

In de PS vergaderingen van december 2018 (besluitnummer 7140) en februari 2019

(besluitnummer 7179) heeft u de lange termijnagenda (LTA) van Provinciale Staten over het

Omgevingsbeleid vastgesteld.

 

Met de LTA over het Omgevingsbeleid hebben Provinciale Staten een instrument in handen

waarmee de agenderende rol, zowel inhoudelijk als in tijd, kan worden uitgeoefend. De LTA is

een dynamisch document. Dat betekent dat er onderwerpen gemotiveerd kunnen worden

toegevoegd of kunnen worden afgevoerd. Onderwerpen kunnen ook in tijd naar voren of naar

achteren worden gehaald. De LTA wordt periodiek geagendeerd voor de vergadering van

Provinciale Staten zodat er met enige regelmaat gelegenheid is om de LTA te bespreken en

desgewenst aan te passen. 

 

Inmiddels is er aanleiding om de LTA Omgevingsbeleid te actualiseren. Gegeven het feit dat er

coalitieonderhandelingen gaande zijn, stellen wij voor een aantal trajecten te verplaatsen naar

Q1 -2020. Hiermee ontstaat ruimte om in te spelen op de politieke realiteit die na de

onderhandelingen ontstaat. Afhankelijk van de voortgang in de coalitieonderhandelingen kunnen

deze wijzigingen op een later moment uiteraard weer bijgesteld worden. Daarnaast stellen wij ook

een aantal andere mutaties in de LTA Omgevingsbeleid voor.

 

Technische wijzigingen

§ De modules verkenningen en onderzoeken is verplaatst. De LTA begint hier nu mee.

Verkenningen en onderzoeken kunnen tot beleidsaanpassingen leiden in de Omgevingsvisie

en –verordening. 

§ De titel Beleidsregels is gewijzigd in beleidsregels, GS-verordeningen en andere regels om

de lading van dit onderdeel beter te dekken.

§ Aan de koptekst van de verschillende modules is een korte toelichting toegevoegd over wat

de module inhoudt en de rollen van GS en PS.

http://www.zuid-holland.nl
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Module beleidsneutrale omzetting Omgevingsbeleid

Dit onderwerp wordt van de LTA afgehaald omdat de beleidsneutrale omzetting van het

Omgevingsbeleid door PS is vastgesteld op 20 februari 2019 (besluitnummer 7165).

 

Verkenningen en onderzoeken

§ De verkenning over klimaatadaptatiestrategie (Weerkrachtig Zuid-Holland) kan van de LTA

worden afgehaald omdat deze op 20 februari 2019 door PS is vastgesteld (besluitnummer

7164).

§ De verkenning energietransitie (smart multi commodity grid) kan worden verplaatst naar Q1 -

2020 in afwachting van coalitieonderhandelingen.

§ De verkenning over Energietransitie (regionale energiestrategieën, waterstof voor de

industrie, aquathermie, agrarische sector) kan worden toegevoegd aan de LTA. In afwachting

van coalitieonderhandelingen wordt oplevering gepland op Q1 -2020. 

§ De drie verkenningen over Verstedelijking en transformatie kunnen van de LTA worden

afgehaald. De verkenningen zijn afgerond en aangeboden aan PS.

§ De verkenning onderwijs en arbeidsmarkt is afgerond en in oktober 2018 besproken in de

commissie Ruimte en Leefomgeving. De verkenning krijgt nadere verdieping in een

vervolgaanpak, waarvoor PS bij de begrotingsbehandeling 2019 1 miljoen euro beschikbaar

heeft gesteld en die bestaat uit het opstellen van een Human Capital akkoord, enkele pilots

en het schetsen van de contouren van een uitvoeringsstructuur.  In afwachting van

coalitieonderhandelingen wordt oplevering gepland op Q1 -2020.

§ De verkenning digitale economie is afgerond en besproken in de commissie. Als vervolg

hierop wordt gewerkt aan een nadere verdieping. Naar verwachting wordt die in Q4-2019

aangeboden aan PS.

§ De verkenning gezonde leefomgeving is afgerond en kan voor bespreking geagendeerd

worden voor een commissievergadering.

§ De verkenning gebiedscasussen is verplaatst naar Q4-2019 vanwege de noodzaak om meer

informatie te verzamelen voor een goed eindproduct.

§ Er wordt een verkenning Huisvesting arbeidsmigranten toegevoegd. In het kader van deze

verkenning wordt onderzocht hoe het provinciaal beleid ten aanzien van arbeidsmigranten

integraler gemaakt kan worden, door te kijken wat het beleid met betrekking tot

bedrijfsterreinen, glastuinbouw, wonen, RO, recreatieterreinen kan bijdragen aan betere

huisvestingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten. Deze verkenning is onderdeel van

het programma arbeidsmigranten dat op dit moment wordt gemaakt en dat loopt tot eind

2020. PS worden gedurende de looptijd van het programma met enige regelmaat

geïnformeerd. Naar verwachting wordt PS in Q4 2020 een voorstel tot het vaststellen van het

omgevingsbeleid ten aanzien van arbeidsmigranten voorgelegd.

§ Er wordt een verkenning bedrijventerreinen toegevoegd vanwege de dynamiek en veelheid

aan ontwikkelingen op dit dossier. Denk aan het in balans brengen van vraag en aanbod en

de toenemende druk vanuit de woonopgave om bedrijventerrein te transformeren naar

woon(-werk)gebieden. Daarnaast doen er zich in een steeds sneller tempo ontwikkelingen

voor op het gebied van energietransitie, duurzaamheid, circulariteit, digitalisering, technologie

en logistiek die neerslaan op bedrijventerreinen. Verwachting is dat wij PS in Q4-2019 ter

informatie een nadere verkenning aanbieden. De opgedane inzichten leiden daarna mogelijk

tot beleidsvoorstellen.
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§ Naar aanleiding van het PS besluit over de LTA in februari 2019 kan de verkenning

Luchtkwaliteit – concentraties ozon en vervuilende stoffen worden toegevoegd aan de LTA.

Dit zal onderdeel zijn van de eerstvolgende voortgangsrapportage luchtkwaliteit die jaarlijks

in Q2 opgeleverd wordt (zie ook onderdeel monitoring en evaluaties).

§ Een verkenning naar voedselverspilling kan worden toegevoegd op verzoek van de Staten. In

afwachting van coalitieonderhandelingen wordt oplevering gepland op Q1 -2020. Toegevoegd

kan worden de startnotitie Industrie. In de begroting 2019 staat dat er een specifiek

programma opgezet gaat worden voor de verduurzaming van de industrie. Om met PS en

externe stakeholders het gesprek te voeren over een dergelijk programma, wordt er een

startnotitie voorbereid. In afwachting van coalitieonderhandelingen wordt oplevering van de

startnotitie gepland op Q1 -2020. 

 

Modules Omgevingsvisie

§ De module regionale visies wonen en werken in relatie tot de 3ha kaart kan worden verplaats

naar Q1 -2020 in afwachting de coalitieonderhandelingen.

§ De module ruimtelijke kwaliteit kan worden verplaatst naar Q1 -2020 in afwachting van de

coalitieonderhandelingen.

§ De module kust (concept Strategische Agenda kust) is op 15 januari 2019 besproken in PS.

Reacties van externen zijn verwerkt. Het nieuwe college zal de aangepaste versie vaststellen

en doorgeleiden naar PS. Onder voorbehoud van de vorming van een nieuw college wordt

definitieve aanbieding aan PS verwacht in Q4-2019.

§ De modules Rijke Groenblauwe Leefomgeving en Kantoren, verstedelijking en wonen zijn

afgerond en door PS besproken en kunnen van de LTA worden afgehaald.

§ In Q1 -2019 is de notitie Weerkrachtig Zuid-Holland aan de Staten aangeboden. Dit vormt de

afronding op de verkenning klimaatadaptatie en omvat de provinciale

klimaatadaptatiestrategie. Op basis daarvan wordt gewerkt aan de module klimaatadaptatie.

In Q1 -2020 verwachten wij een voorstel voor aanpassingen aan de omgevingsvisie en

mogelijk omgevingsverordening aan u te doen toekomen.

§ Voor de module Circulair Zuid-Holland komt eerst een Strategische notitie deze leidt nog niet

direct  tot beleidsaanpassingen en is daarom verplaatst naar het onderdeel Verkenningen en

onderzoeken. De Strategische notitie wordt naar verwachting in Q4-2019 opgeleverd

§ Naar aanleiding van het in februari 2019 aangenomen amendement (A 659) is een module

integrale visie Vlietzone in de LTA opgenomen. De visie wordt in 2020 aan PS aangeboden.

§ De Technische verzamelmodule is toegevoegd voor het 3e kwartaal, het betreft een

verzameling van kleine en/of technische aanpassingen van het Omgevingsbeleid.

§ In afwachting van de PS-bespreking van de verkenning gezonde leefomgeving volgt

eventueel een tijdsindicatie voor een module gezonde leefomgeving.

Modules omgevingsverordening

§ De aanvulling omgevingsverordening op activiteiten wegen- en vaarwegen (meldingsplicht

infrastructuur) is door PS besproken en vastgesteld en kan van de LTA worden afgehaald.

§ De aanvulling omgevingsverordening op grondwaterregels kan worden verplaatst van Q1 -

2019 naar Q1 -2020 in afwachting van de coalitieonderhandelingen.
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Modules programma’s

§ De verschillende natuur beheerplannen kunnen van de LTA afgehaald omdat zij allemaal in

de periode februari 2018 - september 2018 in de commissie Duurzame Ontwikkeling aan de

orde zijn geweest. 

§ Het uitvoeringsprogramma Rijke Groenblauwe leefomgeving kan van de LTA worden

afgehaald. Het programma is besproken in PS.

§ Het actieplan Geluid 2018-2023 kan van de LTA gehaald worden. Het actieplan Geluid is op

26 februari 2018 in de commissie Verkeer en Milieu aan de orde geweest.

 

Modules evaluaties en monitoring

§ De evaluaties van de natuurbeheerplannen Boezems en Kinderdijk, de subsidieregelingen

Cultuur en Erfgoed en het programma mobiliteit kunnen van de LTA worden afgehaald omdat

zij in de commissies Duurzame Ontwikkeling (23 januari 2019), Bestuur en Middelen (12

december 2018) en Verkeer en Milieu (6 februari 2019) aan de orde zijn geweest.

§ De evaluatie doeltreffendheid subsidies vindt twee keer per Statenperiode plaats. De eerste

evaluatie is voorzien in Q1 -2021.

§ Toegevoegd wordt de jaarlijkse monitor op de Leefomgevingstoets. Deze zal voor het eerst

aan PS worden aangeboden in Q1 2020.

§ Toegevoegd kan worden de jaarlijkse Voortgangsrapportage luchtkwaliteit. Zolang het

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) loopt wordt deze rapportage

jaarlijks rond Q2 opgeleverd.

 

Initiatieven van andere partijen

§ De Gebiedsvisie Krimpenerwaard (GS reactie op panorama) is besproken in PS en kan

daarom van de LTA worden afgehaald.

§ De Strategische visie Krimpenerwaard, het panorama Krimpenerwaard, en het Gebiedsbod

Krimpenerwaard (MIRT) kunnen worden toegevoegd. PS worden hierover in Q4-2019

geïnformeerd.

 

Beleidsregels, GS-verordeningen en andere regels

§ Beleidsregel nadeelcompensatie kabels en leidingen Zuid-Holland 2019 kan van de LTA in

verband met aanbieding aan PS in februari 2019. De regeling is op 19 februari vastgesteld in

GS en op 22 februari 2019 in werking getreden.

§ Beleidsregel compensatie natuur, recreatie en landschap Zuid-Holland gaat van Q2 naar Q3-

2019. Vanwege beperkingen met het verlenen van ontheffingen is deze aanpassing meer

werk dan voorzien.

§ De aanpassing aan beleidsregels VTH voor ontwikkelingen binnen het Haven Industrieel

Complex, gebaseerd op het koepelconcept kan in afwachting van de

coalitieonderhandelingen verplaatst worden naar Q1 -2020.

§ Toegevoegd is Nadere regels meldingsplicht activiteiten infrastructuur. Dit is de volgende

stap in het meldingsplichtig maken van daartoe geschikte veelvoorkomende en weinig

risicovolle activiteiten op provinciale infrastructuur die nu nog vergunningplichtig zijn. Naar

verwachting wordt PS hierover in Q1 -2020 geïnformeerd.

§ Aanpassing aan beleidsregels VTH voor ontwikkelingen binnen het Haven Industrieel

Complex, kan worden toegevoegd. In het kader van de havenvisie is ervoor gekozen om
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het koepelconcept voor vergunningverlening verder vorm te geven aan de hand van een

aantal specifieke beleidsregels voor de haven.

 

Modules doorontwikkeling omgevingsbeleid tot 2021

§ De module digitalisering (verkenning digitale economie) is hernoemd naar digitalisering

omgevingsbeleid. Dit was een omissie in de vorige LTA die hiermee wordt hersteld.

 

De bovenstaande wijzigingen zijn verwerkt in de in bijlage 1 opgenomen LTA van Provinciale

Staten over Omgevingsbeleid. 

 

Wij verzoeken u om deze wijzigingen op te nemen in uw Lange Termijn Agenda

Omgevingsbeleid.

 

Hoogachtend, Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

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

Bijlagen:

- Lange termijn agenda omgevingsbeleid juli 2019

 

 


