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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-693262181 (DOS-2016-
0004358)

Onderwerp

Lange termijn agenda omgevingsbeleid per 3 juli 2019

Advies

1 . Vast te stellen de brief Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid juli 2019, waarin

actualisaties zijn opgenomen ten aanzien van wijzigingen van het Omgevingsbeleid.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting GS-brief Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid

juli 2019.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in bijlage 1 bij nr. 6 bij

‘beleidsproducten’ in de tabel te verwijderen: ‘,en het Gebiedsbod Krimpenerwaard (MIRT)’.

Bijlagen

GS-brief aan PS Lange termijn agenda omgevingsbeleid juli 2019 

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

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 11 juni 2019 -
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1 Toelichting voor het College

 

De GS-brief Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid juli 2019 bevat de actualisatie van de

geprogrammeerde beleidsproducten. Zo ontstaat een totaaloverzicht van alle voorgenomen

beleidsontwikkeling binnen de provincie Zuid-Holland en van trajecten die tot

beleidsaanpassingen kunnen leiden (zoals verkenningen en evaluaties).

 

Financieel en fiscaal kader

Het betreft een overzicht van al het aankomend beleid, de begroting dient hiervoor als kader.

Daarmee raakt dit besluit aan alle programma’s in de begroting.

 

Juridisch kader

De programmering betreft al het aankomende beleid dat werking krijgt binnen het huidige recht

(Wet ruimtelijke ordening, Wet milieubeheer, Waterwet, Planwet verkeer en vervoer, Wet

natuurbescherming) en overkoepelend algemene wet bestuursrecht en provinciewet.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Op 20 februari 2019 hebben Provinciale Staten besloten tot het vaststellen van de Lange Termijn

Agenda Omgevingsbeleid. Voorafgaand aan de Lange Termijn Agenda is een aantal keer de

Programmering en daarvoor het IMAGO-Signaal voor het Omgevingsbeleid aan de Staten

aangeboden.

 

3 Proces

 Zie GS-brief aan PS.

 

4 Participatie

 

Elk traject opgenomen in de Lange termijn agenda omgevingsbeleid geeft via de participatie-

kalender aan hoe de participatie wordt vormgegeven. De participatie-kalender is beschikbaar op

de provinciale website.

 

5 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, als langs de lijnen van de totstandkoming van de beleidsinstrumenten van de

Omgevingswet (het totaal aan opgaven en beleid).

 


