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Hierbij leggen wij u ter bespreking voor de Ontwerp Verzamelherziening Omgevingsbeleid,

bestaande uit een partiële wijziging van de Omgevingsvisie, de Omgevingsverordening en het

Programma ruimte. Na bespreking in Provinciale Staten zullen wij de Ontwerp

Verzamelherziening omgevingsbeleid, met daarin uw opmerkingen verwerkt, gedurende zes

weken ter inzage leggen. 

 

Aanleiding

Het Omgevingsbeleid, bestaande uit de Omgevingsvisie, de Omgevingsverordening en het

Programma ruimte zijn door Provinciale Staten vastgesteld op 22 januari 2019. Het is wenselijk

het Omgevingsbeleid actueel, toepasbaar en opgavegericht te houden. Nieuwe ontwikkelingen en

nieuwe inzichten kunnen daarom aanleiding geven tot vernieuwing en aanpassing van het

Omgevingsbeleid. Naast de grotere beleidsaanpassingen die al zijn voorzien en daarom op de

Lange Termijn Agenda (LTA) van Provinciale Staten zijn gezet, zijn er ook kleinere, soms acute,

aanleidingen voor aanpassing van het Omgevingsbeleid. Het gaat daarbij vooral om wijzigingen

die technisch of redactioneel van aard zijn, zoals het herstel van foutjes, maar het kunnen ook

kleine beleidsinhoudelijke wijzigingen zijn, bijvoorbeeld de aanpassing van kaarten

(werkingsgebieden). 

 

Deze verzamelherziening bevat een bundeling van deze relatief kleine aanpassingen. Als voor al

deze kleinere aanleidingen een afzonderlijke procedure zou worden gevoerd zou dit leiden tot

een onoverzichtelijk aantal door elkaar heen lopende procedures. Daarom is ervoor gekozen

deze aanpassingen te bundelen. De verzamelherziening staat ook vermeld in de LTA. 

 

Inhoud Verzamelherziening

In de Ontwerp Verzamelherziening Omgevingsbeleid, zijn de wijzigingen gegroepeerd per

instrument van het omgevingsbeleid: Omgevingsverordening, Omgevingsvisie en Programma

ruimte.
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De onderwerpen zijn zeer divers. Voor de Omgevingsverordening gaat het om de aanpassingen

van de begrenzing en de aanduiding van diverse werkingsgebieden, waaronder het

Natuurnetwerk Nederland, de belangrijke weidevogelgebieden en het Buijtenland van Rhoon.

Ook worden enkele kleine aanpassingen en reparaties doorgevoerd in de regels van de

verordening.

 

Voor de Omgevingsvisie gaat het om de aanpassing van de teksten van de beleidsbeslissingen

over luchtkwaliteit, faunabeleid, bodem en ondergrond en recreatiewoningen. Daarnaast werken

de wijzigingen van de werkingsgebieden in de verordening, ook door in de werkingsgebieden van

de visie.

 

In het Programma ruimte wordt een tabel over detailhandel gewijzigd. Daarnaast is er een

toevoeging op de 3 hectare kaart. Ten slotte worden de kaarten teruggezet die bij de overzetting

van het vorige Programma ruimte naar het Omgevingsbeleid, onbedoeld waren komen te

vervallen.

 

LTA - Detailhandel 

Conform de Lange Termijn Agenda (LTA) van Provinciale Staten zal de discussie over het

vestigingsbeleid detailhandel in relatie tot de ontheffingsbevoegdheid nog gevoerd worden

waarbij eerst met u een technische sessie gehouden zal worden. Die vraag gaat over: waar kan

detailhandel zich vestigen? In deze verzamelherziening zit een aanpassing van de tabel in

paragraaf 2.8 van het Programma ruimte die antwoord geeft op de vraag: is er in de regio’s nog

ruimte voor nieuwe detailhandel?

 

Elektronische plannen

De wijzigingen van de Omgevingsvisie, de Omgevingsverordening en het Programma ruimte zijn

vormgegeven als elektronische plannen, als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening. Deze

plannen zijn vormgegeven volgens de daarvoor geldende digitale standaarden en worden

gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl. De kaarten (werkingsgebieden) zijn hierop te

raadplegen en zijn aanklikbaar en inzoombaar.

 

Samenhang met integrale herziening Omgevingsvisie en Omgevingsverordening

In verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021 worden volgend jaar

de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening integraal herzien en met die wet in

overeenstemming gebracht. Het gaat om een overwegend beleidsneutrale herziening. De huidige

Omgevingsvisie en Omgevingsverordening zijn nog gebaseerd op de thans geldende sectorale

wetgeving. De nieuwe Omgevingsvisie en Omgevingsverordening treden gelijktijdig met de

Omgevingswet in werking. 

 

Deze verzamelherziening loopt dus maar een half jaar vooruit op deze herziening. Hoewel dit een

relatief korte periode is, achten wij het toch wenselijk hiervoor een afzonderlijke procedure te

voeren. De verzamelherziening bevat enkele beleidsinhoudelijke aanpassingen, terwijl de

integrale herzieningen overwegend beleidsneutraal zijn. Daar komt bij dat niet is uit te sluiten dat

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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de Omgevingswet toch later in werking treedt dan nu is voorzien, de inwerkingtreding van de

integrale herzieningen kan dan ook opschuiven.

 

Verdere besluitvorming

De Ontwerp Verzamelherziening Omgevingsbeleid wordt na bespreking in Provinciale Staten

voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. Een ieder wordt daarbij de gelegenheid

gegeven om een zienswijze in te dienen. De zienswijzen en de reactie daarop zullen wij bundelen

in een Nota van Beantwoording. Wijzigingen die voortvloeien uit de beantwoording van de

zienswijzen verwerken wij in de Verzamelherziening. Vervolgens leggen wij deze ter vaststelling

aan u voor, naar verwachting in mei 2020. De Nota van Beantwoording kunt u betrekken bij uw

besluitvorming. 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit
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- Ontwerp Verzamelherziening Omgevingsbeleid
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