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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-718211345 DOS-2016-
0004358

Onderwerp

Ontwerp Verzamelherziening Omgevingsbeleid

 
Advies

1 .  Vast te stellen als wijziging van de Omgevingsvisie, de Omgevingsverordening en het

Programma ruimte: de Verzamelherziening Omgevingsbeleid;

2.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de Ontwerp Verzamelherziening

Omgevingsbeleid ter bespreking wordt aangeboden;

3.  Te bepalen dat de Ontwerp Verzamelherziening Omgevingsbeleid, na bespreking door

Provinciale Staten voor de duur van zes weken vrij wordt gegeven voor terinzagelegging en

hiertoe deze documenten worden gepubliceerd op ruimtelijke plannen.nl en een

kennisgeving wordt gepubliceerd in de Staatscourant;

4.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Ontwerp Verzamelherziening

Omgevingsbeleid

Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:
- In de brief aan PS op p.2 in de 3e alinea toe te voegen dat de discussie over ‘waar detailhandel’
met PS gevoerd wordt conform de LTA;
- In de brief aan PS een alinea toe te voegen waarin geduid wordt dat het gesprek over het
instrument ontheffingen naar aanleiding van Decathlon nog met PS gevoerd zal worden;
- De tekst over Buijtenland van Rhoon in afstemming met mevr. Koning aan te passen.
 

Bijlagen
 

1 . Ontwerp Verzamelherziening Omgevingsbeleid

2. Brief van GS aan PS waarmee de Ontwerp Verzamelherziening Omgevingsbeleid ter

bespreking wordt aangeboden

3. Verdieping KSO 2018 tbv detailhandelsbeleid

4. Kaartenset Programma ruimte

5. 3 ha kaart Programma ruimte

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 17 december 2019 
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1 Toelichting voor het College

Zie brief aan Provinciale Staten.

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW: n.v.t.

Programma: 1 . Groen, Waterrijk en Schoon, 2. Bereikbaar en Verbonden, 3. Aantrekkelijk en

Concurrerend, 4. Bestuur en Samenleving

Financiële risico's: n.v.t.

Juridisch kader

De ontwikkeling van het Omgevingsbeleid valt onder het huidige recht voor de fysieke

leefomgeving:

- Wet ruimtelijke ordening (Wro);

- Wet milieubeheer (Wm);

- Waterwet (Ww);

- Planwet verkeer en vervoer (Pvv);

- Wet natuurbescherming (Wnb).

 

Daarnaast zijn ook de kaders van de Algemene Wet Bestuursrecht en de Provinciewet van

toepassing.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

De Verzamelherziening Omgevingsbeleid staat op de Lange Termijn Agenda (LTA) van Provinciale

Staten.

 

3 Proces

 

Met de vaststelling door GS van de Ontwerp Verzamelherziening Omgevingsbeleid, gaat de fase in

van terinzagelegging en vervolgens besluitvorming. Conform de protocol-afspraken tussen GS en

PS rondom structuurvisies, is de vrijgave voor terinzagelegging na bespreking in (een commissie

van) PS. Door eerst de ontwerpen voor te leggen voor bespreking, bieden we PS de ruimte om

inbreng te leveren. Indien deze inbreng leidt tot wijziging dan stellen GS de ontwerpen, die ter

inzage gaan, gewijzigd vast.

 

4 Participatie

 

De inhoud van enkele gebiedsgerichte onderdelen van de Ontwerp Verzamelherziening is tot stand

gekomen na overleg met of op verzoek van de betrokken overheden en andere partijen, of vloeit

voort uit al eerder gemaakte afspraken. Dit betreft onder andere de aanpassingen op de 3 hectare

kaart, de aanduiding van het Buijtenland van Rhoon en de begrenzing van het Kroonjuweel

Midden-Delfland. Met het ter inzage leggen van het ontwerp begint het formele participatieproces.
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5 Communicatiestrategie

 Het ontwerp wordt ter inzage gelegd na plaatsing van een kennisgeving in de Staatscourant.

 


