Bijlage 1 Geactualiseerde versie Lange Termijn Agenda Provinciale Staten over (programmering) Omgevingsbeleid Voorjaar 2020

1. Verkenningen, onderzoeken en gebiedspraktijk 1
In dit overzicht worden alle onderzoeken, agenda’s 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

Agendering

Besluit-

Opgave2 /

PS

commissie

vorming PS

Portefeuille-

Toelichting

houder
Onderwijs en arbeidsmarkt (uitvoering).

Q1 -2020

Pilots (lopen of zijn in voorbereiding), neerzetten van een uitvoeringsorganisatie.

(GS-voorstel

RWE

4

Geen afwijkingen t.o.v. december 2019.

De Zoete

voor een
subsidieregeling)
Voedselverspilling.

Q2-2020

KNM

7

Geen afwijkingen t.o.v. december 2019.

Bom-Lemstra

Voorstel waarbij huidige inspanningen inzichtelijk worden gemaakt en aanvullende
mogelijkheden worden geschetst.
Huisvesting arbeidsmigranten.

Q1 -2021

RWE

6

Geen afwijkingen t.o.v. december 2019.

Koning
Digitale economie (uitvoering).

Q1 2021

Omvat verkenningen naar zowel datacenters als de ruimtelijke impact van 5G. Betreft
toezegging uit commissie Ruimte en Leefomgeving (vorige periode).

RWE

4

Geen afwijkingen t.o.v. december 2019. De

Bom-Lemstra

voortgangsrapportage Digitale Economie Is op 15
januari 2020 behandeld in de Statencommissie RWE.

1

Aan de modules verkenningen, onderzoeken en gebiedspraktijk zijn de fases waarin zij zich bevinden toegevoegd: start, uitvoering, afgerond. De in groen opgenomen beleidsproducten zijn
aangebrachte wijzigingen ten opzichte van de LTA versie die in december 2019 door PS is vastgesteld.
2
De maatschappelijke opgaves zijn: (1 ) Samen werken aan Zuid-Holland, (2) Bereikbaar Zuid-Holland, (3) Schone energie voor iedereen, (4) Een concurrerend Zuid-Holland, (5) Versterken natuur
in Zuid-Holland, (6) Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland en (7) Gezond en veilig Zuid-Holland.
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Beleidsproducten

Aanbieden

Agendering

Besluit-

Opgave2 /

PS

commissie

vorming PS

Portefeuille-

Toelichting

houder
Bedrijventerreinen.

Q2-2020

RWE

De provincie gaat de bedrijventerreinen strategie actualiseren. Huidig beleid stamt uit

4

Eerder stond dit onderwerp voor Q1 2020 gepland.

De Zoete

Dat wordt Q2 2020. De reden hiervoor is dat het

2015 er is sprake van veranderende ruimtevraag door conjunctuur, groene economie,

formatieproces van de coalitie heeft tot september

functiemenging en met name de druk vanuit de woningbouwopgave stelt nieuwe eisen.

2019 geduurd. En afstemming met GS en een

De terug- en vooruitblik van 2019 vormt uitgangspunt.

technische sessie met PS is nodig om tot een
gedragen strategie te komen. De technische sessie
met PS kon niet eerder dan 8 januari 2020
plaatsvinden.

Energietransitie.

N.v.t.

KNM / BE

(Smart Multi Commodity Grid) (uitvoering).

3

Dit onderwerp kan van de LTA. De inzichten uit de

Potjer

verkenning naar Smart Multi Commodity Grid worden

Regionale uitwerking met havenbedrijf, Stedin en Green Village. Scenariostudie en

meegenomen in een vervolg Systeemstudie

gesprek over middeleninzet.

energieinfrastructuur. Mocht deze systeemstudie
aanleiding geven tot beleidsaanpassingen, dan gaan
die mee in de module Energietransitie.
Zie de volgende link naar de resultaten van deze
verkenning:
https://staatvan.zuid-holland.nl/portfolio_page/smartmulti-commodity-grid/

Luchtkwaliteit (start)

Q2-2020

KNM

(concentraties ozon en vervuilende stoffen).

7

Wordt samen opgepakt met het beleidsproduct

Bom-Lemstra

“Voortgangsrapportage luchtkwaliteit” bij paragraaf
5 “Evaluaties en monitoring”.

Sport en recreatie (Startnotitie beleid sport en recreatie).

Q2-2020

KNM

7

Eerder stond er nog PM. Nu is aan de LTA

Koning

toegevoegd wanneer de startnotitie te
verwachten is; Q2 2020. Deze startnotitie is
het eindproduct van de verkenning Sport en
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Beleidsproducten

Aanbieden

Agendering

Besluit-

Opgave2 /

PS

commissie

vorming PS

Portefeuille-

Toelichting

houder
Recreatie.
Module Integrale visie Vlietzone

Q4-2020

IC

4 en 6

Geen afwijking t.o.v. december 2019.

Koning
Verkenning inclusieve leefomgeving

pm

Pm

Geen afwijking t.o.v. december 2019.

7
Koning

Deze verkenning begeeft zich in de voorbereidingsfase. Hierdoor kan er nog geen precieze plannning
gegeven worden.

Strategische visie Krimpenerwaard, het panorama Krimpenerwaard.

N.v.t.

IC

-

Eerder stond dit voor Q1 -2020. Dit onderwerp kan

Baljeu

bij een volgende versie van de LTA af. De reden
hiervoor is dat in de Krimpenerwaard de afgelopen
periode hard is ingezet op de benodigde ontsluiting
van de Waard (Algeracorridor). Met de inzet voor dit
proces is de

uitvoering van de andere onderdelen

van het Panorama door de
gebiedsvertegenwoordigers vrijwilligers) naar
achteren geschoven. De agendering van het
Panorama voor de omgevingsagenda komt hiermee
voorlopig te vervallen, totdat het gebied weer de tijd
en ruimte heeft om dit op te pakken.
Onderzoek kernenergie

Q2 2020

BE

3

Eerder stond er PM. Duidelijk is geworden dat

Potjer

dat de resultaten van het onderzoek in Q2 2020
kunnen worden aangeleverd.

Programma Mobiliteit

Q2 2020

BE

2

Dit betreft een nieuw onderwerp op de LTA.
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Beleidsproducten

Aanbieden

Agendering

Besluit-

Opgave2 /

PS

commissie

vorming PS

Portefeuille-

Toelichting

houder
Vermeulen
Betreft de uitvoering van het onderdeel uit het
coaliteakkoord. Nog niet helder is of een aanpassing
van het Omgevingsbeleid nodig is.
Een onderdeel van dit programma is het
beleidsproduct “Veilige, gezonde en aantrekkelijke
loopomgeving”. Dit beleidsproduct stond eerder
bij paragraaf 3 “Modules Omgevingsbeleid” van
de LTA.
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2. Beleidsvoornemens (startnotitie)
Op het moment dat duidelijk is dat beleidsaanpassingen gewenst zijn wordt dit voorgelegd aan PS. Daarbij wordt bepaald op welke wijze participatie plaats zal vinden en
welke inhoudelijke reikwijdte van de beleidsaanpassingen is voorzien. Dit wordt vastgelegd in een startnotitie. Ontwikkelingen met grote gevolgen worden zoveel mogelijk
gelijktijdig behandeld dit wordt vastgelegd in een koersnotitie. Dit betreft een PS bevoegdheid.
Beleidsproducten

Aanbieden

Agendering

Besluit-

Opgave /

PS

commissie

vorming PS

Portefeuille-

Module Energietransitie, waaronder uitwerking Klimaatakkoord en Regionale

Q1 -2020

KNM / BE

Energiestrategieën (start).

(Koersnotitie

Toelichting

houder
3

De module Energietransitie omvat de onderdelen

Potjer

industrie, elektriciteit en gebouwde omgeving. Voor

waarin onder

de onderdelen gebouwde omgeving en

andere dit

elektriciteit wordt het Klimaatakkoord uitgewerkt in

onderwerp

RES’en (Regionale Energiestrategieën).

is opgenomen)
Voorstellen voor beleidsaanpassing in het provinciaal
Omgevingsbeleid komen in 2021, na oplevering van
de RES’en 1 .0. In de eerste koersnotitie wordt het
beleidsproces beschreven, waarbij we het
RES-proces zien als onderdeel van de participatieve
beleidsontwikkeling.
Module klimaatadaptie( inclusief bodemdaling) (start).

Q1 2020

KNM

7

(startnotitie/

Potjer

koersnotitie)

Bom-Lemstra

Q4-2020
(GS-voorstel
tot
aanpassing)
Module ruimtelijke kwaliteit (start).

Q1 -2020
(Staat

RWE

Q4 2020

5, 6, 7

Geen afwijking t.o.v. december 2019. Deze module

Koning

is opgenomen in de Koersnotitie. Betreft nu
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Beleidsproducten

Aanbieden

Agendering

Besluit-

Opgave /

PS

commissie

vorming PS

Portefeuille-

Toelichting

houder
opgenomen in

alleen de koersnotitie met daarin een schets van

de Koersnotitie

het plan van aanpak en een planning, dus nog geen

met daarin een

beleidsrijke wijziging.

schets van
het plan van
aanpak en de
de opgave).
Module Circulair Zuid-Holland (start).

Q1 -2020
(GS-voorstel

RWE

4

Geen afwijking t.o.v. december 2019.

Bom-Lemstra

strategie voor

In de Statencommissie RWE van 15 januari 2020 en

komende

de PS-vergadering van 6 februari is de strategie

jaren)

behandeld. Het proces van beleidsaanpassing is
opgenomen in de koersnotitie.

3.

Modules Omgevingsbeleid
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In dit overzicht worden alle verwachte beleidsinhoudelijke wijzigingen op de Omgevingsvisie en of de Omgevingsverordening en of de Omgevingsprogramma’s. Het betreft
een bevoegdheid van Provinciale Staten voor de Visie en de Verordening en een bevoegdheid van Gedeputeerde Staten voor de Omgevingsprogramma’s.
Beleidsproducten

Aanbieden

Agendering

Besluit-

Opgave /

PS

commissie

vorming PS

Portefeuille-

Q2-2020

IC

Q2 2020

(Vaststelling)

januari 2020

Toelichting

houder
Verzamelherziening.

Alle

In de Integrale Statencommissie van 15 januari 2020

Potjer

is dit onderwerp behandeld. De commissie heeft
aangegeven dat de verzamelherziening vrij kan
worden gegeven voor terinzagelegging.

Module tramtracé Ridderkerk.

Q1 -2020

BE

2

Geen afwijkingen t.o.v. december 2019.

Vermeulen

Betreft het voorstel tot wijziging omgevingsvisie
inzake tramtracé Ridderkerk.

Module aanvulling Omgevingsverordening op Grondwater regels.

Q2-2020

KNM

7

Wordt meegenomen met het traject van de Zuid-

Baljeu

Hollandse Omgevingsverordening. Op Q2 2020
wordt het ontwerp aangeboden aan PS. Hierdoor
verschuift de aanleverdatum van dit onderwerp
van Q1 2020 naar Q2 2020.

Module Bos en Bomen.

Q2-2020

KNM

Gezonde en veilige leefomgeving.

Q4-2020

KNM

5

Geen afwijkingen t.o.v. december 2019.

Potjer
7

Geen afwijkingen t.o.v. december 2019.

Bom-Lemstra

Veilige, gezonde en aantrekkelijke loopomgeving.

Zie
Programma
Mobiliteit

BE

7

Dit onderwerp wordt onderdeel van het

Vermeulen

programma Mobiliteit, die bij paragraaf 1
“Verkenningen, onderzoeken en gebiedspraktijk”
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Beleidsproducten

Aanbieden

Agendering

Besluit-

Opgave /

PS

commissie

vorming PS

Portefeuille-

Toelichting

houder
aan de LTA is toegevoegd.
In een volgende versie van de LTA kan dit
onderwerp bij paragraaf 3 “Modules
Omgevingsbeleid” weggehaald worden.
Vaststelling geluidproductieplafonds provinciale wegen

Q3-2023

BE

7

Betreft een nieuw onderwerp op de LTA.

Vermeulen

4. Beleidsuitvoering
Bij de uitvoering van beleid heeft de provincie ook een aantal instrumenten die benut kunnen worden. In dit overzicht worden ontwikkelingen genoemd waarbij het in de
verwachting ligt dat deze tot beleidsaanpassingen leiden of waarbij sprake is van grote impact.
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Beleidsproducten

Aanbieden

Agendering

Besluitvorming Opgave /

PS

commissie

PS

Toelichting

Portefeuillehouder

Provinciaal inpassingsplan (PIP) met toepassing Provinciale Coördinatie

Q4-2020

3

regeling (CPR). Warmtetransportleiding door het Midden (start).

(Eindproduct)

Koning
Baljeu

Geen afwijkingen t.o.v. december 2019.
De Startnotitie is eind 2019 al aangeboden aan de
Staten.

Waterprogramma

Q3-2020

7

Betreft een nieuw onderwerp op de LTA.

Baljeu
Herziening Programma ruimte Valkenburg

P.M. is

4

afhankelijk

Koning

Betreft een nieuw onderwerp op de LTA.

van de
discussie
en
besluitvorming

5.

Evaluaties en monitoring
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In dit overzicht worden alle verwachte evaluaties benoemd zowel beleidsmatig als op doeltreffendheid van beleid. Tevens wordt de reguliere monitoring van de
Leefomgevingstoets en eventuele specifiekere monitoring van omgevingskwaliteit benoemd. Met dit overzicht wordt tevens invulling gegeven aan de Verordening
Beleidsevaluaties.
Beleidsproducten

Aanbieden

Agendering

Besluit-

Opgave /

PS

commissie

vorming PS

Portefeuille-

Toelichting

houder
Monitor Leefomgevingstoets.

Jaarlijks Q2

7

tegelijk met de

Potjer

Geen afwijking t.o.v. december 2019.

Jaarrekening
(vanaf 2021)
Doeltreffendheid subsidies.

Q1 -2021

Alle

Geen afwijking t.o.v. december 2019.

Baljeu
Voortgangsrapportage luchtkwaliteit inclusief concentraties ozon en vervuilende

Q2 2020 en

7

stoffen.

dan

Bom-Lemstra

jaarlijks Q2

Geen afwijking t.o.v. december 2019.
Het beleidsproduct “Luchtkwaliteit (start)
(concentraties ozon en vervuilende stoffen)” van
paragraaf 1 “Verkenningen, onderzoeken en
gebiedspraktijk, wordt samen opgepakt met dit
beleidsproduct.

Vestigingsbeleid detailhandel (in het licht van toepassingsmogelijkheden
ontheffingsinstrument).

6.

Q1 -2020

4

Eerder stond dit onderwerp voor Q2 2020 gepland.

Koning

Echter, de technische sessie met PS heeft al op

De Zoete

19 februari 2020 heeft kunnen plaatsvinden.

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

Agendering

Besluit-

Opgave /

PS

commissie

vorming PS

Portefeuille-

Q2-2020

KNM

Toelichting

houder
Compensatie natuur, recreatie en landschap Zuid-Holland

5

Eerder stond er Q1 2020. Dat wordt Q2-2020.

Potjer

Het concept van de nieuwe Omgevingsverordening
Zuid-Holland staat voor Q2 2020 gepland. Dat
betekent dat de aanpassing en actualisering van de
beleidsregel ook zal doorschuiven naar Q2 2020.
Het is de bedoeling om de herziene beleidsregel
‘Compensatie natuur, recreatie en landschap ZuidHolland’ gelijktijdig met of kort na de vaststelling van
de nieuwe Omgevingsverordening Zuid-Holland in
GS te brengen.

Aanpassing aan beleidsregels VTH voor ontwikkelingen binnen het Haven

Q2-2020

Industrieel Complex, gebaseerd op het koepelconcept.

(ontwerp)

KNM

Omzetting veiligheidscontouren naar instrumentarium omgevingswet

7

Het beleidsproduct “Aanpassing aan beleidsregels

Baljeu

VTH voor ontwikkelingen binnen het Haven

Bom-Lemstra

Industrieel Complex, gebaseerd op het

Q4-2020

koepelconcept” is veranderd in “Omzetting

(vaststelling)

veiligheidscontouren naar instrumentarium
omgevingswet”. Dit dekt de lading beter in relatie
tot de Omgevingswet.
Eerder stond deze aanpassing voor Q1 2020
gepland.Dit onderwerp haakt aan op het proces en
de planning van de “hernieuwde
Omgevingsverordening Zuid Holland”. Hierdoor
verschuift de planning van dit onderwerp van
Q1 2020 naar Q2 2020.

Nadere regels meldingsplicht activiteiten infrastructuur.

Q3-2020

BE

2

Geen afwijking t.o.v. december 2019.
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Beleidsproducten

Aanbieden

Agendering

Besluit-

Opgave /

PS

commissie

vorming PS

Portefeuille-

Toelichting

houder

Werkwijze onteigeningen

(Ter

Vermeulen

kennisname)

Baljeu

Q3-2020

-

Geen afwijking t.o.v. december 2019.

Potjer
De Zoete

7.

Doorontwikkeling omgevingsbeleid tot 2021
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In dit overzicht worden alle acties benoemd die nodig zijn om beleidsinhoudelijk gereed te zijn voor de invoering van de Omgevingswet.
Beleidsproducten

Aanbieden

Agendering

Besluit-

Opgave /

PS

commissie

vorming PS

Portefeuille-

Q1 -2020

IC

Toelichting

houder
Monitoringsplan.

Potjer

(ter

Betreft het monitoringsplan zoals verplicht voor het
monitoren van de Leefomgevingstoets (planMER).

kennisname)
Q4-2020
(vaststelling)
Ambities Omgevingsvisie aanpassen aan de Maatschappelijke Opgaven uit het

Q2-2020

IC

Potjer

Geen afwijkingen t.o.v. december 2019.

coalitieakkoord en de begroting.
Betreft het consistent maken van de huidige ambities in
het Omgevingsbeleid met de Maatschappelijke
opgaven uit coalitieakkoord en begroting.
Zuid-Hollandse Omgevingsverordening.

Q2-2020

IC

Potjer

Geen afwijkingen t.o.v. december 2019.

(Ontwerp)
Betreft de hernieuwde vaststelling van de
Q4-2020

Omgevingsverordening die nodig is om deze gereed

(vaststelling)

te hebben voor de Omgevingswet.
N.a.v. Integrale Commissie 27 november 2019 bij
aanbieding aan PS expliciet onderscheid maken
tussen de modules: beleidsrijke aanpassingen,
gelijkwaardige aanpassingen en aanpassingen als
gevolg van de omgevingswet met beperkte impact.
In de hernieuwde vaststelling van de
Omgevingsverordening wordt ook een voorstel
opgenomen voor hectarenneutrale
grenswijzingen (in- en uitdeuken) van het
Natuurnetwerk Nederland in de Krimpenerwaard.

Vernieuwde Omgevingsvisie.

Q2-2020

IC

Potjer

Geen afwijkingen t.o.v. december 2019.
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Beleidsproducten

Aanbieden

Agendering

Besluit-

Opgave /

PS

commissie

vorming PS

Portefeuille-

Toelichting

houder
Betreft tekstuele verbeteringen, actualisaties en
verbeteringen in opbouw, structuur en leesbaarheid
van de Omgevingsvisie. Evenals het consistent
maken met de begroting.
Omgevingsprogramma(’s).

Q4-2020

IC

Potjer

Geen afwijking t.o.v. december 2019.
Betreft de samenvoeging van de huidige
programma’s tot Omgevingsprogramma’s conform
Omgevingswet inclusief de gebiedsgerichte
programma’s.

Digitalisering omgevingsbeleid.

Q4-2020

IC

Potjer

Geen afwijkingen t.o.v. december 2019
Betreft het proces om met behulp van digitalisering
het Omgevingsbeleid te ontsluiten en beter bruikbaar te
maken.
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