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Onderwerp
Geactualiseerde versie Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid voorjaar 2020

Advies
1 . Vast te stellen de GS-brief aan PS “geactualiseerde versie Lange Termijn Agenda
Omgevingsbeleid voorjaar 2020”.
2.

Vast te stellen bijlage 1 “Geactualiseerde versie Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid
voorjaar 2020” waarin actualisaties zijn opgenomen ten aanzien van wijzigingen en
ontwikkelingen van het Omgevingsbeleid.

3.

Vast te stellen de publiekssamenvatting Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid voorjaar
2020.

Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de LTA Omgevingsbeleid
voorjaar 2020:
- Op p.3 bij ‘Verkenning inclusieve leefomgeving’ mevr. Koning als portefeuillehouder op te
nemen;
- Op p.4 bij ‘Programma Mobiliteit toe te voegen ‘(inclusief Veilige, gezonde en aantrekkelijke
loopomgeving)’.
Bijlagen
1 . GS-brief aan PS “Geactualiseerde versie Lange termijn agenda omgevingsbeleid voorjaar
2.
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2020”.
Bijlage 1 “Geactualiseerde versie Lange Termijn Agenda Provinciale Staten over
omgevingsbeleid voorjaar 2020”.

1

Toelichting voor het College

Met de GS-brief aan PS “Geactualiseerde versie Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid
voorjaar 2020” bieden GS aan PS conform toezegging een geactualiseerde LTA aan.
Bijlage 1 “Geactualiseerde versie Lange Termijn Agenda Provinciale Staten over
Omgevingsbeleid voorjaar 2020” bevat de actualisatie van de geprogrammeerde
beleidsproducten. Het is 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
N.v.t.
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 maar heeft het besluit zelf geen
financiële implicaties.
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. Het
overzicht zelf heeft nu geen juridische consequenties.

2 Voorafgaande besluitvorming
Op 20 februari 2019 hebben Provinciale Staten voor het eerst de meest recente versie van de
LTA Omgevingsbeleid vastgesteld. GS hebben toegezegd aan PS om elke kwartaal een
geactualiseerde LTA aan Provinciale Staten te sturen. De LTA is de opvolger van het ‘IMAGOSignaal voor het Omgevingsbeleid’ dat sinds 2017 2 á 3 keer per jaar aan de Staten werd
aangeboden.

3 Proces
Het tijdspad voor deze LTA ziet er als volgt uit:
De LTA is op 29 januari 2020 behandeld in het overleg van het Concernteam.
Vervolgens is er een ronde langs de PO’s gemaakt. De LTA is behandeld in het PO Wonen en
Ruimtelijke Ordening van 6 februari 2020. Op 10 februari 2020 is de LTA behandeld in het PO
Gezond en Veilig, PO Water, PO Omgevingswet, Omgevingsbeleid en NOVI, PO Economische
Zaken en in het PO Natuur. De LTA was al op 13 januari 2020 in het PO Bereikbaarheid
besproken. De gewenste aanpassingen zijn toen al doorgegeven aan het Team
Omgevingsbeleid, hierdoor zag de portefeuillehouder geen aanleiding om de LTA nog een keer te
agenderen voor het PO Bereikbaarheid.
Op 18 februari 2020 wordt een behandeling door GS voorzien. Na instemming door GS kunnen

2/3

de stukken doorgestuurd worden naar PS. Na de behandeling in de Integrale Statencommissie
van 1 1 maart 2020 kunnen de stukken ter besluitvorming worden voorgelegd aan PS tijdens de
PS-vergadering van 1 april 2020.

4 Participatie
N.v.t.

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).
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