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Hierbij bieden wij u de eerste Koersnotitie aanpassing Omgevingsbeleid aan, met daarin

opgenomen de beschrijving van de modules die in 2020 gaan lopen. Ook ontvangt u het

startdocument van de Leefomgevingstoets die we voor deze modules gaan uitvoeren.

In de Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid is opgenomen dat we de wat grotere modules die

in eenzelfde periode starten, zoveel mogelijk parallel ontwikkelen. Deze modules doorlopen

gelijktijdig één inspraak- en besluitvormingsproces en (wanneer nodig) één gezamenlijke m.e.r.-

procedure. De modules die dit betreft, starten met een gezamenlijke koersnotitie.

Koersnotitie


De koersnotitie beschrijft de opgave en aanpak van de beleidsmodules Energietransitie,

Klimaatadaptatie, Circulair Zuid-Holland en Ruimtelijke Kwaliteit. Daarnaast hebben we in de

koersnotitie aangegeven welke aanpassingen we voorzien in de instrumenten van het

Omgevingsbeleid (omgevingsvisie, -verordening en -programma).

Alle modules starten, of zijn gestart, volgens planning in het eerste kwartaal van 2020. Ze

doorlopen echter niet allemaal eenzelfde proces. Sommige modules koersen op besluitvorming in

december 2020 (Koers 2020), andere modules of onderdelen daarvan kennen een langere

voorbereidings- of doorlooptijd en leiden pas in 2021 tot besluitvorming (Koers 2021).

Het is ons voornemen om jaarlijks een gezamenlijk inspraak- en besluitvormingsproces te

organiseren en in een koersnotitie op te nemen welke modules daarin meegaan. De koersnotitie


ontwikkelen we hiermee door tot een instrument voor beleidscoördinatie, waarmee we vanuit

Gedeputeerde Staten aangeven hoe we uitwerking geven aan de geagendeerde modules op de

Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid.
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Leefomgevingstoets


De voorgenomen beleidsaanpassingen die meegaan in Koers 2020 blijven op een wat hoger

abstractieniveau, wat maakt dat de effecten hiervan op de omgevingskwaliteit nog beperkt zullen

zijn. Om die reden heeft het maken van een formele planMER voor deze Koers nog weinig

toegevoegde waarde. In de Koers 2021 volgen naar verwachting meer inhoudelijke keuzes. Om

die reden is ons voornemen om voor de Koers 2020 te volstaan met een Leefomgevingstoets

zonder m.e.r.-procedure, gekoppeld aan de verdere ontwikkeling van de monitor

Omgevingsbeleid. Voor de Koers 2021 zal dan wel een m.e.r.-procedure worden gestart.

Vervolgproces


Voor de modules die meegaan in de Koers 2020 is de planning dat we in mei 2020 de ontwerp-

modules vaststellen. Deze bieden we u aan voor bespreking in de statencommissies, met de

vraag om de ontwerp-modules vrij te geven voor inspraak. Daarna zal een (vanwege het

zomerreces verlengde) inspraakprocedure worden doorlopen, waarna u gewijzigde ontwerp-

modules ontvangt met het voorstel deze in december 2020 vast te stellen.  

De volgende koersnotitie, met daarin de modules die koersen op besluitvorming in 2021 (Koers

2021) ontvangt u in september 2020.

Wij geven u in overweging de Koersnotitie 2020 te betrekken bij de bespreking van de Lange

Termijn Agenda Omgevingsbeleid in uw Integrale Statencommissie.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,


 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit
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