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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-729929277 DOS-2016-
0004358

Onderwerp

Monitoringsplan voor monitor Leefomgeving Zuid-Holland

 
Advies

1 . Vast te stellen de brief “Monitoringsplan voor monitor Leefomgeving Zuid-Holland” aan
Provinciale Staten. Provinciale Staten worden in deze brief geïnformeerd over de wijze
waarop dit instrument in het kader van het omgevingsbeleid vormgegeven zal worden. 

2. Vast te stellen het ”Monitoringsplan voor de monitor leefomgeving Zuid-Holland. Met dit
plan wordt beschreven hoe het opstellen van de monitor wordt aangepakt. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het monitoringsplan voor monitor
leefomgeving Zuid-Holland. 

4. Te besluiten dat de definitieve keuze voor de indicatoren en de toekomstige/structurele
kosten van dit instrument nog ter besluitvorming zullen terugkomen in GS.

 
Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om een adviespunt 4 toe te voegen
met als strekking dat de definitieve keuze voor het soort en aantal indicatoren en de
toekomstige/structurele kosten van dit instrument nog ter besluitvorming zullen terugkomen in
GS.

Bijlagen
1 . Monitoringsplan monitor leefomgeving Zuid-Holland
2. GS-brief aan PS Monitoringsplan monitor leefomgeving Zuid-Holland

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 17 maart 2020 -
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1 Toelichting voor het College

 

De aanbieding van het Monitoringsplan aan PS staat op Lange Termijn Agenda omgevingsbeleid

voor het eerste kwartaal 2020. Met het versturen van het monitoringsplan willen we voldoen aan

die toezegging.

 

Financieel en fiscaal kader

De ontwikkeling van het Omgevingsbeleid wordt gedekt vanuit bestaande begrotingsprogramma’s

voor de fysieke leefomgeving. De proceskosten (ca € 500.000) voor de beleidsintegratie worden

gedekt uit Programma 3 – Aantrekkelijk en Concurrerend en de kosten voor de digitalisering (ca 

€ 750.000) worden gedekt uit de reservering Implementatie Omgevingswet. Er zijn geen

financiële risico’s.

 

Juridisch kader

Niet van toepassing. 

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Op 20 februari 2019 is tijdens de Statenvergadering over de Omgevingsvisie gesproken over de

leefomgevingstoets die in het kader van de planMER voor die visie is opgesteld en het advies van

de commissie m.e.r. daarop.

In de reactie op het advies hebben GS aangegeven informatie over de omgevingskwaliteit beter

te organiseren, structuren en te ontsluiten en een monitoringsplan op te stellen. Over de opzet

van die monitoring zal de commissie om advies worden gevraagd. 

3 Proces

 

Indien akkoord wordt het monitoringsplan ter kennisname aan PS gestuurd. Ondertussen wordt

de inhoudelijke vulling (i.e. de indicatoren + toelichting) van de monitor leefomgeving verder

uitgewerkt met input uit alle relevante beleidsthema’s.

Op het uitgewerkte plan zullen we in de zomer 2020 advies vragen aan de commisie m.e.r. We

doen dit in samenhang met de Leefomgevingstoets die in het kader van de beleidswijzigingen

omgevingsbeleid (Koersnotitie) wordt voorbereid. De formulering van die adviesvraag zal

voorafgaand aan het college worden voorgelegd.

Op basis van het advies van de commissie m.e.r. passen we de opzet van de monitor aan. Deze

aangepaste opzet kan dan na de zomer aan PS ter instemming worden aangeboden.

Vanaf 2021 zal de monitor leefomgeving jaarlijks aan PS worden aangeboden. De gegevens zijn

ook tussentijds te bekijken via een digitale raadpleegomgeving

 

4 Participatie

 

Waar van toepassing zal expertise van buiten de provincie worden betrokken bij het samenstellen

van de monitor. Dat zijn in ieder geval DCMR en de commissie m.e.r. Ook valt te denken aan

kennisinstellingen als het Planbureau voor de Leefomgeving en Deltares.
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5 Communicatiestrategie

 

Op dit moment ligt actieve externe communicatie niet voor de hand. Op een later moment, bij

presentatie van de eerste versie, mogelijk wel.


