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Vooruitlopend op de ontwikkeling van een Monitor leefomgeving Zuid-Holland hebben

Gedeputeerde Staten tijdens de PS-vergadering van 20 februari 2019 aan Provinciale Staten

toegezegd om hen te informeren op welke wijze dit instrument wordt opgezet. Met deze brief

willen wij voldoen aan die toezegging.

Voorgeschiedenis

De opbouw van de Omgevingswet volgt de beleidscyclus. Na beleidsontwikkeling, doorwerking


en uitvoering volgt in die cyclus de fase van monitoring en evaluatie. Monitorgegevens of de

uitkomst van een evaluatie kunnen aanleiding geven om beleid, bijvoorbeeld een onderdeel van

de Omgevingsvisie, aan te passen en zo een nieuwe cyclus in te gaan.

Provinciale Staten hebben op 20 februari 2019 de Omgevingsvisie Zuid-Holland vastgesteld. De

visie is één van de kerninstrumenten uit de Omgevingswet. Gekoppeld aan die Omgevingsvisie is

een procedure voor een Milieueffectrapportage (plan MER) uitgevoerd, met als resultaat de

Leefomgevingstoets Zuid-Holland. De staat van de leefomgeving werd hierin aan de hand van het

‘rad van de leefomgeving’ verbeeld. Dit rad verbeeld per thema op hoofdlijnen aan de hand van

een dertigtal indicatoren de huidige situatie van de leefomgevingen. Daarbij is ook een inschatting

gegeven van de verwachte (autonome) ontwikkeling.

De commissie m.e.r. heeft over de inhoud van deze Leefomgevingstoets een advies uitgebracht.

De commissie adviseert h ierin onder andere om de informatie over de staat van de leefomgeving

systematisch en op transparante wijze bij te gaan houden. Gedeputeerde Staten hebben dit

advies overgenomen en gaan een monitor ontwikkelen, als onderdeel van de beleidscyclus

omgevingsbeleid. De monitor staat dan ook op de langetermijnagenda (LTA) omgevingsbeleid.
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Vervolg


De vervolgstap is het uitwerken van de set aan indicatoren, die aangeven hoe het er ‘buiten’ in de

leefomgeving voor staat. De monitor leefomgeving doet dat door per thema de belangrijkste

indicatoren te laten zien. In het bijgevoegde monitoringsplan kunt u zien hoe wij dit op hoofdlijnen

voor ons zien.

Na de uitwerking van de indicatoren zullen wij advies aan de commissie m.e.r. vragen. Over dit

advies en de wijze waarop dat is overgenomen in de monitor informeren wij u na de zomer 2020.

Vanaf 2021 zal de monitor leefomgeving jaarlijks aan Provinciale Staten worden aangeboden. De

gegevens zijn ook tussentijds te bekijken via een digitale raadpleegomgeving.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,


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