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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-735426731 DOS-2016-
0004358

Onderwerp

Geactualiseerde versie Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid zomer 2020

 
Advies

1 . Vast te stellen de brief aan PS “Geactualiseerde versie Lange Termijn Agenda

Omgevingsbeleid zomer 2020”. 

2. Vast te stellen de “Geactualiseerde versie Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid zomer

2020” waarin actualisaties zijn opgenomen ten aanzien van wijzigingen en ontwikkelingen

van het Omgevingsbeleid.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid zomer

2020.
 
Besluit GS
Vastgesteld conform advies
 

Bijlagen
 
1 . GS-brief aan PS Geactualiseerde versie Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid zomer

2020
2. Bijlage 1 : Geactualiseerde versie LTA Omgevingsbeleid zomer 2020

 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 19 mei 2020 N.v.t. 
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1 Toelichting voor het College

 

1a) Met de GS-brief aan PS “Geactualiseerde versie Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid

zomer  2020” bieden GS aan PS conform toezegging een geactualiseerde LTA aan.

 

Bijlage 1 “Geactualiseerde versie Lange Termijn Agenda Provinciale Staten over

Omgevingsbeleid zomer 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). 

 

1b) Minister Van Veldhoven heeft op 1 april 2020 de Eerste en Tweede kamer geïnformeerd dat

de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet verschuift. Een aanleiding hiervoor is de

Coronacrisis. Wat de nieuwe datum wordt is op dit moment nog niet bekend. Op 18 mei 2020

hebben het IPO, het ministerie Milieu en Wonen en de VNG bestuurlijk overleg hierover. 

 

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 periodiek een

geactualiseerde LTA aan Provinciale Staten te sturen. De LTA is de opvolger van het ‘IMAGO-

Signaal 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: 

 

Op 12 maart 2020 is de uitvraag bij de beleidseigenaren gedaan. Vervolgens is de LTA op 8 april

2020 in de vergadering van het concernteam behandeld. Het Concernteam had geen

opmerkingen en is akkoord dat de LTA zomer 2020 verder in het proces wordt gebracht.

 

Daarna is een ronde langs de Portefeuillehoudersoverleggen (PO) gemaakt. Dat is gebeurd op
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14, 20 of 23 april 2020. De LTA zomer 2020 is naar aanleiding van deze PO’s verder aangepast.

 

Na instemming van GS op 19 mei 2020 kan de LTA aan de PS worden gestuurd met het oog op

de behandeling in de Integrale Statencommissie van 10 juni 2020. De laatste stap is de

behandeling in de PS-vergadering van 1 juli 2020. 

 

De coronacrisis kan invloed hebben op bovenstaande planning. Als gevolg van de coronacrisis

hanteren PS een andere vergaderwerkwijze. PS behandelen voorlopig alleen belangrijke en

urgente onderwerpen via een digitale vergadering. De overige onderwerpen worden op een later

moment behandeld. 

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).


