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Aan Provinciale Staten

Onderwerp

Monitor leefomgeving Zuid-Holland en

doelmatigheid en doeltreffendheid van het

provinciaal beleid

  

Geachte Statenleden, 

 

De afgelopen periode bent u op verschillende manieren geïnformeerd over de monitor

leefomgeving, die door de provincie Zuid-Holland wordt ontwikkeld. Ook bent u in gesprek

geweest over de doelmatigheid en doeltreffendheid van het provinciaal beleid. In uw vergadering

is gevraagd uw Staten schriftelijk te informeren over de manier waarop wij naar doeltreffendheid

en doelmatigheid kunnen kijken in het totaalgebied. Door middel van deze brief informeren wij u

over de stand van zaken rond de monitor leefomgeving en de doeltreffendheid en doelmatigheid

van het beleid. 

 

Inmiddels is er een eerste opzet gemaakt van de indicatoren die onderdeel kunnen zijn van de

monitor leefomgeving. Graag willen wij deze indicatoren met u bespreken. De monitor is

uiteindelijk een instrument dat PS kunnen gaan gebruiken en daarom is het wenselijk dat u

zoveel mogelijk meegenomen wordt in het proces.

 

Wij stellen voor om op woensdag 18 november 2020 13:00 – 14:30 uur een technische sessie

voor u te organiseren. De bijeenkomst is met name bedoeld voor Statenleden die lid zijn van de

Integrale Statencommissie (Omgevingswet en het Omgevingsbeleid) en de Statenleden die het

onderwerp financiën/de begroting in zijn/haar portefeuille hebben (Statencommissie Bestuur,

Maatschappij en Middelen). Vanwege het coronavirus zal de technische sessie digitaal

plaatsvinden. 

http://www.zuid-holland.nl
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Stand van zaken monitor leefomgeving

In de GS-brief “Monitoringsplan voor monitor Leefomgeving Zuid-Holland” d.d. 17 maart 2020

(PZH-2020-729929277) bent u eerder geïnformeerd over hoe de ontwikkeling van een Monitor

leefomgeving Zuid-Holland wordt opgezet. In deze brief is aangeven dat als vervolgstap een set

indicatoren wordt uitgewerkt. Deze zullen op strategisch niveau de ‘staat van de leefomgeving’ in

Zuid-Holland in beeld brengen. 

 

U heeft het Monitoringsplan voor de monitor leefomgeving Zuid-Holland ter kennisname

ontvangen en besproken in uw Integrale Commissie van 10 juni. Het doel van de monitor

leefomgeving Zuid-Holland is het systematisch en navolgbaar in beeld brengen van de ‘staat van

de leefomgeving’ in Zuid-Holland. We doen dit ter ondersteuning van de beleidscyclus, waarin

monitoring aanleiding kan geven Omgevingsbeleid aan te passen of nieuw beleid te ontwikkelen.

De monitor wordt daarom structureel periodiek geactualiseerd. In de Planning & Control-

producten wordt de relatie gelegd naar het Omgevingsbeleid en de monitor. Zo wordt voorkomen

dat u informatie dubbel ontvangt.

 

Daarnaast is tijdens de bespreking van de Jaarstukken 2019 in uw vergadering van 3 juni jl.

gesproken over het zichtbaar maken van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het

provinciaal beleid. Wij hebben hierover opgemerkt dat het college het belang hiervan inziet en dit

als onderdeel ziet van het Omgevingsbeleid. Een vraag daarbij is of van daaruit een match met

de jaarstukken gemaakt kan worden. De mate waarin indicatoren een juist beeld geven van

doelmatigheid en doeltreffendheid en in welke mate al ons beleid daarmee meetbaar/zichtbaar

gemaakt kan worden is voor ons nog onderwerp van onderzoek en verdere gedachtevorming. 

 

De afgelopen periode is gewerkt aan het verder uitwerken van de set indicatoren voor de monitor

Leefomgeving Zuid-Holland. Het gaat om het vertalen van het abstracte ‘staat van de

leefomgeving’ naar meetbare/kwantificeerbare indicatoren. Een indicator beschrijft voor een

bepaald onderwerp dus de staat van de leefomgeving. Deze informatie wordt beleidsrelevant

wanneer deze staat wordt afgezet tegen de gewenste staat van de leefomgeving. Per thema

dient een beperkte set van indicatoren aan te geven hoe het ervoor staat. Denk daarbij aan het

energiegebruik, de ontwikkeling van de biodiversiteit, de waterkwaliteit en bijvoorbeeld de uitstoot

van broeikasgassen.

 

Bij de ontwikkeling van de monitor leefomgeving maken we zo veel mogelijk gebruik van data die

al verzameld is en wordt, bijvoorbeeld door het Centraal Bureau voor de Statistiek en het

Planbureau voor de Leefomgeving. We sluiten zoveel als mogelijk aan bij reeds bestaande (en in

ontwikkeling zijnde) monitorsystemen en dashboards van de provincie. In een later stadium zal

de commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) om advies worden gevraagd over de

invulling van de monitor. 
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De monitor leefomgeving zal vanaf 2021 jaarlijks aan uw Staten worden aangeboden. De

gegevens zijn dan ook tussentijds te bekijken via een digitale raadpleegomgeving.

 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 
 

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

  


