Essentie van de aanpassingen en verplaatsingen in de Omgevingsvisie

INHOUDSOPGAVE VAN DE OMGEVINGSVISIE 2019 (OUD)
H1: Introductie
OMGEVINGSBELEID ZUID-HOLLAND
· Opgavegericht samenwerken
· De provinciale Omgevingsvisie
RUIMTELIJKE HOOFDSTRUCTUUR

·

Integraal kaartbeeld

· Ruimtelijke hoofdstructuur van de ondergrond
· Dagelijks stedelijk systeem
· Hoogstedelijke zone
· Logistiek- industrieel systeem
· Landschappelijke eenheden
· Groene ruimte
· Bodem- en watersysteem
· Energie
H2: Ambities en sturing
ONTWIKKELRICHTING VAN HET OMGEVINGSBELEID
· Zuid-Holland vernieuwt

ESSENTIE VAN AANPASSING (zie ook visueel was-wordt overzicht oude en nieuwe
inhoudsopgaves)
De introductie is geheel vernieuwd en bestaat nu uit de kopjes ‘leeswijzer en ‘doel en opzet’.
Deze tekst is geschrapt vanwege de dubbeling met het hoofdstuk sturingsfilosofie
Deze tekst is geschrapt omdat het een dubbeling is met de inhoudsopgave en met de
vernieuwde introductie
Vanwege de lengte van dit stuk tekst is in de nieuwe opzet een samenvatting van de ruimtelijke
hoofdstructuur opgenomen in het nieuwe hoofdstuk ‘hier wil Zuid-Holland naar toe’. Om de
tekst goed in te passen zijn enkele zinnen toegevoegd of verwijderd. De rest van de tekst over
de ruimtelijke hoofdstructuur is verplaatst naar een eigen nieuwe hoofdstuk ‘integrale tekst:
ruimtelijke hoofdstructuur’.
Deze tekst is gebruikt als samenvatting van de ruimtelijke hoofdstructuur en opgenomen in het
nieuwe hoofdstuk ‘hier wil Zuid-Holland naar toe’ onder het kopje ‘ruimtelijke hoofdstructuur’.
Er zijn enkele zinnen toegevoegd of verwijderd om de tekst beter lopend te maken. Tevens is
deze tekst opgenomen in het nieuwe hoofdstuk ‘integrale tekst ruimtelijke hoofdstructuur’.
Vanwege de lengte zijn deze teksten verplaatst naar het nieuwe hoofdstuk ‘integrale tekst:
ruimtelijke hoofdstructuur’. Zo blijven de eerste 25 pagina’s van de visie beter leesbaar.

Dit kopje is geschrapt omdat de teksten bij de bijbehorende subkopjes zijn geschrapt.
Deze tekst is geschrapt omdat de uitdagingen die hier benoemd worden dubbelen met de
teksten over de 7 vernieuwingsambities die opgenomen zijn in de visie bij het nieuwe

·

Een verandering van tijdperk

STURING

·

Ruimte voor ontwikkeling, met waarborg voor kwaliteit

·

Vier sturingsstijlen

AMBITIES
· Naar een klimaatbestendige delta
· Naar een nieuwe economie: the next level
· Naar een levendige meerkernige metropool
· Energievernieuwing
· Best bereikbare provincie
· Gezonde en aantrekkelijke leefomgeving
H3: OMGEVINGSKWALITEIT
VERBETEREN OMGEVINGSKWALITEIT
UNIEKE KWALITEITEN VAN ZUID-HOLLAND
Drie unieke deltalandschappen
Zuid-hollandse steden: veelzijdige steden en
economische complexen in het deltalandschap
· Strategische ligging in internationale netwerken
OMGEVINGSKWALITEIT ZUID-HOLLAND
·
·

hoofdstuk ‘hier wil zuid-holland naar toe’.
Deze tekst is geschrapt omdat het qua inhoud en bedoeling dubbelt met de tekst over ‘unieke
kwaliteiten van Zuid-Holland’.
Dit kopje is omgevormd naar een nieuw eigen hoofdstuk ‘sturingsfilosofie’. Naast de 2
bestaande kopjes is het kopje ‘bestuurlijke kwaliteit en samenwerking’ toegevoegd. In dit kopje
zijn de uitgangspunten van het programma beter bestuur in verkorte vorm opgenomen.
De sturingsprincipes zijn genummerd en titels zijn verduidelijkt. Het sturingsprincipe
‘betrouwbaar en efficiënt’ is als 8e sturingsprincipe toegevoegd. Hiervoor is vrijwel letterlijk een
alinea gebruikt die stond bij ‘vier sturingsstijlen’
Deze tekst is in verkorte vorm overgenomen. Er zijn 3 alinea’s geschrapt omdat die gingen over
de bestuurlijke houding van de provincie Zuid-Holland. Daar is nu het kopje ‘bestuurlijke
kwaliteit en samenwerking’ voor. De alinea over een betrouwbare en efficiënte overheid is
verplaatst en als 8e sturingsprincipe opgenomen bij de tekst ‘ruimte voor ontwikkeling, met
waarborg voor kwaliteit’.
De tekst over de ambities is compleet vervangen en heeft een nieuw eigen hoofdstuk gekregen
‘Hier wil Zuid-Holland naar toe’.
De ambities zijn vervangen door 7 nieuwe vernieuwingsambities.

Dit kopje is geschrapt omdat de strekking ook al in het kopje ‘verbeteren ruimtelijke kwaliteit’
geborgd is.
Dit kopje is verplaatst naar het nieuwe hoofdstuk ‘Hier staat Zuid-Holland nu’. Tekst is
gehandhaafd. Titel is aangepast naar ‘kwaliteiten van Zuid-Holland’.
Verplaatst naar het nieuwe hoofdstuk ‘Hier staat Zuid-Holland nu’. Tekst is gehandhaafd. Titel is
aangepast naar ‘kwaliteiten van Zuid-Holland’.

Dit kopje is verplaatst naar het nieuwe hoofdstuk ‘hier staat Zuid-Holland nu’. De tekst is

·

Bestaande omgevingskwaliteit

·

Kwaliteitsverbetering

·

Provinciaal beleid en opgaven Omgevingskwaliteit

· Beleidscyclus, monitor en evaluatie Omgevingskwaliteit
RUIMTELIJKE KWALITEIT
·

Verbeteren van ruimtelijke kwaliteit

·

Drie soorten ruimtelijke ontwikkeling

BELEIDSKEUZES
OVERZICHT SAMENHANGENDE BELEIDSKEUZES
BELEIDSKEUZES
·

Bestaand beleid

·

Inhoudsopgave beleidskeuzes

BIJLAGE RUIMTELIJKE KWALITEIT

namelijk een korte toelichting op de huidige staat van de Zuid-Hollandse leefomgeving.
Daarvoor wordt in de tekst verwezen naar de leefomgevingstoets.
Dit stuk tekst is verplaatst naar het nieuwe hoofdstuk ‘hier staat Zuid-Holland nu’ naar het
onderdeel ‘huidige kwaliteit van de leefomgeving’.
Dit stuk tekst is geschrapt omdat het dubbelt met de ontwikkelrichting voor het beleid die al in
de vernieuwingsambities is omschreven.
Deze tekst is verplaatst naar het nieuwe hoofdstuk ‘hier wil Zuid-Holland naar toe’ en
hernoemd naar ‘beleidsdoelen en beleidsbeslissingen: uitwerking van onze ambities’. Die 12
opgaven zijn geschrapt en vervangen door de beleidsdoelen uit de begroting.
Deze tekst is verplaatst naar het nieuwe hoofdstuk ‘beleidscyclus’
Dit kopje is verplaatst naar het nieuwe hoofdstuk ‘onze uitgangspunten en kaders voor de
fysieke leefomgeving’.
Dit kopje is verplaatst naar het nieuwe hoofdstuk ‘onze uitgangspunten en kaders voor de
fysieke leefomgeving’.
Dit kopje is verplaatst naar het nieuwe hoofdstuk ‘onze uitgangspunten en kaders voor de
fysieke leefomgeving’ en hernoemd naar ‘handvatten voor passende ruimtelijke ontwikkeling’.
De beleidskeuzes worden bij elkaar gezet in het nieuwe hoofdstuk ‘integrale tekst:
beleidsdoelen en beleidskeuzes’.
De beleidskeuzes worden bij elkaar gezet in het nieuwe hoofdstuk ‘integrale tekst:
beleidsdoelen en beleidskeuzes’.
De beleidskeuzes worden bij elkaar gezet in het nieuwe hoofdstuk ‘integrale tekst:
beleidsdoelen en beleidskeuzes’.
De beleidskeuzes worden bij elkaar gezet in het nieuwe hoofdstuk ‘integrale tekst:
beleidsdoelen en beleidskeuzes’.
De beleidskeuzes worden bij elkaar gezet in het nieuwe hoofdstuk ‘integrale tekst:
beleidsdoelen en beleidskeuzes’.
Deze tekst is verplaatst naar het nieuwe hoofdstuk ‘integrale tekst: ruimtelijke kwaliteit:
kwaliteitskaart, richtpunten en gebiedsproflieren’.

Stikstof
Herschreven + geactualiseerd

Zonne-energie
Herschreven

Efficiënt en duurzaam goederenvervoer met meerwaarde
Herschreven

Windenergie op land
Herschreven en uitvoering naar Omgevingsprogramma

Mobiliteitstransitie
Herschreven

Bevorderen energietransitie
Ongewijzigd

Vaker en verder fietsen
Nieuw

Energietransitie in de gebouwde omgeving
Ongewijzigd

Stimuleren bewuste keuze in mobiliteitsgedrag
Nieuw

Bovenregionaal warmtenetwerk
Ongewijzigd

Adequaat aanbod openbaar vervoer
Herschreven

Stimuleren energie efficiëntie en mede ontwikkelen energie
infrastructuur
Herschreven

Slimmere mobiliteit door digitalisering en nieuwe technologie
Nieuw
Goed functionerende provinciale infrastructuur
Herschreven
Toekomstbestendige infrastructuur
Herschreven
Energietransitie in mobiliteit
Herschreven
Veilige mobiliteit
Nieuw

Verduurzamen van het energiegebruik door de industrie
Herschreven
Stimuleren overgang naar schone / hernieuwbare grondstoffen
Herschreven
Een uitstekend ecosysteem voor innovatie en ondernemerschap
bevorderen
Herschreven
Versnelling transitie Greenports
Herschreven

De provincie Zuid-Holland draagt bij aan het behoud van de wereldpositie
die de Rotterdamse Haven bezit
Ongewijzigd
De provincie Zuid-Holland stimuleert de digitale transitie van de
economie door in te zetten op goede digitale randvoorwaarden voor de
regionale sectoren
Nieuw
Het stimuleren van de transitie naar een Circulair Zuid-Holland
Herschreven + beleidsaanpassingen
Juiste kantoor op de juiste plek
Herschreven
Concentratie en bundeling detailhandel
Herschreven
Concurrerende en toekomstbestendige bedrijventerreinen
Herschreven
Human Capital, een beroepsbevolking met de juiste vaardigheden en
kennis
Nieuw
Beschermen van erfgoed
Samenvoeging van het onderdeel ‘beschermen’ van de beleidskeuzes over
werelderfgoed, cultureel erfgoed, erfgoedlijnen, landgoed- en
kasteelbiotopen, molens en molenbiotopen, monumenten

Beleven en benutten van erfgoed
Samenvoeging van het onderdelen ‘beleven en benutten’ van de
beleidskeuzes over werelderfgoed, cultureel erfgoed, erfgoedlijnen,
landgoed- en kasteelbiotopen, molens en molenbiotopen, monumenten
Toerisme in balans
Herschreven
Beschermen, benutten en beleven archeologische waarden
Samenvoeging van de twee beleidskeuzes over archeologie
Versterken cultuurparticipatie en ondersteunen openbare bibliotheken
Samenvoeging van de twee beleidskeuzes over bibliotheken en
cultuurparticipatie
Completering Natuurnetwerk Nederland inclusief ecologische
verbindingen
Herschreven
Natura 2000
Afsplitsing van beleidskeuze behoud en versterking biodiversiteit
Biodiversiteit
Samenvoeging van de beleidskeuzes over biodiversiteit en faunabeleid
Vitale landbouw
Samenvoeging van de twee beleidskeuzes over landbouw en agrarische
bebouwing en bedrijfsvoering
Waterveiligheid en wateroverlast
Samenvoeging van de twee beleidskeuzes over waterveiligheid en veilige
zwemwaterlocaties

Mooi en schoon water
Samenvoeging van de vier beleidskeuzes over grond-, oppervlakte-, zoet-,
en drinkwater en de voorziening daarvan.

Ontwikkeling en hinder luchthaven Schiphol en Rotterdam The Hague
Airport
Samenvoeging van Beleidskeuzes Schiphol en Rotterdam The Hague Airport

Wonen
Splitsing van Verstedelijking en Wonen, en samengevoegd met
arbeidsmigranten en flexwonen

Regulering recreatieve commerciële en bedrijfsgebonden luchtvaart
Herschreven

Ruimtelijke kwaliteit
Herschreven
Landschap
Herschreven

Externe veiligheid (omgevingsveiligheid)
Herschreven
Optimaal benutten, beschermen en beheren van bodem & ondergrond
Samenvoeging van twee beleidskeuzes over bodem, ondergrond en
bodemverontreiniging

Verstedelijking
Splitsing van Verstedelijking en Wonen, en samengevoegd met vier
beleidskeuzes over stedelijke ontwikkeling binnen en buiten BSD,
knooppunten en stedelijke centra en (boven)regionale
centrumvoorzieningen

Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) van milieuwetgeving
Nieuw

Groenblauwe stedelijke structuur
Samenvoeging van drie beleidskeuzes over groenblauwe structuur,
binnenstedelijk groen en groene buffers

Groenparticipatie
Herschreven

Toekomstbestendig bouwen
Nieuw
Luchtkwaliteit en geurhinderbeleid
Samenvoeging van luchtkwaliteit en geurhinder
Geluidhinder
Herschreven

Gezonde leefomgeving
Ongewijzigd

Sport en recreatie, water- en groenbeleving
Herschreven
Lopen
Nieuw
Beweegvriendelijke leefomgeving en deelname aan sport en recreatie
Nieuw

Naar een klimaatbestendig Zuid-Holland
Nieuw
Beperken maatschappelijke kosten door bodemdaling
Herschreven

