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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2020-758124533 

DOS-2016-0004358

Onderwerp

Combineren van procedures modules omgevingsbeleid

Advies

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het voornemen enkele procedures te

combineren voor modules van het omgevingsbeleid.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het combineren van procedures modules

omgevingsbeleid.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies.

Bijlagen

GS-brief aan PS over combineren van procedures modules omgevingsbeleid

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 24 november 2020 -
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1 Toelichting voor het College

 

Voor de module ruimtelijke kwaliteit wordt begin 2021 een ontwerp opgesteld voor wijziging van

de Omgevingsvisie, de Omgevingsverordening en het Omgevingsprogramma. Anders modules

kunnen meeliften met de procedure voor de module ruimtelijke kwaliteit, mits deze tijdig gereed

zijn. In de Lange Termijn Agenda van Provinciale Staten is aangekondigd dat onderzocht wordt of

het mogelijk is het proces van enkele modules te combineren. De brief aan Provinciale Staten

beschrijft de mogelijkheden daartoe. Omdat de planning van de procedure ruimtelijke kwaliteit

leidend is, valt de verantwoordelijk voor de gezamenlijke procedure onder de gedeputeerde

ruimte. 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excusief BTW : € 0,00

Programma  : Programma 1 - Samen werken aan Zuid-Holland

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 

Juridisch kader

Geen juridische gevolgen.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

In de geactualiseerde Lange Termijn Agenda (versie najaar 2020) van Provinciale Staten is bij

enkele modules (beleidsaanpassingen) aangegeven dat onderzocht wordt of het mogelijk is de

procedure van die modules te combineren.

 

3 Proces

 

Vervolgproces: de verschillende modules kennen thans een eigen voorbereidingstraject, waarbij

ook participatie plaatsvindt. Begin 2021 worden de uitkomsten van deze trajecten gebundeld tot

één ontwerp wijziging van het Omgevingsbeleid. Deze zal vervolgens het formele

besluitvormingstraject doorlopen. Onderdeel hiervan is terinzagelegging van het ontwerp, waarbij

een ieder een zienswijzen kan indienen. 

 

4 Participatie

 

De verschillende modules van het omgevingsbeleid kennen een zelfstandig participatietraject. Dit

is beschreven in de brief aan PS. Deze sporen komen samen bij de bundeling van de

wijzigingsvoorstellen in één ontwerp wijziging van het omgevingsbeleid. Vanaf de

terinzagelegging van de ontwerp wijziging gaat het dus om een gecombineerd participatietraject. 

5 Communicatiestrategie

 

Geen bijzonderheden.


