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Actualisering voor Lange Termijn Agenda (LTA) Omgevingsbeleid Provincie
Zuid-Holland
versie voorjaar 2021  
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1. Verkenningen, onderzoeken, gebiedspraktijken
Gaat om onderzoeken, agenda’s en andere verkennende trajecten die beleidsinhoudelijk van aard zijn, maar niet leiden tot concrete beleidsvoorstellen. Deze documenten

zijn vormvrij. Na afronding volgt aanbieding aan Provinciale Staten ter kennisname. 

Onderwerp Geplande aanbieding
aan PS

Agendering
commissie

Besluit-
vorming PS

Opgave1 / 
Portefeuille-
houder

Toelichting

Voedselverspilling
Verkenning waarbij huidige inspanningen in Zuid-
Holland inzichtelijk worden gemaakt en aanvullende
mogelijkheden worden geschetst t.a.v.
voedselverspilling.

Huidige planning:
Q2-2021
 
Planning in vorige LTA:
Q2-2021

KNM  
(Behandeling in
RWE)

7
Bom-Lemstra

Dit onderwerp is: 
Een bestaand onderwerp op de LTA. In Q2-2020 is de GS-brief ‘Verkenning
Voedselverspilling Zuid-Holland' aangeboden aan PS. Hierin is ook
vervolgonderzoek aangekondigd.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee. De nieuwe planning is conform de GS-brief uit Q2-2020 waarin
vervolgonderzoek reeds is aangekondigd.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering: 
Betreft een toezegging van GS uit 2018. 

Huisvesting arbeidsmigranten
Er lopen verschillende onderzoeken om in kaart te
brengen of beleidsaanpassingen nodig zijn voor het
beleid over huisvesting arbeidsmigranten.

Huidige planning:
Q2-2021 
 
Planning in vorige LTA:
Q2-2021

RWE   6
Koning 

Dit onderwerp is: 
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA? 
Nee.

Reden van agendering:
Het programma huisvesting arbeidsmigranten dat op 2 juli 2019 door GS is
vastgesteld. GS informeren PS regelmatig over de voortgang van het
programma. Als Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten op basis van de
bevindingen uit het programma constateren dat het omgevingsbeleid op dit
punt aangepast moet worden, dan zullen GS dat samen met Provinciale 
Staten oppakken. 

                                                       
1 De maatschappelijke opgaves  zijn: (1) Samen werken aan Zuid-Holland, (2) Bereikbaar Zuid-Holland, (3) Schone energie voor iedereen, (4) Een concurrerend Zuid-Holland, (5) Versterken natuur

in Zuid-Holland, (6) Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland en (7) Gezond en veilig Zuid-Holland.
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Onderwerp Geplande aanbieding
aan PS

Agendering
commissie

Besluit-
vorming PS

Opgave1 / 
Portefeuille-
houder

Toelichting

Module Integrale visie Vlietzone
N.a.v. amendement 659 is aan de lange termijn
agenda van de Omgevingsvisie toegevoegd dat ‘de
provincie in nauwe samenwerking met gemeenten
een integrale visie voor de Vlietzone opstelt’. Het
betreft de uitwerking van het Landschapspark
Zuidvleugel langs de Vliet tussen Rijswijk en Leiden. 

Huidige planning: 
Q4-2021: vaststelling
gezamenlijke visie voor
de Vlietzone.

Planning in vorige LTA:
   Q4-2021

IC 4 en 6
Koning

Dit onderwerp is: 
Een bestaand onderwerp op de LTA, in 2019 aan de LTA toegevoegd n.a.v.
amendement 659. Het proces om samen met gemeenten en stakeholders 
een visie te ontwikkelen loopt.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
Amendement 659 “Visie Vlietzone”. 

Clustering logistieke bedrijvigheid (waaronder
XXL bedrijven)
Doel is meer inzicht in de behoefte naar een
clustering van de logistiek (in knooppunten).

Huidige planning: 
Q2-2021

Planning in vorige LTA:
Q2-2021

 De Zoete
Koning

Dit onderwerp is: 
Een bestaand onderwerp op de LTA. In de Bedrijventerreinenstrategie is 
een onderzoek aangekondigd naar XXL bedrijven. Dit traject geeft hier 
invulling aan. Tevens wordt in de komende gecombineerde aanpassing van 
het omgevingsbeleid bij wijze van ‘pas op de plaats’ al een voorlopige
regulering voor de locatiekeuze van XXl bedrijven opgenomen.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee

Reden van agendering:
Komt vanuit GS en PS samen. 
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Onderwerp Geplande aanbieding
aan PS

Agendering
commissie

Besluit-
vorming PS

Opgave1 / 
Portefeuille-
houder

Toelichting

Vestigingsbeleid detailhandel (in het licht van
toepassingsmogelijkheden 
ontheffingsinstrument)
Bepalen naar aanleiding van het Randstad
koopstromenonderzoek of al dan niet een
beleidsrijke wijziging nodig is.

Huidige planning:
Afhankelijk van de
behandeling door  
PS van de verkregen
data uit het Randstand
koopstromenonderzoek 

   (Q1 2022).  

Planning in vorige LTA:
Q4-2020

 4
Koning
De Zoete

Dit onderwerp is: 
Een bestaand onderwerp op de LTA. 

Er hebben inmiddels twee technische sessies met PS over het
detailhandelbeleid plaatsgevonden. In deze LTA is dit onderwerp verplaatst
van categorie 5. “Evaluaties en monitoring” naar categorie 1. “Verkenningen,
onderzoeken, gebiedspraktijken”. Dat is naar aanleiding van de behandeling
van het onderwerp “Duiding uitspraak Raad van State over Decathlon” in de
Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie van 10 februari 2021. De
commissievoorzitter heeft toen afgeconcludeerd dat GS niet hebben
toegezegd om op dit moment een beleidsrijke wijziging van het perifere
detailhandel aan PS voor te leggen. Er staat een Randstad
Koopstromenonderzoek (KSO) in de planning, deze moet nog uitgevoerd
worden. De verkregen data uit het KSO zal naar verwachting in het eerste
kwartaal 2022 naar de commissie verstuurd kunnen worden. 

Via de reguliere systematiek zal specifiek voor Zuid-Holland o.b.v. de data 
uit het KSO een nadere analyse uitgevoerd worden om te bepalen of er
beleidswijzigingen nodig zijn. Deze analyse kan naar verwachting medio 
2022 afgerond zijn. Dit is dan een logisch moment om te bespreken of er
eventueel een beleidsrijke wijziging nodig is. Dit wordt ook op de planning 
van de commissie RWE opgenomen.     

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA? 
Nee.

Reden van agendering:
Is door de commissie RWE op haar eigen agenda gezet tijdens de 
commissievergadering van 10 februari 2021.  
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2. Startnotities (voorheen ‘beleidsvoornemens’)

Een startnotitie wordt opgesteld als beleidsaanpassingen gewenst zijn. Een startnotitie beschrijft in ieder geval: a) de reden waarom een beleidsaanpassing nodig is (wat is

het probleem), b) de reikwijdte waarbinnen naar beleidsopties gezocht gaat worden, c) op welke wijze participatie vorm krijgt en d) de planning voor oplevering van de

ontwerp-beleidsaanpassing(en). Startnotities worden waar mogelijk gelijktijdig aangeboden aan Provinciale Staten voor bespreking. Daarna start het traject van

daadwerkelijke beleidsaanpassing.

Onderwerp Geplande aanbieding
aan PS

Agendering
commissie

Besluit-
vorming PS

Opgave / 
Portefeuille-
houder

Toelichting

Energietransitie, waaronder uitwerking 
Klimaatakkoord en Regionale Energiestrategieën
Betreft de onderdelen industrie, elektriciteit en
gebouwde omgeving. Voor de onderdelen gebouwde
omgeving en elektriciteit wordt het Klimaatakkoord
uitgewerkt in RES’en (Regionale Energiestrategieën).

Huidige planning:
Q2-2021 

Q3/Q4 2021:startnotitie

Planning in vorige LTA:
Q2-2021

KNM / BE 3
Potjer

Dit onderwerp is: 
Bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA? 
Nee.

Reden van agendering:
De 7 regionale energiestrategieën doen voorstellen voor het duurzaam
opwekken voor zon en wind op land.  De verwachting is dat hierop het
omgevingsbeleid om die reden moet worden aangepast. De RES’en worden
geagendeerd voor besluitvorming in juni 2021 in PS. En is een
planningsbrief en een doorkijk voor omgevingsbeleid naar de Staten
gestuurd in dec 2020 waarin o.a. een indicatie staat voor de oplevering van
de startnotitie.

Gezonde en veilige leefomgeving
Startnotitie geeft een uitwerking van de beoogde
aanpak van de opgave Gezond en Veilig in 
hoofdstuk 7 van het Coalitieakkoord. In dit hoofdstuk
is aangegeven dat deze ambities voor een gezonde
en veilige leefomgeving worden uitgewerkt in een
programma.

Huidige planning:

2021
(Vaststelling beleid).

 
Planning in vorige LTA:
Q4-2020 (Startnotitie), 

2021
(Vaststelling beleid).

KNM 20 jan 2021  7
Bom-Lemstra

Dit onderwerp is: 
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
Is zo afgesproken in het Coalitieakkoord.
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3. Beleidsaanpassingen (voorheen ‘modules omgevingsbeleid’)
In een Beleidsaanpassing wordt beschreven welk beleid wijzigt. Een beleidsaanpassing bevat in ieder geval a) een beschrijving van de voorgestelde wijzigingen in de

omgevingsvisie en/of het omgevingsprogramma en/of de omgevingsverordening, b) een onderbouwing van de keuze voor deze aanpassing en c) een was/wordt-tabel van

de voorgestelde wijzigingen. Het vaststellen van een beleidsaanpassing betreft een bevoegdheid van Provinciale Staten voor de omgevingsvisie en de

omgevingsverordening en een bevoegdheid van Gedeputeerde Staten voor de omgevingsprogramma’s.

Onderwerp Geplande aanbieding
aan PS

Agendering
commissie

Besluit-
vorming PS

Opgave / 
Portefeuille-
houder

Toelichting 

Soortenbeheer en faunabeleid 
Sinds 2017 zijn de provincies, door de invoering
van de Wet natuurbescherming, verantwoordelijk
voor het natuurbeleid. Het beleid van Provincie
Zuid-Holland is op een aantal onderwerpen niet
volledig of verouderd. Daarom gaat Provincie Zuid-
Holland het natuurbeleid op een aantal onderdelen
concreter uitwerken: dit betreft de onderwerpen
soortenbescherming, faunabeheer en
exotenbestrijding.

Huidige planning: 
Kadernota: Q2 2021
Ontwerp: Q3-2021

Planning in vorige LTA:
Ontwerp: Q3-2021

KNM 5
Potjer (soorten-
bescherming)

Bom-Lemstra
(Faunabeheer)

Dit onderwerp is: 
Een bestaand onderwerp op de LTA. 

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee. De startbrief ‘soortenbescherming, faunabeheer en exotenbestrijding’
(PZH-2020-746558535) is aan u verstuurd. De daarin vermelde planning is
ongewijzigd.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
GS hebben toegezegd PS op een aantal momenten te betrekken bij de
uitwerking van het soortenbeleid. 

Voldoende sociale en betaalbare woningen
De provincie wil zorgdragen voor voldoende sociale
en betaalbare woningen. De maatschappelijke
opgave om te voorzien in voldoende woningen van
het juiste type op de juiste plek is enorm. Het is van
belang om daarbij als provincie onze positie scherp
te bepalen en dit belang goed te kunnen borgen.
Daarnaast wil de provincie wil de provincie
woningbouw versnellen door te sturen op
voldoende dichtheid van woningbouwlocaties.

Huidige planning: 
Ontwerp: Q1-2021

Planning in vorige LTA:
Ontwerp: Q1-2021

 7
Koning

Dit onderwerp is:  
Een bestaand onderwerp op de LTA. Het onderwerp is verbreed met een
planoptimalisatie.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA? 
Ja. Er wordt onderzocht of er een procedurele bundeling mogelijk is met de
onderwerpen ‘bedrijventerreinen’, ‘voldoende sociale en betaalbare
woningen’, ‘ruimtelijke kwaliteit’, ‘externe veiligheid’ en ‘historische
windmolens’.

Reden agendering: 
Dit onderwerp was nog onvoldoende afgerond op het moment van
totstandkoming van de vernieuwde Ontwerp Omgevingsvisie en is daarom
afzonderlijk geagendeerd. Het onderwerp hangt samen met de
verstedelijkingsstrategie. 
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Onderwerp Geplande aanbieding
aan PS

Agendering
commissie

Besluit-
vorming PS

Opgave / 
Portefeuille-
houder

Toelichting 

Bedrijventerreinenstrategie
Betreft uitwerking van voorstellen voor: 
- nieuwe mogelijkheden op het gebied van

compensatie van bedrijventerreinen
- de status van de regionale

bedrijventerreinenvisies
- de introductie van woon-werk-akkoorden
- de structurele inzet op leegstandsaanpak
- actualisering beleid voor XXL bedrijven 
- Bredere inzet op duurzaamheid en

energieverbruik 

Huidige planning: 
Ontwerp: Q1-2021

Planning in vorige LTA:
Ontwerp: Q1-2021

 De Zoete
Koning

Dit onderwerp is: 
Een bestaand onderwerp op de LTA. Betreft vervolg op de verkenning
‘bedrijventerreinen’. 

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA? 
Ja. Er wordt onderzocht of er een procedurele bundeling mogelijk is met 
de onderwerpen ‘bedrijventerreinen’, ‘voldoende sociale en betaalbare
woningen’, ‘ruimtelijke kwaliteit’, ‘externe veiligheid’ en ‘historische
windmolens’.

Reden van agendering:
Conform de nieuwe Omgevingswet dienen de teksten in de
bedrijventerreinenstrategie omgezet te worden naar het provinciale
omgevingsbeleid.

Ruimtelijke kwaliteit
Betreft aanpassingen van het huidige beleid t.a.v.
ruimtelijke kwaliteit. Inclusief mogelijke technische
aanpassingen aan kaartmateriaal en andere
dringende kleine aanpassingen.

Huidige planning:
Q1-2021

Planning in vorige LTA:
Q1-2021

RWE  5, 6, 7
Koning

Dit onderwerp is: 
Een bestaand onderwerp op de LTA. 

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja. Er wordt onderzocht of er een procedurele bundeling mogelijk is met de
onderwerpen ‘bedrijventerreinen’, ‘voldoende sociale en betaalbare
woningen’, ‘ruimtelijke kwaliteit’, ‘externe veiligheid’ en ‘historische
windmolens’.

Reden van agendering: 
Het beleid is na 10 jaar geëvalueerd (intern en extern) en wordt nu
geactualiseerd, waarin naast uitkomsten van de evaluatie ook adviezen 
van de provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit mee worden genomen.
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Onderwerp Geplande aanbieding
aan PS

Agendering
commissie

Besluit-
vorming PS

Opgave / 
Portefeuille-
houder

Toelichting 

Beleidsneutrale actualisering van het
voorgaande uitvoeringsprogramma externe
veiligheid
Betreft het opnemen van het onderdeel externe
veiligheid in het Omgevingsprogramma. Dit
onderdeel wordt gebruikt om uitvoering te geven
aan de vastgestelde beleidskeuze in de
Omgevingsvisie voor een veiliger Zuid-Holland. Het
onderdeel is de opvolger van het reeds afgelopen
Uitvoeringsprogramma externe veiligheid.

Huidige planning: 
Ontwerp: Q1-2021

Planning in vorige LTA:
Ontwerp: Q1-2021

 Bom-Lemstra Dit onderwerp is: 
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA? 
Ja. Er wordt onderzocht of er een procedurele bundeling mogelijk is met 
de onderwerpen ‘bedrijventerreinen’, ‘voldoende sociale en betaalbare
woningen’, ‘ruimtelijke kwaliteit’, ‘externe veiligheid’ en ‘historische
windmolens’.

Reden van agendering:
De door GS vastgestelde beleidsneutrale actualisatie 
uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid. GS informeren PS over de
ontwikkelingen rondom dit onderwerp.  

Historische windmolens
De provincie Zuid-Holland beschouwt molens als
cultuurhistorische elementen van provinciaal belang
en ziet de bescherming van de molens als een
provinciale taak. In Zuid-Holland wordt momenteel
ervaren dat de bescherming van molens, in met
name stedelijk gebied, onder druk staat. En de
verwachting is dat dit in de nabije toekomst verder
toe zal nemen. De PARK heeft op 30 april 2020
advies uitgebracht op welke wijze een
gewijzigd  omgevingsbeleid bij kan dragen aan het
behalen van de provinciale doelen. Een voorstel
voor wijziging van het omgevingsbeleid, naar
aanleiding van het PARK-advies, wordt voorbereid.

  Huidige planning: 
  Ontwerp: Q1-2021
  Vaststelling: n.t.b.

  Planning in vorige LTA:
  Ontwerp: Q1-2020
  Vaststelling: Q3-2020

 De Zoete

Koning

Dit onderwerp is: 
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Ja. De reden hiervoor dat het meeloopt met een procedurele bundeling 
met de onderwerpen ‘bedrijventerreinen’, ‘voldoende sociale en betaalbare
woningen’, ‘ruimtelijke kwaliteit’, ‘externe veiligheid’ en ‘historische
windmolens’. 

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA? 
Ja. Er wordt onderzocht of er een procedurele bundeling mogelijk is met de
onderwerpen ‘bedrijventerreinen’, ‘voldoende sociale en betaalbare
woningen’, ‘ruimtelijke kwaliteit’, ‘externe veiligheid’ en ‘historische
windmolens’. 

Reden van agendering: 
Naar aanleiding van knelpunten van molenbiotopen in het stedelijk gebied
(hoogbouw, verdichting). En naar aanleiding van het advies van de PARK
d.d. 30 april 2020 aan GS hierover.  
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Onderwerp Geplande aanbieding
aan PS

Agendering
commissie

Besluit-
vorming PS

Opgave / 
Portefeuille-
houder

Toelichting 

Module aanvulling Omgevingsverordening op
drinkwaterregels

   Betreft aanpassen van de Provinciale 
   Milieuverordening voor drinkwaterregels

  Huidige planning: 
  Q2 2021: Vaststelling

  Planning in vorige LTA: 
  Ontwerp: Q4-2020

KNM 7
Baljeu

Dit onderwerp is: 
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee, betreft alleen een faseverschuiving van ontwerp naar vaststelling.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering: 
De huidige regels voor drinkwater zijn verouderd en de strategische
reserveringen moeten worden opgenomen.

Module Bos en Bomen
Motie van 3 juli 2019 is gevraagd om een bos- en
bomenbeleid nader uit te werken op grond van
hoofdstuk 4 Wet natuurbescherming. 

In reactie op deze motie is aangeven dit breder op
te pakken. 

In oktober 2020 is, in dit kader, het Groeimodel
Bos- en bomenbeleid vastgesteld door GS. Dit
groeimodel is 2 december besproken in de
commissie KNM. 

 
Het onderwerp Bos- en bomen is tot op heden nog
niet verwerkt als beleidskeuze in de
omgevingsvisie. Met het vastgestelde groeimodel is
het nu wel mogelijk om op hoofdlijnen de
beleidskeuze bos- en bomenbeleid verder vorm te
geven. 

Daarnaast is aan PS toegezegd om de voorstellen
voor bescherming uit te werken in
de  omgevingsverordening (onderdeel
houtopstanden). Verdere uitwerking van de
beleidskeuze in eventuele programma’s is op dit
moment nog niet aan de orde en hangt o.a. af van
de financieringsmogelijkheden uit de Landelijke
bossenstrategie en de aansluiting op andere
provinciale programma’s.

Huidige planning: 
Ontwerp: Q2-2021
(vervolgfase)
Onderdeel verordening
loopt mee in de
gecombineerde
herziening van het
Omgevingsbeleid

Planning in vorige LTA:
Ontwerp: Q2-2021
(vervolgfase)

Vaststelling: n.n.b.

KNM Nee 5
Potjer

Dit onderwerp is: 
Een bestaand onderwerp op de LTA. 

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
 Ja.
- De voorstellen voor bescherming van bestaande houtopstanden moeten
aangepast worden in de omgevingsverordening. Hiervoor wordt
aangesloten op de besluitvorming in het kader van de
omgevingsverordening en de aanpassingen in de Omgevingswet. 

- De mogelijkheden voor verdere uitwerking van het beleid zijn gekoppeld
aan andere programma’s en gebiedsprocessen; waaronder Programma
Natuur, maar ook de uitwerking (en mogelijkheden voor financiering) van
de Landelijke bossenstrategie. Nadere uitwerking zal daarom
plaatsvinden in de tweede helft van 2021. 

Reden van agendering
Uitwerking van motie (881, 3 juli 2019) en afspraak om aan te sluiten op 
de Landelijke Bossenstrategie.
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Onderwerp Geplande aanbieding
aan PS

Agendering
commissie

Besluit-
vorming PS

Opgave / 
Portefeuille-
houder

Toelichting 

Vaststelling geluidproductieplafonds
provinciale wegen
Betreft een nieuwe taak die met de inwerkingtreding
van de omgevingswet ook gaat gelden voor de
provinciale wegen (geldt al sinds 2012 voor de
Rijksinfrastructuur).

Huidige planning: 
Ontwerp: Q3-2021 
Vaststelling: Q1-2022
 
Planning in vorige LTA:
Ontwerp: Q1-2024 
Vaststelling: Q3-2024

BE 7
Vermeulen

Dit onderwerp is: 
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Ja, Het vaststellen van de GPP’s zal dit jaar gaan plaatsvinden, voor de
inwerkingtreding van de omgevingswet waarin SWUNG2 staat
opgenomen. Op deze manier is de provincie Zuid-Holland direct , vanaf 
de aftrap, goed voorbereid bij de start van de inwerkingtreding.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA? 
Nee.

Reden van agendering: 
De inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022.

Regionaal Waterprogramma 
GS moeten een regionaal waterprogramma
vaststellen o.g.v. Omgevingswet. Het bevat in ieder
geval beleidsuitwerking van Europese richtlijnen
over water, zoals Kaderrichtlijn Water en Richtlijn
Overstromgingsrisico’s.

Huidige planning: 
Q1 2021 (ontwerp, ter
kennisname)

Q3 2021 (herziening
ontwerp, ter
kennisname)

Planning in vorige LTA:
Q4 2020 (consultatie 
PS)

Q1 2021 (ontwerp, ter
kennisname)

KNM 7
Baljeu

Dit onderwerp is: 
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee. Voorafgaand aan de terinzagelegging van het ontwerp regionaal
waterprogramma wordt het ontwerp herzien, om enkele lopende
beleidsuitwerkingen en om aanvullingen uit participatie van de omgeving
mee te kunnen nemen in het ontwerp. 

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA? 
Na vaststelling wordt het regionaal waterprogramma onderdeel van het
Omgevingsprogramma.

Reden van agendering:
De actieve informatieplicht van GS.

Herziening Omgevingsverordening Boom- en
sierteeltgebied
De gemeenten zijn gestart met de herziening van de
Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Boskoop
(ISV). Op basis hiervan wordt een verzoek gedaan 
om de Omgevingsverordening te wijzigen.

Huidige planning:  
Q2-2021   

Planning in vorige LTA: 
Q2-2021  

 
  

  5
Bom-Lemstra
(Greenports)

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging? 
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja, er is afhankelijkheid van de mogelijkheden om aan te sluiten op een
verzamelherziening. Tevens is de planning afhankelijk van tijdig ontvangen
van het verzoek van de betreffende gemeenten

   Reden van agendering:   
   Is aangekondigd op verzoek van de gemeenten.
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4. Beleidsuitvoering
Bij de uitvoering van beleid heeft de provincie ook een aantal instrumenten die benut kunnen worden. In dit overzicht worden ontwikkelingen genoemd waarbij het in de

verwachting ligt dat deze tot beleidsaanpassingen leiden of waarbij sprake is van grote impact.

Onderwerp Geplande aanbieding
aan PS

Agendering
commissie

Besluit-
vorming
PS

Opgave /  
Portefeuille-
houder

Toelichting

Provinciaal inpassingsplan (PIP) met toepassing
Provinciale Coördinatie regeling (CPR).
Warmtetransportleiding door het Midden (start).
Betreft maken van het PIP t.b.v.
‘Warmtetransportleiding door het Midden’.

Huidige planning: 
Q4-2020:
Ontwerpbesluiten 
gereed en ontvangen
door PZH.

Q1-2021:
terinzagelegging 
ontwerp PIP, de
ontwerpbesluiten en 
het Combi-MER; 

Q4-2021: 
vaststellen PIP door PS

Q4-2021: 
Beroepsprocedure 
(start met 6 weken ter
inzage legging). 

Planning in vorige LTA:
Q4-2020:
Ontwerpbesluiten 
gereed en ontvangen
door PZH.

Q1-2021:
terinzagelegging 
ontwerp PIP, de
ontwerpbesluiten en 
het Combi-MER; 

Q4-2021: 
vaststellen PIP door PS

Q4-2021:
Beroepsprocedure 
(start met 6 weken ter
inzage legging). 

3
Koning
Baljeu

Dit onderwerp is: 
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Om deze nieuwe planning te doen slagen is het noodzakelijk dat de
bevoegde gezagen tijdig hun ontwerpbesluiten bij ons aanleveren. Aan de
bevoegde gezagen is een brief gezonden waarin de uiterlijke termijn van 
het aanleveren van de ontwerpbesluiten is opgenomen. 

Reden van agendering:
Het is de bevoegdheid van PS om een PIP vast te stellen. GS doen
hiervoor alle voorbereidende handelingen. GS informeren de Staten
regelmatig over de stappen die in dit project gezet worden.
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Onderwerp Geplande aanbieding
aan PS

Agendering
commissie

Besluit-
vorming
PS

Opgave /  
Portefeuille-
houder

Toelichting

Herziening Programma ruimte Zuidplaspolder
De gemeente Zuidplas, de provincie en de overige
partners in de Grondbank RZG Zuidplas werken
samen aan planvorming voor de ontwikkeling van 
het Middengebied van de Zuidplaspolder tot een
gebied met o.a. woningbouw, bedrijvigheid, natuur 
en recreatie. Het is waarschijnlijk dat de nog op te
stellen bestuurlijke afspraken tussen deze partijen
zullen leiden tot voorstellen voor aanpassingen in 
het Programma ruimte m.b.t. de 3 ha kaart en de
tekst over de ontwikkeling van de Zuidplaspolder

Huidige planning: 
Q3/Q4-2021 

Planning in vorige LTA:
Q2-2021 

4
Koning 

Dit onderwerp is: 
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Ja. Q2 2021 blijkt te ambitieus. Q3/Q4 is realistischer. 

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
   Op verzoek van GS.

Programma Flexwonen 
De provincie ziet in Flexwonen een oplossing voor
het snel beschikbaar krijgen van woonruimten voor
spoedzoekers en voor het snel inlopen van het
woningtekort. Met Flexwonen wordt gedoeld op
verschillende soorten tijdelijke
huisvestingsoplossingen, waarbij men woont op 
basis van tijdelijke huurcontracten. Om Flexwonen
 te bevorderen wordt een programma Flexwonen
opgesteld. In dit programma zal ook worden
ingegaan op de inzet van het budget dat PZH van 
het Rijk heeft gekregen om Flexwonen te
bevorderen.

Huidige planning: 
Ontwerp: Q2-2021
Vaststelling: Q3-2021

Planning in vorige LTA:
Ontwerp: Q2-2021
Vaststelling: Q3-2021

RWE 6
Koning

Dit onderwerp is: 
Een bestaand onderwerp op de LTA. Uitwerking van de beleidsbeslissing 
wonen.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee. 

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
Met het opzetten van een programma Flexwonen wordt tegemoet gekomen 
uit een in de Woondeal Zuidelijke Randstad gemaakte afspraak:
Partijen onderkennen dat de vraag naar tijdelijke en flexibele
woonoplossingen structureel is geworden en daarom een duurzame 
aanpak vergt. Partijen zetten zich daarom in voor meer mogelijkheden 
voor flexwonen.

De Woondeal is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen BZK,
PZH, Bestuurlijke tafel wonen Haaglanden, Samenwerkingsverband 
Wonen regio Rotterdam, gemeenten Dordrecht, Leiden, Den Haag,
Rotterdam.
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5. Evaluaties en monitoring
In dit overzicht worden de evaluaties en monitoring genoemd die relevant zijn voor het beleid van de Provincie Zuid-Holland. Met dit overzicht wordt tevens invulling gegeven

aan de Verordening Beleidsevaluaties.

Onderwerp Geplande aanbieding 
aan PS

Agendering 
commissie

Besluit-
vorming PS

Opgave / 
Portefeuille-
houder

Toelichting

Monitor Leefomgevingstoets
Betreft maken van een monitor van de staat van de
Zuid-Hollandse leefomgeving.

Huidige planning: 
Q2-2021 (jaarlijks)

Planning in vorige LTA:
Q2-2021 (jaarlijks)

 7
Potjer

Dit onderwerp is: 
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?   
Nee.

Reden van agendering:
Conform afspraak met PS.

Doeltreffendheid subsidies
Betreft wettelijke verplichting tweemaal per
collegeperiode te rapporteren over de
doeltreffendheid van subsidies op basis van de
Algemene Subsidieverordening en gestoeld op de
Algemene wet bestuursrecht.

Huidige planning: 
Q2-2021

Planning in vorige LTA:
Q1-2021

 Alle
Baljeu

Dit onderwerp is: 
Bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Ja. Bij de LTA najaar 2020 is per abuis Q2 2021 niet opgenomen in 
de planning. Doordat er vaker wordt afgestemd met alle gedeputeerden 
kan daarom de planning op Q2 2021 gezet worden.    

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA? 
Nee. Wel is sprake van wederzijdse beïnvloeding:  Hoe beter andere
beleidsonderwerpen worden geëvalueerd, hoe hoger in principe de
doeltreffendheid van subsidieonderwerpen blijkt te zijn.

Reden van agendering:
   Betreft wettelijke verplichting tweemaal per collegeperiode te rapporteren     
   over de doeltreffendheid van subsidies (op basis van de Algemene   
   Subsidieverordening en gestoeld op de Algemene wet bestuursrecht). 
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Voortgangsrapportage luchtkwaliteit 2021
De Voortgangsrapportage luchtkwaliteit 2021 geeft
een overzicht over de luchtkwaliteit, de trend in de
concentraties en de maatregelen die de provincie
neemt om de luchtkwaliteit te verbeteren.
 

Huidige planning: 
Q2-2021 (jaarlijks)

Planning in vorige LTA:
Q2-2020 (jaarlijks)

 7
Bom-Lemstra

Dit onderwerp is: 
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA? 
Nee.

Reden van agendering:
Jaarlijks rapporteren Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten over de
luchtkwaliteit en het luchtbeleid van de provincie. Dit is een toezegging 
aan Provinciale Staten ten tijde van de vaststelling van het Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) in 2009.
 
In januari 2020 heeft de provincie het Schone Lucht Akkoord getekend, 
het nieuwe samenwerkingsprogramma ter verbetering van de luchtkwaliteit,
de opvolger van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. 
Het Schone Lucht Akkoord wil de luchtkwaliteit nog verder verbeteren.
Daarom wordt de jaarlijkse rapportage aan Provinciale Staten voortgezet.
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6. Beleidsregels, nadere GS-regels en andere regels
In dit overzicht worden alle verwachte aanpassingen van beleidsregels, nadere GS-regels en andere regels benoemd. Met deze regels wordt aangegeven op welke wijze

invulling wordt gegeven aan de uitvoering van een wettelijke taak. Het betreft vooral de bevoegdheid van Gedeputeerde Staten om beleidsregels vast te stellen, deze gaan

ter kennisname of ter voorbereiding richting Provinciale Staten.

Onderwerp Geplande aanbieding
aan PS 

Agendering
commissie

Besluit-
vorming PS

Opgave / 
Portefeuille-
houder

Toelichting

Compensatie natuur, recreatie en landschap
Zuid-Holland
Zoveel mogelijk beleidsarme aanpassing en
actualisering van de beleidsregel uit 2013 met het
oog op o.m. de invoering van de Omgevingswet,
tevens -voor zover van toepassing- implementatie
van PS-besluit nr. 7062. De herziene beleidsregel
wordt vastgesteld door GS en wordt vervolgens t.k.n.
aan PS aangeboden.

Huidige planning: 
Ontwerp: Q4-2021
Vaststelling: n.n.b
 
Planning in vorige LTA:
Ontwerp: Q2-2021
Vaststelling: n.n.b

KNM 5
Potjer

Dit onderwerp is: 
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Ja. Planning is aangepast in verband met de vertraging in de invoering van
de Omgevingswet en daarmee van de inwerkingtreding van de nieuwe 
Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV). Daarnaast treedt er
vertraging op door een tekort aan capaciteit.   

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja, met de ZHOV.

Reden van agendering:
Beleidsregel is verouderd en niet aangepast aan Omgevingswet. Ook
implementatie van PS-besluit 7062.

Omzetting veiligheidscontouren naar
instrumentarium omgevingswet
Omzetting veiligheidscontouren naar
 instrumentarium omgevingswet. Op dit moment zijn
in Zuid-Holland zes veiligheidscontouren
vastgesteld. Onder de Omgevingswet verandert het
instrumentarium voor de veiligheidscontouren
waardoor deze in de Zuid-Hollandse
Omgevingsverordening worden omgezet naar het
nieuwe instrumentarium.

Huidige planning: 
Vaststellen: Q1-2021 

Planning in vorige LTA:
Vaststellen: Q1-2021

KNM 7
Bom-Lemstra

Dit onderwerp is: 
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Het proces voor dit onderwerp volgt het proces van de Zuid-Hollandse
Omgevingsverordening.

Reden van agendering:
Beleidsneutrale omzetting naar nieuw instrumentarium onder de
Omgevingswet met instemming van GS.
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Onderwerp Geplande aanbieding
aan PS 

Agendering
commissie

Besluit-
vorming PS

Opgave / 
Portefeuille-
houder

Toelichting

Nadere regels meldingsplicht activiteiten
infrastructuur.
Betreft wijziging van de regelgeving die erop gericht
is om vijf vastgestelde activiteiten op het gebied van
kabels en leidingen meldingsplichtig te maken, in
plaats van vergunningplichtig, waarbij de
bescherming en het veilig en doelmatig gebruik van
de provinciale infrastructuur gewaarborgd blijft.  

Huidige planning:
Q1-2021

Planning in vorige LTA:
Q4-2020
(ter kennisname)

BE 2
Vermeulen
Baljeu

Dit onderwerp is: 
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Ja. Door drukte bij zowel de interne ambtelijke organisatie als bij het
betrokken externe bureau is het niet gelukt om de stukken in Q4-2020 aan 
te leveren. Dat wordt nu Q1-2021.  

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA? 
Ja. Het meldingssysteem is een onderdeel van de Omgevingsverordening.
Er wordt aangesloten bij het opstellen van een nieuwe verordening en bij 
het PS-traject in de komende vaststellings- en wijzigingsrondes. Er wordt
zoveel mogelijk parallel met elkaar meegelopen zodat de aansluiting
optimaal is.

Reden van agendering:
Het meldingssysteem zal per 1 januari 2022 samen met de Omgevingswet
en de Omgevingsverordening in werking moeten treden. Tot deze datum
worden PS en GS op de hoogte gehouden van de stand van zaken.

Werkwijze onteigeningen
Betreft ontwikkelen van een nieuwe werkwijze t.a.v.
onteigeningen, gezamenlijk met andere provincies 
en gemeenten.

Huidige planning: 
Q3-2021 

Planning in vorige LTA:
Q3-2021

 -
Potjer
De Zoete

Dit onderwerp is: 
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA? 
Nee.

Reden van agendering:
De invoering van de Omgevingswet. Hierdoor verandert de rol van PS bij
onteigenen. Nu is een Koninklijk Besluit nodig om te mogen onteigenen,
waarna een burgerlijke rechter de onteigening uitspreekt in een vonnis.
Onder de nieuwe wet zullen PS onteigeningsbeschikkingen geven, die 
door een bestuursrechter moeten worden bekrachtigd.
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Onderwerp Geplande aanbieding
aan PS 

Agendering
commissie

Besluit-
vorming PS

Opgave / 
Portefeuille-
houder

Toelichting

Herziening Toetsingskader provinciale
ondersteuningsinstelling Zuid-Holland
Het toetsingskader voor de provinciale
ondersteuningsinstelling Zuid-Holland is in 2017
vastgesteld. Onder andere in verband met de
landelijke evaluatie van de Wet stelsel openbare
bibliotheekvoorzieningen en de nieuwe landelijke
innovatieagenda bibliotheken is een herziening
mogelijk gewenst.

Huidige planning: 
Planning: Q2-2021

Planning in vorige LTA:
Planning: Q2-2021

BMM Vermeulen Dit onderwerp is: 
Een bestaand onderwerp op de LTA. De GS-brief is conform planning in 
Q3-2020 aan PS verstuurd. In het voorjaar van 2021 wordt aanbieding van
de herziening verwacht.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee. 

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA? 
Nee.

Reden van agendering:
GS hebben de bevoegdheid om het toetsingskader voor de provinciale
ondersteuningsinstelling voor bibliotheken in Zuid-Holland vast te stellen 
en te wijzigen. GS informeert PS over ontwikkelen omtrent dit onderwerp. 
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7. Doorontwikkeling omgevingsbeleid
In dit overzicht worden alle trajecten benoemd die nodig zijn om gereed te zijn voor de invoering van de Omgevingswet. 

Onderwerp Geplande aanbieding
aan PS

Agendering
commissie

Besluit-
vorming PS

Opgave / 
Portefeuille-
houder

Toelichting

Zuid-Hollandse Omgevingsverordening 2021
Betreft de hernieuwde vaststelling van de
Omgevingsverordening die nodig is om te voldoen
aan de Omgevingswet.

Huidige planning:  
Q2/Q3-2021 
(vaststelling
statenvoorstel in GS)

Planning in vorige LTA:
Q1-2021 (vaststelling)

IC Allen
(Potjer
coördinerend)

  Dit onderwerp is:
  Een bestaand onderwerp op de LTA. Het ontwerp is in Q2-2020 
  aangeboden aan PS waarbij expliciet onderscheid gemaakt is tussen:   
  beleidsrijke aanpassingen, gelijkwaardige aanpassingen en aanpassingen 
  als gevolg van de omgevingswet met beperkte impact. Er wordt gewerkt 
  aan de beantwoording en verwerking van zienswijzen en andere  
  noodzakelijke wijzigingen als gevolg van het verder beschikbaar komen van 
  de Rijksregelgeving (welke eind 2020 nog niet allemaal officieel was 
  gepubliceerd in het staatsblad). 

  Het voorstel voor hectarenneutrale grenswijzingen (in- en uitdeuken) van 
  het Natuurnetwerk Nederland in het gebied Gouwe-Wiericke wordt   
  opgenomen in de eerstvolgende wijziging van de Omgevingsverordening  
  Zuid-Holland in Q2 2021 onder huidig recht, omdat de inwerkingtreding van  
  de ZHOV een jaar later zal zijn in verband met het uitstel van de
  Omgevingswet. Dit is nu apart opgenomen op de LTA, zie “Wijziging 
  Omgevingsverordening Zuid-Holland 2020”. 

  Is er sprake van een planningswijziging?
  Ja. De vaststelling van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV)    
  schuift een kwartaal op omdat eind 2020 de definitieve Rijksregelingeving  
  (aanvullingsbesluiten Natuur en aanvullingsbesluit Bodem) nog niet \
  gepubliceerd waren. Uit concepten daarvan blijkt dat afstemming op de 
  laatste versies nog enige tijd gaat kosten. 

  Ook enkele zienswijzen vergen nog wat uitgebreider uitzoekwerk om  
  geconstateerde bevindingen die te maken hebben met de vernieuwing die  
  de Omgevingswet brengt optimaal vorm te geven. Met een verschuiving is 
  er nog steeds ruim voldoende tijd voor de besluitvorming en publicatie die  
  voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet (vermoedelijk 1-1-2022)  
  moet zijn afgerond. De planning voor de behandeling en besluitvorming is 
  aan de Staten.

  Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?    
  Ja. In 2021 start een wijzigings- en aanvullingsspoor op de 
  omgevingsverordening. Zie “Wijzigings/aanvullingsspoor Zuid-Hollandse 
  Omgevingsverordening (ZHOV) 2021”.

  Reden van agendering:
  Wettelijke verplichting. Opgevoerd in het kader van de implementatie van 
  de Omgevingswet en Omgevingsbeleid.
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Onderwerp Geplande aanbieding
aan PS

Agendering
commissie

Besluit-
vorming PS

Opgave /  
Portefeuille-
houder

Toelichting

Wijzigings/aanvullingsspoor Zuid-Hollandse
Omgevingsverordening (ZHOV) 2021 
Voor het jaar 2021 komt er een wijzigings- en
aanvullingsspoor voor de ZHOV om flexibiliteit
richting de inwerkingtreding van de OW te behouden
en in te kunnen spelen op mogelijke wijzigingen van
de Rijksregelgeving. Ook kunnen beleidsrijke
wijzigingen en technische verbeteringen 
doorgevoerd worden.

Huidige planning:  
Q2/Q3-2021 (ontwerp)

Q4-2021 (vaststelling)

Planning in vorige LTA:
Q2-2021 (ontwerp)

Q4-2021 (vaststelling

IC Allen
(Potjer
coördinerend)

Dit onderwerp is: 
Een bestaand onderwerp op de LTA. Voor het jaar 2021 komt er 
een wijzigings- en aanvullingsspoor voor de ZHOV om flexibiliteit richting 
de inwerkingtreding van de OW te behouden en in te kunnen spelen op
mogelijke wijzigingen van de Rijksregelgeving. Ook kunnen beleidsrijke
wijzigingen (eventueel uit andere modules die nog lopen onder (alleen) het
huidige recht) en technische verbeteringen doorgevoerd worden.

Is er sprake van een planningswijziging?
Ja. De planning schuift een kwartaal naar achteren in verband met het
verschuiven van de planning van de initiële ZHOV. 

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?   
Ja. Pas nadat de initiële ZHOV is afgerond kan gestart worden met het in
procedure brengen van eventuele aanvullingen en wijzigingen.

Reden van agendering:
Flexibiliteit behouden richting de inwerkingtreding van de Omgevingswet 
en ervoor kunnen zorgen dat de ZHOV actueel blijft.

Vernieuwde Omgevingsvisie
Betreft tekstuele verbeteringen, actualisaties en
verbeteringen in opbouw, structuur en leesbaarheid 
van de Omgevingsvisie. Evenals het consistent 
maken met de begroting.

Huidige planning:
Vaststelling: Q2-2021

Planning in vorige LTA:
Ontwerp: Q4-2020 
Vaststelling: Q2-2021

IC 14 april 2021
(inclusief een nota
van beantwoording)

PS 16 juni
2021

Allen
(Potjer
coördinerend)

Dit onderwerp is: 
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee. 

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Ja. Veel van de onderwerpen op deze LTA die beleidswijzigingen 
betreffen worden doorgevoerd in deze vernieuwing van de Omgevingsvisie.

Reden van agendering:
Betreft een doorlopende procedure. 
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Onderwerp Geplande aanbieding
aan PS

Agendering
commissie

Besluit-
vorming PS

Opgave /  
Portefeuille-
houder

Toelichting

Omgevingsprogramma
Betreft de samenvoeging van de huidige
programma’s tot 1 Omgevingsprogramma’s conform
Omgevingswet inclusief de gebiedsgerichte
programma’s.

Huidige planning: 
Vaststelling: Q2-2021

Onderdeel: 
Gebiedsgerichte
uitwerking:
Ontwerp: Q3-2021
Vaststelling: Q1-2022 

Planning in vorige LTA:
Ontwerp: Q4-2020 
Vaststelling: Q2-2021 

IC Allen
(Potjer
coördinerend)

Dit onderwerp is: 
Ee bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Ja. Het eerste ontwerp Omgevingsprogramma is gelijktijdig met de
vernieuwde Omgevingsvisie ter inzage gelegd (zie ook planning
Omgevingsvisie). Dit ontwerp omvat de beleidsuitwerking per beleidsdoel. 
De gebiedsgerichte uitwerking volgt in 2021. 

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA? 
Nee.

Reden van agendering:
Met het Omgevingsprogramma geeft GS uitwerking aan de beleidsdoelen
die PS hebben vastgesteld in de Omgevingsvisie.

Wijziging Omgevingsverordening Zuid-Holland
2020
Vanwege het uitstel van de Omgevingswet kan de
Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV) nog
niet van kracht worden. Daarom wordt de huidige
omgevingsverordening aangepast op een aantal
inhoudelijke punten die deels ook al in de ZHOV
waren voorzien. Deze aanpassingen lopen in de
besluitvorming parallel met de vernieuwde
Omgevingsvisie en het ontwerp
Omgevingsprogramma.

Huidige planning: 
Q2 2021 

Planning in vorige LTA:
n.v.t. 

IC  Allen
(Potjer
coördinerend)

Dit onderwerp is: 
Een nieuw onderwerp op de LTA. Dit maakte eerder onderdeel uit van 
de koers 2020 en de ZHOV. Het is nu opgenomen in de LTA als apart
onderwerp.

In deze wijziging zijn de volgende onderwerpen opgenomen:
 Wijziging begrenzing van een aantal contouren van het 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) en een aantal recreatiegebieden.
 Toevoegen locaties windenergie.
 Toevoegen Artikel risico’s van klimaatverandering.

 Toevoegen Paragraaf Beschermingszone drinkwatervoorziening.
 Wijzigen artikel 6.10 (stedelijke ontwikkelingen) in verband met

maatregelen wonen.

 Wijzigen artikel 6.10 (stedelijke ontwikkelingen) in verband met 3 ha
kaart.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee. 

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?   
Ja. Het loopt parallel met de vaststelling van vernieuwde Omgevingsvisie
en het ontwerp Omgevingsprogramma.

Reden van agendering:
Het uitstel van de Omgevingswet waardoor de Zuid-Hollandse
Omgevingsverordening (ZHOV) nog niet van kracht kan worden. 


