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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-764102885 DOS-2016-

0004358

Onderwerp

Geactualiseerde versie Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid voorjaar 2021

Advies

1. Vast te stellen de brief aan PS, waarin zij geïnformeerd worden over de “Geactualiseerde

versie Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid voorjaar 2021”. 

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

2021” waarin actualisaties zijn opgenomen ten aanzien van wijzigingen en ontwikkelingen

van het Omgevingsbeleid.

3. Vast te stellen de “Geactualiseerde versie Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid voorjaar

2021 overzicht per kwartaal” waarin een overzicht staat per kwartaal van de onderwerpen

die op de geactualiseerde versie LTA Omgevingsbeleid voorjaar 2021 staan. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel “Geactualiseerde versie Lange

Termijn Agenda Omgevingsbeleid voorjaar 2021”.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de Geactualiseerde versies
LTA ten aanzien van de kwartalen te verduidelijken of het kwartaal dat genoemd wordt (Q1–Q4),

gaat over behandeling in GS, aanbieding aan PS of behandeling in de commissie/PS.

Bijlagen

1. GS-brief aan PS Geactualiseerde versie Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid voorjaar
2021.

2. Bijlage 1 bij GS-brief aan PS: Geactualiseerde versie LTA Omgevingsbeleid voorjaar 2021.
3. Bijlage 2 bij GS-brief aan PS: Geactualiseerde versie LTA Omgevingsbeleid voorjaar 2021

overzicht per kwartaal.

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 16 maart 2021 16 maart 2021
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1 Toelichting voor het College

 

Met de GS-brief aan PS “Geactualiseerde versie Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid (LTA)

voorjaar 2021” bieden GS aan PS conform toezegging een geactualiseerde LTA aan.

Bijlage 1 “Geactualiseerde versie Lange Termijn Agenda Provinciale Staten over

Omgevingsbeleid voorjaar 2021” 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). 

De LTA kent een iets aangepaste opzet vanwege de volgende toezeggingen: 

1) Gedeputeerde Potjer heeft toegezegd dat hij voor de volgende LTA’s kijkt hoe in de LTA 

aangegeven kan worden waarom iets op de agenda staat.

2) Gedeputeerde Potjer heeft toegezegd dat de volgende LTA’s een bijlage met planning 

per kwartaal bevatten.

Aan de LTA is nu bij de kolom “toelichting” de reden van agendering toegevoegd. Als bijlage 2

wordt de planning per kwartaal eenmalig aan de Staten aangeboden. De LTA is digitaal te

raadplegen via: https://lta.zuid-holland.nl. Het is de bedoeling dat in het vervolg Staten via deze

digitale LTA  de planning per kwartaal kunnen raadplegen.  

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW  : € 0,00

Programma   : Programma Omgevingsbeleid

Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s. De LTA Omgevingsbeleid wordt

                                                        gemaakt binnen de bestaande ambtelijke capaciteit.

Juridisch kader

De LTA Omgevingsbeleid heeft geen juridische consequenties.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

GS hebben toegezegd aan PS om periodiek een geactualiseerde LTA aan Provinciale Staten te

sturen. De LTA in zijn huidige vorm is voor het eerst op 20 februari 2019 door PS vastgesteld. Dit

was 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

 

De verwachting is dat na besluitvorming in GS de LTA Omgevingsbeleid op 14 april 2021 in de

Integrale Commissie wordt geagendeerd. Daarna volgt een behandeling in de PS-vergadering

van 19 mei 2021. 

https://lta.zuid-holland.nl/
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4 Participatie en rolneming

N.v.t.

 

5 Communicatiestrategie

 

Na vaststelling door GS worden de stukken op de provinciale website gepubliceerd in het kader

van de actieve openbaarheid. Daarnaast wordt de brief met bijlage naar PS verzonden. Er vindt

geen andere actieve communicatie plaats.

 


