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Onderwerp

Ontwerp Herziening 2021 Omgevingsbeleid

Geachte Statenleden,

Wij brengen u op de hoogte van ons voornemen de Ontwerp Herziening 2021 van het
Omgevingsbeleid ter inzage te leggen. Overeenkomstig de protocol afspraken leggen wij het
ontwerp ter inzage na bespreking daarvan in Provinciale Staten. Bijgaand ontvangt u het ontwerp,
ter kennisneming en ter bespreking.

De ontwerp Herziening 2021 van het Omgevingsbeleid heeft betrekking op een partiële wijziging
van de Omgevingsvisie, de Omgevingsverordening en het Omgevingsprogramma. In juridische
zin gaat het dus om drie afzonderlijke besluiten. De herziening omvat een bundeling van
beleidsmodules die zijn aangekondigd in de Lange Termijn Agenda van Provinciale Staten. U
kunt dit zien als de eerste reguliere inhoudelijke herziening van het Omgevingsbeleid. De vorige
herzieningen waren namelijk vooral gericht op de totstandkoming en de vervolmaking van de
instrumenten van het Omgevingsbeleid (visie, verordening, programma) en in mindere mate op
de inhoudelijke aanpassing van het beleid.

Het regelmatig aanpassen van het Omgevingsbeleid is nodig en wenselijk om het beleid actueel
en toepasbaar te houden. De herziening heeft betrekking op de volgende beleidsmodules:

•
•
•

Verstedelijking

•
•
•

Mutaties 3 hectare kaart

•
•
•

Ruimtelijke kwaliteit

•
•

Bos en bomen

Optimalisatie van woningbouwplannen
Sociaal en betaalbaar wonen

Bedrijventerreinen
Grote ruimtevragers

Molenbiotoop
Externe veiligheid

Gezond en veilig
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Ruimtelijke kwaliteit is één van de beleidsmodules die deel uitmaken van deze herziening. Er
wordt onder andere meer aandacht besteed aan stedelijke landschappen, waaronder het
havenlandschap. Met het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van een gebied, wordt altijd
bedoeld het versterken van de bestaande ruimtelijke kwaliteit, identiteit, karakteristiek en
kenmerken van een bepaald gebied. Ter illustratie: in het havenlandschap is dat in de basis het
grootschalig industriële en logistieke havenkarakter. We hebben oog voor de economische- en de
energietransitie en benoemen dat die veranderingen passen in dit grootschalig industriële en
logistieke havenkarakter of het zelfs versterken. Het beleid is dus niet belemmerend voor de
verdere ontwikkeling van het havengebied.

In het kader van het totstandkomingsproces van de Ontwerp Herziening 2021 is een
leefomgevingstoets opgesteld. Hierin zijn de kansen voor positieve effecten beschreven en de

risico’s op negatieve effecten. Een milieueffectrapportage is niet nodig, omdat de

inhoudelijke

wijzigingen niet dermate ingrijpend zijn dat deze als m.e.r.-plichtig kunnen worden beschouwd.

Het omgevingsbeleid wordt digitaal vormgegeven en is raadpleegbaar en in te zien via de viewer
van het omgevingsbeleid op de provinciale website en wordt overeenkomstig de wettelijke eisen
ook gepubliceerd op ruimtelijkeplannen.nl

De agendering van het Ontwerp in Provinciale Staten (Statencommissie Integraal) is vooral
gericht op het oordeel of het Ontwerp voldoende rijp is om ter inzage te leggen. U hoeft dus nog
niet volledig akkoord te gaan met alle afzonderlijke onderdelen. Bij de terinzagelegging zullen we
aangeven dat Provinciale Staten na de terinzagelegging een inhoudelijk standpunt zullen
innemen over de herziening en bij dat standpunt ook de ingediende zienswijzen zullen betrekken.

Wij verzoeken u het Ontwerp bij voorkeur al in april vrij te geven, zodat het ontwerp nog ruim voor
de zomer ter inzage kan worden gelegd. Een latere bespreking leidt tot uitstel van de
terinzagelegging tot na de zomer, hetgeen een grote vertraging betekent voor de in deze
herziening opgenomen beleidsrijke wijzigingen.

Na bespreking van de Ontwerp Herziening 2021 in Provinciale Staten zullen wij het ontwerp ter
inzage leggen voor een periode van zes weken. Een ieder wordt daarbij in de gelegenheid
gesteld een zienswijze in te dienen. We zullen de zienswijzen voorzien van een antwoord en
waar nodig de Herziening 2021 hierop aanpassen. Vervolgens zullen wij de Herziening 2021 ter
vaststelling aan u voorleggen, naar verwachting nog voor het zomerreces.
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Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit

Bijlagen:

- Ontwerp Herziening 2021 van het Omgevingsbeleid
- Bijlage 1 Wijzigingsbesluit Omgevingsverordening
- Bijlage 2 Kaartwijzigingen Omgevingsverordening
- Bijlage 3 Kaartwijzigingen Omgevingsvisie
- Leefomgevingstoets

3/3

