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Aan Provinciale Staten

Onderwerp 

Aanvulling Ontwerp Herziening 2021 

Omgevingsbeleid

 

Geachte Statenleden, 

Op 23 maart 2021 hebben wij het ontwerp vastgesteld van de Herziening 2021 van het

Omgevingsbeleid. Na bespreking daarvan in Provinciale Staten zullen wij het ontwerp ter inzage

leggen. In de procedurevergadering van de Commissie Integraal van 14 april 2021 is besloten de

Ontwerp Herziening 2021 te bespreken in de vergadering van 23 juni 2021. Enkele actuele

ontwikkelingen geven ons aanleiding het ontwerp nog aan te vullen met een drietal onderwerpen.

In de brief van 17 mei van gedeputeerde Koning is deze aanvulling al aangekondigd. Wij

verzoeken u de aanvulling te betrekken bij de bespreking van het ontwerp op 23 juni. 

De Aanvulling op de Ontwerp Herziening 2021 van het Omgevingsbeleid omvat drie

onderwerpen:

 Uitsluiten permanente bewoning recreatiewoningen

 Aanpassen regeling boom- en sierteeltgebied Greenport Boskoop

 Verstedelijking en mobiliteit (ex ante beoordeling bestemmingsplannen op mobiliteit)

Het gaat om een aanpassing van de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening. In juridische

zin gaat het om twee besluiten. Deze zijn samengevoegd in het document ‘Aanvulling op de

Ontwerp Herziening 2021 van het Omgevingsbeleid’.

Voor de terinzagelegging zullen wij de aanvulling samenvoegen met het ontwerp, zodat dit als

één ontwerp ter inzage kan worden gelegd.

Regeling permanente bewoning recreatiewoningen

Het opnemen van een regeling in de Omgevingsverordening voor het uitsluiten van permanente

bewoning van recreatiewoningen speelt in op de aanstaande aanpassing van het Besluit

omgevingsrecht, waarbij de mogelijkheden voor gemeenten om permanente bewoning te

legaliseren fors worden verruimd. Om als provincie de regie te kunnen houden is het wenselijk

het beleid dat nu alleen is opgenomen in de Omgevingsvisie ook vast te leggen in de
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Omgevingsverordening. Dit kan door het opnemen van instructieregels. Het gaat dus niet om

nieuw beleid, maar om een ‘pas op de plaats’ waarbij het bestaande beleid juridische

doorwerking krijgt.

Regeling boom- en sierteeltgebied Greenport Boskoop

De gemeenten in de Greenport Boskoop hebben begin dit jaar een actualisering van de

Intergemeentelijke structuurvisie Greenport Boskoop (ISV) uit 20211 vastgesteld, Zij waren

hiertoe door ons uitgenodigd, in verband met verschillende ontwikkelingen in de Greenport,

waaronder  schaalvergroting, herstructurering en kwaliteitsverbetering. Het onderwerp staat op de

Lange Termijn Agenda (LTA) voor het tweede kwartaal 2021, onder voorbehoud van de tijdige

vaststelling van de ISV. De vaststelling kwam te laat om nog meegenomen te kunnen worden bij

de vaststelling op 23 maart van het ontwerp van de Herziening 2021. Vandaar dat dit onderwerp

nu alsnog is meegenomen in deze aanvulling op het ontwerp. 

Verstedelijking en mobiliteit

De provincie heeft in haar huidige Omgevingsbeleid geen goede basis om haar ruimtelijk

instrumentarium in te zetten tegen voorgenomen bestemmingsplannen die leiden tot

verslechtering van de bereikbaarheid. Sturing aan de voorkant, via vooroverleg, op

mobiliteitsbeleidsdoelen is hierdoor moeilijker. Andere ruimtelijke ordeningsinstrumenten, zoals

zienswijzen en reactieve aanwijzingen, kunnen op het gebied van mobiliteit beperkt worden

ingezet. Om de regio bereikbaar te houden (provinciaal belang), stellen wij voor het

mobiliteitsbeleid juridisch te vertalen in de Omgevingsverordening. Hierdoor kan de provincie op

het gebied van mobiliteit beter sturen en toetsen en zich beter positioneren als een meewerkende

overheid bij ruimtelijke ontwikkelingen. Gelet op de grote verstedelijkingsopgave is het van belang

dit nu al mee te nemen in de Herziening 2021 van het Omgevingsbeleid.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit
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