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Onderwerp

Geactualiseerde versie Lange Termijn Agenda
Omgevingsbeleid najaar 2021

Geachte Statenleden,

Wij hebben aan u toegezegd om periodiek voorstellen te doen ter actualisatie van de Lange
Termijn Agenda (LTA) Omgevingsbeleid. Conform deze toezegging ontvangt u hierbij ons
voorstel voor een geactualiseerde LTA Omgevingsbeleid najaar 2021. Zie hiervoor de bijlage. De
wijzigingen in deze LTA ten opzichte van de vorige versie staan beschreven in de kolom

‘toelichting’. Wij wijzen u ook graag op de mogelijkheid om de LTA digitaal te kunnen
raadplegen via https://lta.zuid-holland.nl. Daar is de LTA onder andere ook per kwartaal in te
zien.

In deze nieuwe versie zijn de beleidsmatige ontwikkelingen weergegeven die per september 2021
bekend zijn. Ontwikkelingen en toezeggingen van belang voor de LTA later dan
september nemen wij op in een volgend voorstel. Wij verwachten die in het voorjaar van 2022
aan u aan te bieden.

Uit het voorstel blijkt onder andere dat er in Q2-2022 en Q3-2022 relatief kort na elkaar twee
nieuwe modules gepland zijn. Namelijk de module Ruimte en Wonen en de Herziening
Omgevingsbeleid 2022. Beide modules bevatten meerdere onderwerpen en zijn dus een

zogeheten ‘verzamelherziening’. Wij hebben onderzocht of bundeling van deze twee modules tot
mogelijkheden behoort, maar dit is niet het geval. De gewenste beleidsbijstellingen in de
module Ruimte en Wonen willen wij zo snel mogelijk aan u voorleggen. Tegelijkertijd blijkt het niet
mogelijk om de module Herziening Omgevingsbeleid 2022 te versnellen. Daarom hebben wij
gekozen om twee aparte trajecten op te nemen in dit voorstel.

Met dit voorstel is ook invulling gegeven aan volgende toezeggingen ten aanzien van de LTA:
1.

Uit de Integrale Commissie (IC): met de commissievoorzitter, commissiegriffier en enkele
commissieleden bespreken welke onderwerpen wel en niet op een volgende LTA
moeten worden opgenomen.
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2.

het handelingskader NNN in een volgende update van de LTA op te nemen, voor zover
deze nog niet is afgehandeld.

3.

de herbegrenzing van het NNN voorafgaand aan de terinzagelegging toe te voegen de
ontwerp Omgevingsverordening, zodat ook deze wijziging nog mee kan in
de inspraakprocedure van het Ontwerp van de Herziening 2021 van het
Omgevingsbeleid Zuid-Holland.

4.

Voor de fase van monitoring en beleidsevaluaties is vastgelegd dat nieuw beleid na twee
jaar en staand beleid minimaal iedere vier jaar wordt geëvalueerd.

Ter toelichting:
Ad 1) Conform toezegging vindt er een verdiepend gesprek over de LTA Omgevingsbeleid
plaats met een afvaardiging van de IC. Wij gaan ervan uit dat dit gesprek niet gaat over de inhoud
van de LTA zelf, maar over welk soort onderwerpen in algemene zin een plek op de LTA zouden
moeten krijgen. Zodat duidelijker wordt hoe de LTA als sturend en agenderend instrument voor
PS het best gebruikt kan worden. Dit gesprek heeft plaatsgevonden op 27 oktober 2021.

Ad 2) PS hebben op 16 juni 2021 het handelingskader NNN vastgesteld. De consequenties die
dit heeft voor de verordening lopen mee met de Herziening 2021 van het Omgevingsbeleid ZuidHolland. PS zullen naar verwachting in Q3-Q4 2021 een besluit nemen over de Zuid-Hollandse
Omgevingsverordening. De consequenties van het handelingskader NNN zullen hierin ook
meegenomen worden. In de LTA Omgevingsbeleid najaar 2021 is daarom het handelingskader
NNN niet als apart onderwerp opgenomen.

Ad 3) Het Ontwerp van de Herziening 2021 van het Omgevingsbeleid Zuid-Holland heeft van 28
juli 2021 tot en met 8 september 2021 ter inzage gelegen. Conform toezegging is daarbij
de herbegrenzing van het NNN toegevoegd aan het ontwerp van de Omgevingsverordening,
zodat ook deze wijziging meegenomen is in de inspraakprocedure van de Ontwerp Herziening
Omgevingsbeleid 2021.

Ad 4) GS hebben toegezegd (GS-brief ‘Beleidsevaluaties

en subsidies’, 6 mei 2021) een

evaluatieplanning op te nemen in de Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid (LTA) van al het
beleid. Het gaat om de volgende zinssnede uit de GS-brief:

“voor de fase van monitoring en

beleidsevaluaties is nu vastgelegd dat nieuw beleid na twee jaar en staand beleid minimaal
iedere vier jaar wordt geëvalueerd.” In het bijgaande voorstel voor de LTA is per beleidsdoel van
het Omgevingsbeleid aangegeven wanneer de uiterste deadline voor evaluatie is. Deze kunnen
desgewenst geclusterd worden bijvoorbeeld per ambitieniveau. Als startpunt zijn wij hierbij
uitgegaan van

de vaststelling van de ‘beleidsneutrale omzetting 2020’, die sinds

Q3

2021 vigerend is. Destijds is voor het gehele omgevingsbeleid een leefomgevingstoets uitgevoerd
die als nulmeting kan dienen bij komende evaluaties. Wij zijn voornemens een geactualiseerde
planning op de nemen in de volgende versie van de LTA.

Tevens heeft u op 26 mei jongstleden de werkinstructie Omgevingsbeleid ontvangen als bijlage
bij de brief van GS over Subsidies en beleidsevaluaties met kenmerk PZH-2021-775681627. In
deze werkinstructie is vastgelegd dat relevante partners tijdig bij de ontwikkeling van het
Omgevingsbeleid worden betrokken. Hiermee is naar onze mening ook invulling gegeven aan de
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toezegging gedaan in de Integrale commissie van 30 september 2020 om het Erfgoedhuis ZuidHolland tijdig te betrekken bij de verdere ontwikkeling van het Omgevingsbeleid.

Op 9 juni jongstleden is toegezegd na te gaan of de aangekondigde wijziging in de
Omgevingsverordening om watervoerende lagen te beschermen voldoende terugkomt in het
programma water. In het ontwerpprogramma water wordt ten aanzien van de bescherming van
de watervoerende lagen verwezen naar de Omgevingsverordening. In de omgevingsverordening
is dit onder huidig recht geregeld in de Provinciale Milieuverordening zoals deze op 13 oktober
2021 door uw Staten is vastgesteld. Onder de Omgevingswet zal dit geregeld worden in de ZuidHollandse Omgevingsverordening die op 29 september in de Integrale Commissie van
Provinciale Staten is besproken. Eventuele aanvullingen zullen worden nog meegenomen in het
wijzigingsspoor van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening zodat deze materieel
overeenkomt met de Provinciale Milieuverordening. Wij hopen hiermee ook aan deze toezegging
invulling te hebben gegeven.

Wij vertrouwen erop dat u de toezeggingen als afgedaan kunt beschouwen. En wij verzoeken u
om de voorgestelde aanpassingen op te nemen in uw LTA Omgevingsbeleid.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit
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