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Geachte heer Weber,
U hebt mij op 9 juli 2021 namens de Integrale Statencommissie uitgenodigd advies te
geven over de herziening van het omgevingsbeleid. Ik stel het zeer op prijs dat u de
PARK om advies vraagt. Ik vind het belangrijk dat naast het ongevraagde advies dat ik
geef, de provincie mij ook weet te vinden en daarmee aanscherpt wat de rol van de
PARK kan zijn.
Ik wil echter op de vraag zoals u die in uw aanvraag formuleert niet ingaan. Als PARK
wil ik gericht en scherp adviseren, en als onafhankelijk adviseur onderwerpen
opzoeken waar het echt schuurt, en waar ik iets in beweging kan zetten. Deze
adviesvraag past niet goed bij die rolopvatting. Hij is laat in het proces, waardoor de
kansen om inderdaad op schurende onderdelen iets in beweging te zetten, klein zijn.
De herziening betreft een reeks losse modules die, om ze echt goed te beoordelen,
van me eisen me grondig in het omgevingsbeleid als geheel te verdiepen. Dat zou me
te veel tijd kosten. In dat soort situaties laat ik me graag ondersteunen door
provincieambtenaren, maar dan is direct ook de vraag aan de orde, wat ik toevoeg
aan hun werk. Intern overleg bevestigde dat voor de herziening van het
omgevingsbeleid voldoende denkcapaciteit beschikbaar is, bijvoorbeeld in de vorm
van een advies van de Provinciale Adviescommissie voor de Leefomgeving (PAL). Met
mijn beperkte tijd moet ik me daar niet in mengen.
Met deze brief wil ik u tegelijk laten weten wat u wel van me mag verwachten.
Het omgevingsbeleid is volop in ontwikkeling en van groot belang. Ik zie allerlei
partijen worstelen met de eerste versies van omgevingsvisies en omgevingsplannen.
Hoe stel je zo’n plan op, wanneer we niet op bestaande voorbeelden kunnen
voortbouwen? Maar vooral ook: hoe kunnen we de grote veranderingen die op ons
afkomen er mee aansturen? Juist ook in Zuid-Holland hebben we groot belang bij
goed omgevingsbeleid.
Het valt mij echter in de provincie Zuid-Holland op dat het moeilijk is tot de integrale
benadering en het helder beeld voor de lange termijn te komen die zo essentieel zijn,
gezien de omvang van de transities en hun onderlinge samenhang! Juist in deze
provincie is er een schrijnend gebrek aan ruimte, kwantitatief, maar misschien nog
wel meer kwalitatief. Er moeten keuzes gemaakt worden, en die zullen pijnlijk zijn.
Daar is een toekomstgericht kader voor nodig.

Dit is het terrein waar ik als PARK wél advies kan bieden. Ik zal dan ook graag na de
vaststelling van deze herziening een breder advies over het omgevingsbeleid geven.
Daarin zal ik vooral benoemen wat de provincie zou moeten doen om tot een
toekomstvisie te komen die echt richting kan geven aan ruimtelijke ontwikkelingen.
Dat kan dan als input zijn voor de volgende stap op weg naar een trotse
omgevingsvisie; een visie die zich nestelt in de traditie van ruimtelijke ordening die
Nederland door de decennia opbouwde, en waar de provincie Zuid-Holland sterke
bijdragen aan leverde.
Ik ga graag met u in gesprek om een goed moment te bepalen voor dit advies.
Met vriendelijke groet,
Noël van Dooren
Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit
Provincie Zuid-Holland
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