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Aan Integrale Statencommissie

Onderwerp

Terugkoppeling gesprek Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid (LTA)
Geachte commissieleden,
Op 27 oktober heeft een gesprek plaatsgevonden met gedeputeerde Potjer over het doel en de
werkwijze van de LTA en de onderwerpen die hierop thuishoren. Het gesprek vond plaats naar
aanleiding van een toezegging die gedeputeerde Potjer heeft gedaan in de
commissievergadering van 9 juni jl. Vanuit de commissie hebben uw voorzitter, commissiegriffier
en de leden Van Sandick-Sopers en Wilkeshuis deelgenomen aan het gesprek. Middels deze
brief informeer ik u over de uitkomsten van het gesprek, opdat u deze desgewenst kunt betrekken
bij een eerstvolgende bespreking van de LTA.
Doel van de LTA
Allereerst is in het gesprek stilgestaan bij het doel van de LTA. De LTA is een instrument van
Provinciale Staten. De LTA stelt hen in staat om een agenderende rol te pakken bij de
ontwikkeling van het Omgevingsbeleid. Het streven is dat de LTA een totaaloverzicht geeft van
onderwerpen van enig gewicht waarvoor mogelijk een herziening van het Omgevingsbeleid is
voorzien en de termijn waarop Provinciale Staten stukken hiertoe kunnen verwachten. Wanneer
een Statenlid een bestaand onderwerp op de LTA mist of niet tevreden is met de planning, kan dit
worden besproken in de Integrale Commissie en kan de LTA eventueel gewijzigd worden
vastgesteld in de Statenvergadering.
Proces rondom de LTA
In het gesprek is ook stilgestaan bij de verschillende processtappen die worden doorlopen
alvorens een actualisatie van de LTA wordt vastgesteld in de Statenvergadering. Hieronder vindt
u een opsomming van de verschillende stappen.
1. Initiatief tot agendering
In de vakcommissies dragen Statenleden onderwerpen aan waarop zij een herziening van
het Omgevingsbeleid wensen. Bij voorkeur maken zij hier expliciet dat het onderwerp ook
aan de LTA moet worden toegevoegd. Een meerderheid van de commissie beslist over de
agendering. Ook Gedeputeerde Staten kunnen een voorstel doen voor herziening.
2. Actualisatie LTA
Gedeputeerde Staten sturen periodiek (ca. driemaal per jaar) een geactualiseerde LTA aan
Provinciale Staten.
3. Voorbereiding
De commissiegriffier van de Integrale Statencommissie maakt ten behoeve van de
besluitvorming een concept-statenvoorstel.
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Agendering
De geactualiseerde LTA wordt tezamen met het concept-statenvoorstel direct in de
eerstvolgende overlegvergadering geagendeerd in de Integrale Commissie.
Bespreking
De Integrale Commissie bespreekt ter vergadering of onderwerpen op de LTA missen en
eventuele zorgen omtrent de planning. Hierbij is ook aandacht voor conflicten die kunnen
optreden tussen de verschillende onderwerpen uit de vakcommissies. Indien een
meerderheid van de commissie een wijziging van de LTA wenst, kan dit direct verwerkt
worden in het concept-statenvoorstel.
Verwerking wijzigingen
Indien de commissie heeft besloten tot het wijzigen van het concept-statenvoorstel, verwerkt
de commissiegriffier van de Integrale Commissie deze wijzigingen voordat het statenvoorstel
ter besluitvorming wordt geagendeerd in de Statenvergadering.
Besluitvorming
Het statenvoorstel wordt ter besluitvorming geagendeerd in de Statenvergadering.
Aanpassen commissieplanningen
De planning van iedere commissie wordt door de betreffende commissiegriffier aangepast
naar aanleiding van de wijzigingen in de LTA. Hierdoor zijn de commissieplanningen
complementair aan de LTA en zijn ze niet met elkaar in conflict.

Relatie tussen de Statencommissies
Ook de rol van de Integrale Commissie in relatie tot de vakcommissies is in het gesprek
uitgediept. De LTA bevat namelijk niet alleen onderwerpen die op termijn geagendeerd worden in
de Integrale Commissie, maar juist ook onderwerpen die in vakcommissies terugkomen. Denk
hierbij aan startnotities en losse modules. De deelnemers hebben geconstateerd dat de Integrale
Commissie een coördinerende rol heeft die zij alleen kan oppakken wanneer zij goed contact
heeft met de vakcommissies. Voorkomen moet worden dat de Integrale Commissie een ‘tweedekanscommissie’ wordt, waarin onderwerpen op de LTA worden geagendeerd waarvoor in de
vakcommissie geen meerderheid bleek. Dit vraagt iets van iedereen die betrokken is bij de
totstandkoming van de LTA: binnen fracties moet worden overlegd over de geactualiseerde LTA,
binnen Gedeputeerde Staten moet aandacht zijn voor onderwerpen die wellicht ook op de LTA
moeten worden opgenomen en tussen voorzitters en commissiegriffiers van de verschillende
commissies moet contact zijn over onderwerpen die op de LTA horen te staan. Ik wil u daarom
aanmoedigen om de komende actualisaties van de LTA voorafgaand aan de
commissiebespreking te agenderen in uw fractie.
Overige aandachtspunten
De deelnemers vonden het belangrijk dat op de website van Provinciale Staten een link werd
opgenomen naar de digitale LTA (https://lta.zuid-holland.nl.), zodat deze makkelijk te vinden is.
Deze opmerking wordt meegenomen in de ontwikkeling van de nieuwe statenwebsite.
Hoogachtend,
R.A.M. Weber
Voorzitter Integrale Statencommissie
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