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Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen ter behandelíng van
bovenvermeld agendapunt;

Besluiten:
Het bij het voornoemde voorstel behorende ontwerpbestuit als volgt te wijzigen:

Aan het besluitpunt 1 een derde l¡d 1C toe te voegen, luidende:
1

C. Aan de in programma 3.3 benoemde

intensíverin g vliegende brigade 1 fte toe te
voegen ten behoeve van de implementatie Omgevingswet, daarvoor een bedrag van €
100.000,- vrijte maken te dekken uit de in deze nota benoemde vrije ruimte en deze inzet
na een jaar te evalueren.

Toelichting
Ruimtelijke expertíse is schaars. Met de komst van de Omgevingswet wordt een groot
beroep gedaan op extra inzet vanuit gemeenten. Bij voorjaarsnota intensiveert het college
van GS de ondersteuning aan gemeenten voor complexe ruimtelijke opgaven. Met dit
amendement wordt deze beweging van het college verder aangevuld met expertise ten
behoeve van de omgevingswet en het vormgeven van gebieds- en omgevingsvisies waarbij
integraalwerken en d
ruimtegebruik voorop staat.
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