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Integrale benadering van vraagstukken

10 november 2021
7410
Begroting 2022

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 10 november 2021 ter
behandeling van bovengemeld agendapunt:
Constaterende dat:
• Al langere tijd in de Provinciale Staten van Zuid-Holland een roep klinkt om een meer
integrale benadering van vraagstukken op het terrein van het Omgevingsrecht.
• Er verscheidene grote opgaven zijn waarop gebiedsgerichte aanpakken in gang zijn gezet
die elk een ander grondgebied en een andere focus kennen, zoals: stikstof en
bodemdaling.
• Er verscheidene grote opgaven zijn zoals: voldoende woningbouw, energie, natuur
realiseren alsmede het op peil houden van ons vestigingsklimaat.
• Deze verschillende opgaven elkaar volop raken in onze provincie waar ruimte schaars is
en vraagstukken daarom integraal benaderd moeten worden.
Overwegende dat:
• Het in de lijn der verwachting ligt dat niet aan alle opgaven tot een ideaal niveau voldaan
zal kunnen worden en er dus een afweging zal moeten plaatsvinden.
• Het van belang is dat Provinciale Staten zich kunnen uitspreken over welke keuzes in
deze afweging gemaakt worden en welke opgave hierbij prioriteit geniet.
• GS heeft aangegeven de integraliteit tussen deze opgaven aan de tafel van het college
van GS te bewaken.
• Deze afweging voor P5 niet zodanig inzichtelijk is dat P5 daarin kan sturen.
Roept het college van GS op om:
• Aan P5 duidelijk te maken op welke wijze de integraliteit nu wordt geborgd.
• PS te informeren over de gemaakte afwegingen (ook wel ‘botsproeven’) aan de
collegetafel of al eerder in het proces bij het realiseren van één van de opgaven.
• Met de commissie lC in gesprek te gaan hoe deze informatievoorziening kan worden
vormgegeven.
En gaat over tot de orde van de dag.
Ria Oosterop, D66
Kirsten Wilkeshuis, D66

