
 
 

 

 

Bijdrage van Statenlid Ton van Rijnberk over de Lange Termijn Agenda 

Provinciale Staten woensdag 18 december 2019 

 

Voorzitter, sinds enige tijd wordt de Lange Termijn Agenda van Provinciale Staten voor het 

omgevingsbeleid periodiek in deze Statenvergadering geagendeerd.  

Het doel is om Provinciale Staten een instrument in handen te geven waarmee de agenderende rol 

voor beleidsaanpassingen, zowel inhoudelijk als in tijd, kan worden uitgeoefend.  

In de Lange Termijn Agenda zijn de sectorale beleidsproducten benoemd. Als Staten mogen we daar 

onderdelen aan toevoegen en de planning aanpassen.  

 

Met de voorgestelde aanpassing van de Lange Termijn Agenda kan D66 akkoord gaan, maar met de 

opeenvolgende aanpassingen van de Lange Termijn Agenda lijkt het omgevingsbeleid te blijven 

hangen in het integraal zichtbaar maken van sectorale besluiten voor de fysieke leefomgeving in 

plaats van de integrale sturing die nodig is bij het ontwikkelen van de omgevingsvisie.  

D66 wil hier nu nadrukkelijk aandacht voor vragen want er komt bij de invoering van de 

Omgevingswet, die op 1 januari 2021 in werking moet treden veel op ons af.  

In uw zienswijze op het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) verwoord u het belang van 

de omgevingsvisie als volgt: 

“De druk op ruimte in Nederland is groot en Zuid-Holland merkt dat in het bijzonder. Zuid 

Holland maakt met slim ruimtegebruik werk van complexiteit. Nieuwe urgente 

maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, digitalisering en 

circulaire economie vragen om ruimte en nieuw ruimtegebruik. Om deze ruimte te kunnen 

geven is soms moed en regionaal maatwerk nodig. Een opgave- en gebiedsgerichte benadering 

zijn daarbij essentieel en vereist een goede samenwerking tussen overheden en 

maatschappelijke partners. Alleen zo komt een toekomstbestendige en kwalitatief 

hoogwaardige inrichting van de ruimte tot stand en ontstaat een omgeving die inspireert en 

waarin het prettig leven is. Zuid-Holland pakt nadrukkelijk en met verve haar rol en ruimtelijke 

taak vanuit dat besef”. 

Vanuit deze opvatting durft u het ook aan om kritiek te leveren op de NOVI want de zienswijze 

bevat ook het volgende commentaar: 

“We constateren dat u in deze eerste NOVI al het rijksbeleid weliswaar op hoofdlijnen noemt, 

maar nog niet hebt geïntegreerd. Bestaande beleidsplannen worden niet ingetrokken en ook 

nieuwe beleidskeuzes worden uitgewerkt in separate beleidsdocumenten. Hierdoor blijft het 

mogelijk om onderdelen van omgevingskwaliteit vanuit sectorale invalshoeken te reguleren, 

hetgeen niet beoogd is met de stelselherziening omgevingsrecht”. 



 
 

In de zienswijze geeft u de sturingsprincipes aan die de provincie hanteert: Een 

opgavegerichte- en gebiedsgerichte benadering en een goede samenwerking tussen 

overheden en maatschappelijke partners. Ook heeft u het over moed en regionaal maatwerk. 

In de in ontwikkeling zijnde provinciale omgevingsvisie wordt dit verder toegelicht waarbij 

wordt onderkend dat de nieuwe werkstijl: "ruimte voor ontwikkeling met waarborg voor 

kwaliteit" iets vraagt van ons gedrag, zowel bestuurlijk als ambtelijk.  

Voorzitter, in april 2019 heeft de Provinciale Adviescommissie Leefomgeving een Checklist voor 

omgevingskwaliteit uitgebracht.  

D66 hecht dermate veel waarde aan dit advies dat ik het hier eigenlijk integraal met u zou willen 

delen. Omwille van de tijd zal ik de griffie vragen het advies onder de Statenleden te verspreiden en 

me beperken tot het citeren van een aantal adviezen die ons zeer aanspreken: 

• Het is belangrijk om naast de functionele doelstelling van wonen, werken en energie 

opwekken steeds een dubbeldoelstelling van een goede omgevingskwaliteit te hanteren.  

• De neiging bestaat om complexiteit te vermijden door de aandacht te richten op 

deelopgaven. In werkelijkheid hangen de opgaven en schaalniveaus nauw samen. 

• Integrale oplossingen zijn cruciaal voor een goede kwaliteit van onze leefomgeving en om 

deze robuust en weerbaar te houden tegen gevolgen van klimaatverandering, bodemdaling, 

vastlopende infrastructuur, enzovoort. 

• De provincie kan zich niet beroepen op het Rijk of de gemeenten en hun regionale 

samenwerkingsverbanden. Dat biedt geen garantie voor een goede invulling en aanpak. Ze 

dient zelf kleur te bekennen en initiatieven te nemen. Schets daarom in de omgevingsvisie 

een wervend toekomstbeeld, benoem concrete doelen en treedt op als een krachtige 

verbinder tussen de betrokken partijen. Creëer hierbij actief draagvlak voor de uitvoering van 

de noodzakelijke maatregelen. 

• Mocht realisatie van de opgaven niet in vrijwillige samenwerking tot stand kunnen komen, 

schroom dan niet om in te grijpen.  

• Het werken aan omgevingskwaliteit vergt een brede, integrale blik. In de praktijk werkt men 

doorgaans vanuit een smalle benadering gericht op één sector: complexe vraagstukken 

worden uiteengerafeld in deelopgaven zoals woningbouw, mobiliteit of energie, zonder de 

aard en omvang van de totale opgave in beeld te houden.  

• Zorg ervoor dat de aard, omvang en complexiteit van de opgave goed in beeld is. Breng de 

schuurpunten en kansen ruimtelijk in beeld en maak dan bewust afwegingen.  

• Ontwerpend onderzoek is een middel om schijnbare tegenstellingen te verenigen door deze 

te onderzoeken in verschillende scenario’s en te verbeelden in schetsen, tekeningen en 

berekeningen. De concrete verbeelding van een mogelijke toekomst helpt om de natuurlijke 

weerstand tegen verandering te verminderen en het geloof en vertrouwen te laten groeien 

dat een andere inrichting van onze leefomgeving niet een verslechtering daarvan hoeft te 

betekenen.  

• Gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bewoners hebben behoefte aan 

een provincie die hen inspireert, richting geeft en heldere doelen stelt. Gemeenten alleen en 

ook regionale samenwerkingen tussen gemeenten kunnen deze ontwikkelingen niet 

behartigen, omdat de opgaven niet alleen lokaal maar juist ook regionaal en nationaal zijn. 

Voorzitter, tot op heden moet Provinciale Staten het doen met de LTA en zien we van de mooie 

woorden in de zienswijze op de NOVI en de adviezen van de PAL nog niets concreets terug.  



 
 

Voorzitter, het opstellen van een omgevingsvisie betekent een echte omslag in het werken, 

zowel wat betreft de participatie als de integraliteit.  

Het opgavegericht werken vraagt, een flinke cultuurverandering bij het bestuur en de 

ambtelijke organisatie.  

Onder het bestuur verstaat D66 niet alleen Gedeputeerde Staten maar nadrukkelijk ook 

Provinciale Staten.  

Je kunt Provinciale Staten, als hoogste orgaan, zien als de opdrachtgever die de kaders 

formuleert voor de opdrachtnemers die bestaan uit Gedeputeerde Staten en de ambtelijke 

organisatie.  

Je kunt echter alleen maar een goed opdrachtgever zijn als je kennis hebt van de materie en 

helder kunt aangeven wat je verwacht.  

Om slagvaardig te kunnen werken is dus van belang dat deze cultuuromslag niet alleen 

plaatsvindt binnen Gedeputeerde Staten en de ambtelijke organisatie maar ook binnen 

Provinciale Staten. Dit bereiken we niet met een uurtje technische sessie zoals nu gepland voor 

15 januari.  

Dit moet wat D66 betreft veel fundamenteler worden aangepakt. 

Wij willen dan ook in overleg met de griffie het initiatief nemen om met een aantal Statenleden 

een inhoudelijke werkgroep Omgevingsvisie te vormen die zich, met enige ambtelijke 

ondersteuning, gaat verdiepen in het vraagstuk met welke houding en gedrag Provinciale 

Staten het beste haar rol in het complexe proces van de omgevingswet kan invullen.  

Politieke standpunten innemen is hierbij niet aan de orde want dat dient uiteraard plaats te 

vinden in de Statencommissies en in Provinciale Staten. 

 


