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Voorw
oord

V
oorw

oord

Voor u ligt de Beleidsvisie D
uurzaam

heid en M
ilieu 

2013-2017 “Een beter leefm
ilieu m

et m
inder hinder“. 

In het H
oofdlijnenakkoord 2011-2015 Zuid-H

olland 
verbindt en geeft ruim

te kiest de provincie ervoor om
 

het goede te behouden en te w
erken aan verbete-

ringen voor toekom
stige generaties. In lijn hierm

ee 
w

erken w
e aan de versterking van zow

el de econo-
m

ie als het m
ilieu. In de beleidsvisie is duurzaam

heid 
onderdeel gew

orden van de provinciale kerntaken. 
D

e beleidsvisie beschrijft de duurzaam
heidsinzet van 

onze kerntaken groen, w
ater, econom

ie en energie, 
ruim

te en m
obiliteit. 

Voor de m
ilieuthem

a’s lucht, geluid, externe veilig-
heid en bodem

sanering kiest de provincie voor een 
effi

ciënte en doelm
atige invulling van haar taken. 

D
e provincie zet zich in om

 sam
en m

et haar partners 
bij te dragen aan het w

egnem
en en voorkom

en van 
m

ilieuknelpunten en het verbeteren van de m
ilieu-

kw
aliteit van de leefom

geving. H
et accent ligt daarbij 

op uitvoering van w
ettelijke taken.

In de beleidsvisie staan de kaders die w
ij neerzetten 

voor de uitvoerende taken van de vijf U
itvoerings-

diensten in Zuid-H
olland. D

e uitvoering van taken 
door de U

itvoeringsdiensten is gericht op een steeds 
verdere professionalisering van vergunningverlening, 
toezicht en handhaving. H

et uitgangspunt is dat 
bedrijven zich houden aan w

et- en regelgeving. W
ij 

verw
achten hierbij een proactieve opstelling. Tegelij-

kertijd m
ogen burgers er van uit gaan dat de over-

heid op een adequate m
anier vergunningen verleent, 

toezicht houdt en bij overtredingen consequent 
handhaaft.
D

eze beleidsvisie is de basis voor een slagvaardige 
en effectieve inzet op duurzaam

heid en m
ilieu in de 

provincie Zuid-H
olland.

Rik Janssen,
G

edeputeerde M
ilieu
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uurzaam
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Sam
envatting

Sam
envatting

Voor een duurzaam
 en gezond Zuid-H

olland

H
oofddoel van de provincie is om

 van Zuid-H
olland 

een duurzam
e Europese econom

ische topregio te 
m

aken. O
m

 de econom
ische kracht van Zuid-H

olland 
te versterken is een goed vestigings- en leefklim

aat 
van doorslaggevend belang, w

aar een duurzam
e en 

schone, stille en veilige leefom
geving onderdeel van 

uitm
aakt en w

aar w
ij als provincie sam

en m
et 

partners aan w
erken. 

In deze Beleidsvisie D
uurzaam

heid en M
ilieu staat 

de bescherm
ing en verbetering van de kw

aliteit en 
toekom

stbestendigheid van de fysieke leefom
geving 

centraal. D
eze beleidsvisie heeft drie pijlers:

H
et duurzaam

heidsdeel (pijler 1) beschrijft hoe de 
provincie binnen haar w

ettelijke en/of kerntaken - 
ruim

te, econom
ie, m

obiliteit, groen en w
ater - invul-

ling geeft aan duurzaam
heid. Binnen alle hoofdopga-

ven van deze taken is duurzaam
heid een onderdeel, 

w
aarbij er de nodige synergie is tussen sectoren en 

beleidsvelden elkaar versterken. Zo w
erken ruim

te, 
bereikbaarheid, econom

ie en m
ilieu sam

en aan 
econom

ische intensivering en ruim
telijke verdichting 

rond m
ultim

odaal bereikbare centra en knopen. 

D
eze visie beschrijft de m

ilieubeleidskaders (pijler 2) 
voor bodem

sanering en de kw
aliteit van lucht, geluid, 

(w
aaronder luchtvaart) en externe veiligheid. H

ierbij 
w

ordt uitgegaan van de bestaande regelgeving die 
– m

ede – is gebaseerd op de m
enselijke gezondheid 

en w
ordt gestreefd naar een schone, stille en veilige 

leefom
geving. H

et betreft actualisering van bestaand 
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Sam
envatting

beleid. Bezuinigingen leiden tot een focus op w
et-

telijke m
ilieutaken en een effi

ciënte invulling van 
beleidsontw

ikkeling en beleidsuitvoering.

V
erder beschrijft deze visie de kaders voor uitvoering 

(pijler 3) van het m
ilieubeleid. Een groot deel van de 

uitvoering gebeurt door de regionale uitvoerings-
diensten. M

et de kaders geeft de provincie effi
ciënt 

en doelm
atig invulling aan de w

ettelijke m
ilieutaken 

en is een basis gelegd voor een slagvaardige en 
consequente uitvoering door onze U

itvoeringsdien-
sten. D

e nadruk ligt hierbij op het halen van w
ette-

lijke nationale en Europese norm
en. D

aar w
aar verder 

w
ordt gegaan dan de norm

 is dit om
 m

eer ruim
te te 

scheppen voor econom
ische ontw

ikkeling. 

D
eze provinciale Beleidsvisie D

uurzaam
heid en 

M
ilieu kan – als dat aan de orde is – aansluiten bij 

de vorm
ing van een provinciale om

gevingsvisie. 
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Leesw
ijzer

Leesw
ijzer

D
eze Beleidsvisie D

uurzaam
heid en M

ilieu is een visie-
docum

ent w
aarin de provinciale duurzaam

heids- en 
m

ilieuam
bities zijn verw

oord. H
oofdstuk 1 beschrijft 

w
at de aanleiding is voor deze visie, w

elk m
aatschap-

pelijk doel w
ordt beoogd en w

at de sam
enhang m

et 
het overige provinciale beleid is. 

D
eze visie steunt op drie pijlers:

1. 
allereerst beschrijft deze visie hoe het provinciale 
beleid inzake, econom

ie, bereikbaarheid, groen, 
w

ater en ruim
te bijdraagt aan de versterking en 

bescherm
ing van de kw

aliteit van de fysieke leef-
om

geving. In hoofdstuk 2 w
ordt de duurzaam

heid 
in provinciale taken uiteengezet. H

et behouden 
en versterken van een kw

alitatief goede en 
toekom

stbestendige leefom
geving w

ordt daarbij 
verbonden m

et provinciale (kern)taken. D
e inzet 

van de provincie op energie m
aakt onderdeel uit 

van de Beleidsvisie Econom
ie en Energie.

2. 
verder beschrijft deze visie hoe de provincie haar 
w

ettelijke m
ilieutaken de kom

ende jaren invult 
en uitvoert ten behoeve van de kw

aliteit van de 
fysieke leefom

geving. H
et gaat daarbij om

 kader-
stelling en uitvoering van het provinciale beleid 
voor de m

ilieuthem
a’s luchtkw

aliteit, externe 
veiligheid, geluid, (w

aaronder luchtvaart), bodem
-

sanering en vergunningverlening en handhaving. 
D

it is te vinden in hoofdstuk 3. D
e m

ilieudoelen 
w

orden gerealiseerd door de inzet van w
ettelijke 

instrum
enten, zoals vergunningverlening en hand-

having en de uitvoering van w
ettelijke taken.

3. 
verder beschrijft deze visie in hoofdstuk 4 de 
rolverdeling tussen provincie en partners en in 
hoofdstuk 5 w

elke invulling aan de uitvoering 
van de w

ettelijke m
ilieutaken w

ordt gegeven en 
w

elke instrum
enten en partners daarbij w

orden 
ingezet. D

e uitvoeringsstrategie geeft richting aan 
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Leesw
ijzer

het uitvoeringsprogram
m

a m
ilieu en de kader-

stelling voor de regionale uitvoeringsdiensten 
(RU

D
’s).

D
e opbouw

 van deze beleidsvisie, volgens 
deze drie pijlers, is in fi

guur 1 schem
atisch w

eer-
gegeven.

Figuur 1 
 

O
pbouw

 van de Beleidsvisie D
uurzaam

heid en M
ilieu

D
uurzaam

heid in 
provinciale taken

W
ettelijke m

ilieutaken 
U

itvoering m
ilieutaken

Bereikbaarheid

Economie en Energie

Water

Groen

Ruimte

Luchtkwaliteit

Geluid

Externe Veiligheid

Bodemsanering 
en nazorg

Uitvoeringsprincipes

Instrumenten

Regionale Uitvoerings-
diensten 
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10
Inleiding

1 
Inleiding

1.1 
A

anleiding

M
ilieubeleid gaat zow

el over het bescherm
en als het 

versterken van de m
ilieukw

aliteit van onze fysieke 
leefom

geving. D
e provincie Zuid-H

olland draagt bij 
aan het verbeteren van het m

ilieu via de w
ettelijke 

m
ilieutaken en via haar inzet op duurzaam

heid bin-
nen de provinciale kerntaken. U

itdaging is om
 de uit-

voering van het m
ilieubeleid zo te borgen dat zow

el 
de econom

ie als de m
ilieukw

aliteit w
orden versterkt. 

D
it doet de provincie sam

en m
et andere overheden 

en m
aatschappelijke partners. H

oofddoel van de pro-
vincie is om

 van Zuid-H
olland een duurzam

e Europese 
econom

ische topregio te m
aken. 

O
nderdeel van onze sturingsfi

losofi
e rolopvatting 

vorm
t het principe ‘je gaat erover of niet’. D

e provin-
cie heeft kerntaken op het gebied van ruim

te, 

econom
ie, m

obiliteit en groen en w
ettelijke taken 

op het gebied van m
ilieu luchtvaart en w

ater. 
D

e provincie beschikt daarm
ee over expliciete 

verantw
oordelijkheden, bevoegdheden en instru-

m
enten om

 sam
en m

et andere overheden en m
arkt-

partijen duurzam
e ruim

telijke econom
ische opgaven 

en doelstellingen te realiseren.

D
e provincie is bevoegd gezag voor de regionale 

luchthavens in Zuid-H
olland (beleid, vergunning-

verlening, toezicht en handhaving). D
e inzet van 

de provincie op m
ilieueffecten van de luchtvaart is 

beschreven onder zow
el het them

a geluid als het 
them

a externe veiligheid. O
verig beleid voor de 

regionale luchthavens is in de kerntaken van de 
provincie (en in die betreffende beleidsvisies) 
opgenom

en.



11

 Beleidsvisie D
uurzaam

heid en M
ilieu 2013 - 2017

Inleiding

O
p de beleidsterreinen ruim

te, m
ilieu, luchtvaart, 

econom
ie en energie ligt het prim

aat bij bedrijven en 
kennisinstellingen. D

e overheid stuurt in randvoor-
w

aardelijke zin m
ee. D

e rol van de provincie verschilt 
dan ook per vraagstuk van kaderstellend tot verbin-
dend, stim

ulerend en im
plem

enterend. D
aarbij is 

onze rol nu eens groter en dan w
eer kleiner en w

ordt 
vooral gebruik gem

aakt van ruim
telijk en fi

nancieel 
instrum

entarium
. O

ok vanuit het m
obiliteitsbeleid, 

het groen- en w
aterbeleid w

ordt een bijdrage gele-
verd aan een duurzam

e econom
ie en aan leefom

ge-
vingskw

aliteit. 

H
et Europese en rijksbeleid bepalen in hoge m

ate de 
beleidsruim

te voor het provinciale m
ilieubeleid en 

vorm
en de basis voor regionale en lokale besluitvor-

m
ing. D

e provincie heeft sam
en m

et andere overhe-
den een rol bij de kaderstelling en uitvoering van het 
m

ilieubeleid. W
ij hebben m

ilieutaken op het gebied 
van luchtkw

aliteit, externe veiligheid, geluid (w
aaron-

der luchtvaart) en bodem
sanering. In deze Beleidsvi-

sie D
uurzaam

heid en M
ilieu zijn vooral onze 

m
ilieuam

bities en de inzet op duurzaam
heid 

beschreven, w
aarbij w

ij ons inzetten om
 (sam

en 
m

et ander overheden en partijen) bij te dragen aan 
het w

egnem
en en voorkom

en van m
ilieuknelpunten

1 
en het verbeteren van de leefom

gevingskw
aliteit. 

 O
nder regie van de provincies w

ordt gew
erkt aan 

de totstandkom
ing van een landsdekkend stelsel 

van regionale uitvoeringsdiensten (RU
D

’s). H
et doel 

van deze structuur is het op effectieve en effi
ciënte 

w
ijze uitvoeren van de m

ilieutaken voor vergunning-
verlening, toezicht en handhaving. D

e provinciale 
taken die aan de RU

D
’s zijn overgedragen blijven 

onder onze bestuurlijke verantw
oordelijkheid vallen. 

V
isievorm

ing, beleidsontw
ikkeling en kaderstelling 

w
orden niet overgedragen aan de RU

D
’s. 

D
e provincie heeft een aantal w

ettelijke m
ilieuta-

ken gericht op het behouden en versterken van een 
schone, stille en veilige leefom

geving. D
oor de

fysieke om
gevingskw

aliteit te verbeteren w
ordt 

ook ruim
te gecreëerd voor het versterken van de 

1 
M

ilieuknelpunten doen zich voor als de w
ettelijke norm

en w
orden overschreden. H

ierdoor kan gezondheidsschade optreden en 
 

kunnen ruim
telijke en of bedrijfsm

atige ontw
ikkelingen w

orden belem
m

erd.
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Inleiding

econom
ie (m

acro door een goed w
oon- en leefkli-

m
aat en m

icro door intensivering van bedrijvigheid 
m

ogelijk te m
aken). 

D
e Beleidsvisie D

uurzaam
heid en M

ilieu (voorheen 
het m

ilieubeleidsplan) is een w
ettelijk

2 verplicht 
instrum

ent w
aarin de provinciale visie, am

bitie en 
taken zijn vastgelegd. D

eze visie vorm
t ook het kader 

voor de uitvoering van de provinciale m
ilieutaken 

door de regionale uitvoeringsdiensten. H
et bestaande 

M
ilieubeleidsplan loopt af in 2012. 

D
e drie pijlers voor deze beleidsvisie zijn m

ede 
gebaseerd op de evaluatie naar de effectiviteit van 
het m

ilieubeleid gedurende de jaren 2006-2010. D
e 

belangrijkste aanbeveling voor vernieuw
ing van het 

provinciale m
ilieubeleid betreft het opstellen van een 

visiedocum
ent op hoofdlijnen, w

aarin:
-

w
oordelijkheid en w

erkw
ijze binnen het concern 

w
ordt voorgestaan (pijler 1).

in de positiekeuze van de provincie in het netw
erk 

van partners (pijler 3).

D
eze pijlers w

orden hieronder toegelicht.

Inhoudelijk: duurzaam
heid in provinciale taken

D
e provinciale focus is op de versterking van de 

econom
ie. Bij het blijvend versterken hiervan zijn er 

opgaven op het gebied van energietransitie, glastuin-
bouw

, petrochem
ie en bedrijventerreinen. D

e provin-
ciale inzet op duurzam

e energie m
aakt onderdeel uit 

van de Beleidsvisie en uitvoeringsstrategie Econom
ie 

en Energie 2012-2015. O
ok zijn er opgaven om

 de 
bereikbaarheid te verduurzam

en. D
aarnaast zijn er 

vanuit w
ater en ruim

te am
bities om

 te kom
en tot een 

duurzam
e en klim

aatbestendige deltaprovincie. W
aar 

in het verleden vooral vanuit m
ilieu op duurzaam

heid 
w

erd ingezet w
ordt in deze visie vooral vanuit de 

2 
A

rtikel 4.9, 1e lid van de W
et m

ilieubeheer: Provinciale Staten stellen ten m
inste eenm

aal in de vier jaar een provinciaal m
ilieubeleidsplan vast, 

dat m
et het oog op de bescherm

ing van het m
ilieu richting geeft aan in de eerstvolgende vier jaar te nem

en beslissingen van provinciale staten 
en gedeputeerde staten.
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Inleiding

provinciale taken (bereikbaarheid, econom
ie, ruim

te, 
w

ater en groen) ingezet op duurzaam
heid. D

eze ver-
anderende focus heeft geleid tot een m

eer proactieve 
rol, aanpak en sam

enw
erking, door de m

ilieuopgaven 
m

eer m
ee te nem

en in de provinciale kerntaken. 

W
ettelijk: verplicht planfi

guur voor invulling w
ette-

lijke m
ilieutaken

H
et vaststellen van deze m

ilieuvisie is w
ettelijk ver-

plicht op grond van de W
et m

ilieubeheer. H
et huidige 

m
ilieubeleidsplan (het m

ilieudeel van het BG
W

M
) is in 

2010 m
et 2 jaar verlengd tot septem

ber 2012. D
aarom

 
dient er per septem

ber 2012 een nieuw
e beleidsvisie 

m
ilieu door Provinciale Staten te w

orden vastgesteld. 
H

et rijk heeft een voorstel in voorbereiding tot ver-
gaande vereenvoudiging van het planstelsel voor de 
leefom

geving. D
e im

plem
entatie hiervan zal echter 

nog enkele jaren duren. D
eze beleidsvisie speelt daar 

- voor zover m
ogelijk - reeds op in. 

O
rganisatorisch: uitvoering m

ilieutaken via aanstu-
ring regionale uitvoeringsdiensten
D

eze visie vorm
t het kader voor de uitvoering van 

provinciale m
ilieutaken. M

et de kom
st van regionale 

uitvoeringsdiensten (RU
D

’s) is een aantal van deze 
taken hier in m

andaat naar overgedragen. G
oed 

opdrachtgeverschap vraagt om
 een helder kader voor 

aansturing van die regionale uitvoeringsdiensten. D
e 

basis hiervoor w
ordt in deze visie vastgelegd en nader 

uitgew
erkt in een uitvoeringsprogram

m
a m

ilieu. D
e 

activiteiten die w
orden uitgevoerd om

 duurzaam
heid 

via andere beleidsvelden te bereiken zijn beschreven 
in de uitvoeringsprogram

m
a’s of agenda’s van de 

sectoren m
obiliteit, econom

ie, energie, groen, w
ater, 

bodem
 en ruim

te.

D
eze drie hoofdredenen vorm

en tevens de drie pijlers 
w

aarop deze beleidsvisie steunt en w
aarlangs zij is 

opgebouw
d. 

 1.2 
D

oelstelling

Europese topregio 
D

e inzet van Zuid-H
olland is een duurzam

e, concurre-
rende en leefbare Europese topregio. O

ok m
ilieu- en 

duurzaam
heidsbeleid dragen daaraan bij. M

ilieu-
beleid gaat im

m
ers zow

el over het bescherm
en áls 
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Inleiding

over het versterken van de m
ilieukw

aliteit van onze 
fysieke leefom

geving. 

Schoon, stil en veilig
D

e am
bities voor de lange term

ijn zijn een fysieke 
leefom

geving m
et schone lucht, schoon w

ater en een 
schone bodem

, zonder geluidsoverlast en een Zuid-
H

olland dat veilig is in de om
gang m

et gevaarlijke 
stoffen. 

1.3 
Sam

enhang m
et andere beleids-

 
terreinen

Zuid-H
olland is de dichtstbevolkte en drukste provin-

cie van N
ederland. Een provincie w

aar functies zoals 
w

erken, w
onen, reizen en recreëren op een beperkte 

ruim
te sam

enkom
en. D

it vraagt om
 een gezam

enlijke 
visie op duurzaam

heid. D
e provincie heeft im

m
ers 

grote am
bities om

 de econom
ie, de bereikbaarheid 

en de ruim
telijke kw

aliteit te verbeteren om
 zodoen-

de het vestigingsklim
aat te versterken. D

eze beleids-
visie geeft de provinciale inzet op duurzaam

heid in 
kerntaken in hoofdstuk 2 w

eer.
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2 
D

uurzaam
heid in provinciale kerntaken

2.1 
Inleiding

D
it hoofdstuk beschrijft per provinciale kerntaak de 

visie en doelstellingen op duurzaam
heid. D

eze inzet 
is in betreffende beleidsvisies vastgelegd of nog in 
voorbereiding. 

D
it zijn de: 

Econom
ie en Energie 2012-2015 (30 m

ei 2012 

ruim
telijke verordening (PRV

) (beide vastgesteld).
Zuid-H

olland sluit in deze visie aan bij de duurzaam
-

heidsdefi
nitie uit het rapport ‘O

ur Com
m

on Future’ 

van de Brundtlandcom
m

issie. D
uurzam

e ontw
ikkeling 

is hierin gedefi
nieerd als een ontw

ikkeling die voor-
ziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder 
daarm

ee de behoeften van toekom
stige generaties 

- zow
el hier, als in andere delen van de w

ereld - in 
gevaar te brengen. Bij duurzam

e ontw
ikkeling zijn 

People (w
elzijn), Profi

t (w
elvaart) en Planet (leefom

-
geving) in balans, zonder afw

enteling in ruim
te en 

tijd (elders en kom
ende generaties). 

D
uurzaam

heidsopgaven
Provinciaal m

ilieubeleid is vooral gericht op het vol-
doen aan w

ettelijke taken en vaak Europese norm
en 

op het gebied van luchtkw
aliteit, geluid, veiligheid 

en bodem
sanering ter bescherm

ing van de burgers. 
D

uurzaam
heid gaat zow

el over leefom
gevingskw

a-
liteit als over de toekom

stbestendigheid van het 
beleid. D

e rijksm
onitor duurzaam

 N
ederland 2011 
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concludeert dat de kw
aliteit van leven in N

ederland 
hoog is, m

aar dat onze w
elvaart op term

ijn onder 
druk kan kom

en te staan. M
eer innovatie en ver-

groening van de econom
ie zijn nodig om

 een m
eer 

duurzam
e ontw

ikkeling te realiseren. O
m

 de kw
aliteit 

van de leefom
geving te bescherm

en en te versterken, 
is de inzet van de provincie gericht op het integre-
ren van duurzaam

heid in de provinciale (kern)taken 
verkeer&

vervoer, econom
ie, groen, w

ater en ruim
te.

D
e provincie zet het herstel en de versterking van de 

econom
ie van Zuid-H

olland voorop (‘Econom
y First’). 

In de Beleidsvisie Regionale Econom
ie en Energie is 

als am
bitie geform

uleerd om
 van Zuid-H

olland een 
duurzam

e, concurrerende en leefbare Europese top-
regio te m

aken. O
nderdeel hiervan is dat in Zuid-H

ol-
land geld verdiend w

ordt m
et een betere inzet van 

kennis om
 tot een verm

inderde inzet van eindige en 
schaarse grondstoffen

3, energie en ruim
te te kom

en. 

D
uurzaam

heid: drijfveer tot innovatie 
D

uurzaam
heid vorm

t zow
el voor overheden als 

bedrijven een belangrijke m
otor voor innovatie: voor 

de ontw
ikkeling van beleid en verdienm

odellen die 
op langere term

ijn en binnen de grenzen van onze 
fysieke leefom

geving houdbaar zijn en bijdragen aan 
w

elzijn en w
elvaart, zonder daarbij optim

alisatie en 
verbetering voor de korte term

ijn te verw
aarlozen. 

D
e toenem

ende schaarste aan en stijgende prijzen 
van grondstoffen m

aken het voor bedrijven ook 
vanuit econom

isch oogpunt aantrekkelijker om
 te 

innoveren en concurreren. Vooral als die innovaties 
m

ondiaal zijn te verm
arkten. 

Integrale aanpak
Bij duurzam

e ontw
ikkeling zijn People Profi

t en 
Planet in balans. D

uurzaam
heid is geïntegreerd in de 

provinciale kerntaken. D
aartoe beschrijft dit hoofd-

stuk op hoofdlijnen hoe duurzaam
heid ingebed 

3 
G

rondstoffen voorzien in vele behoeften, m
aar zijn niet oneindig. En dan gaat het niet alleen om

 fossiele brandstoffen, m
aar bijvoorbeeld ook 

om
 veel gebruikte m

etalen (o.a. koper), zeldzam
e aarden (o.a. nodig voor elektronica) en fosfaten (o.a. voor kunstm

est in land- en tuinbouw
).
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w
ordt in de provinciale w

ettelijke en kerntaken 
ruim

te, verkeer en vervoer, econom
ie, groen en 

w
ater. In de visies en uitvoeringsprogram

m
a’s van 

deze beleidsvelden w
ordt die invulling op duurzaam

-
heid verder uitgew

erkt. D
e vertaling van dit beleid in 

duurzaam
heidsindicatoren die w

orden opgenom
en 

in de duurzaam
heidsparagraaf van de begroting kun-

nen hier onderdeel van zijn.

2.2 
Econom

ie en energie

O
nderstaande tekst over duurzaam

heid in de 
kerntaak Econom

ie is afgeleid uit de Beleidsvisie en 
uitvoeringsstrategie Regionale Econom

ie en Energie 
2012-2015 ‘K

ansen zien, kansen grijpen’ 4. In deze 
beleidsvisie is de rol van de provincie, de am

bities en 
de inzet op duurzam

e econom
ie en energie nader 

uitgew
erkt. D

e provincie streeft naar econom
ische 

 

groei m
et een duurzaam

 karakter, die gebaseerd is op 
de aanw

ending van m
eer hernieuw

bare bronnen en 
zuinig energie- en ruim

tegebruik en m
et oog voor de 

balans op duurzaam
heid.

D
oor haar (lage) ligging, grote bevolkingsdichtheid 

en energie-intensieve industrie is Zuid-H
olland extra 

kw
etsbaar voor de groeiende schaarste aan grond-

stoffen, de stijgende energieprijzen en de klim
aatver-

andering. Een transitie naar een w
ater- en energie-

effi
ciënte econom

ie gebaseerd op duurzam
e energie 

en biobased grondstoffen is daarom
 de inzet voor 

Zuid-H
olland

5.  

D
e transitie naar een schone econom

ie schept ook 
kansen en m

ogelijkheden voor de regio. Zuid-H
olland 

heeft een sterke positie vanw
ege de grote afzet-

m
arkt, de eenvoudige aanvoer van grondstoffen, de 

aanw
ezigheid van (rest)w

arm
te en koelverm

ogen 
en Rotterdam

 als sterke ‘energyport’. O
ok de glas-

 
4 

D
e beleidsvisie en uitvoeringsstrategie ‘K

ansen zien, kansen grijpen’ is op 30 m
ei 2012 vastgesteld door Provinciale Staten.

5 
SER, M

eer w
erken aan duurzam

e groei, advies 10/03, m
ei 2010.
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tuinbouw
sector draagt bij aan de energietransitie 

van Zuid-H
olland. V

erder heeft de regio m
ondiaal 

verm
aarde kennisinstituten en gezichtsbepalende 

w
ereldspelers in sectoren en technologievelden 

die kunnen profi
teren van de transitie. Clean tech 

(schone technologie) kan als katalysator fungeren 
bij de hervorm

ingen en daarm
ee een toekom

stige 
groeisector w

orden. 6 D
it geldt ook voor de ontw

ik-
keling van een Biobased Econom

y, een econom
ie 

w
aarin bedrijven non-food toepassingen vervaardi-

gen uit groene grondstoffen (biom
assa). H

et gaat om
 

toepassingen als transportbrandstoffen, chem
icaliën, 

farm
aceutische producten, m

aterialen en energie 
(elektriciteit en w

arm
te). 7 

D
e provincie zet in op: Zuid-H

olland als een duurza-
m

e, concurrerende en leefbare Europese topregio. D
e 

inzet daarbij gericht op de volgende hoofdopgaven: 

H
et H

aven Industrieel Com
plex (H

IC) w
ordt vooral 

verduurzaam
d door vervoer over w

ater en spoor 
en door de biobased econom

y te bevorderen. O
ok 

stim
uleren w

e innovatie en verduurzam
ing in secto-

ren direct gerelateerd aan het H
IC: D

elta/M
aritiem

 
en Transport &

 Logistiek. In de greenports vindt dit 
vooral plaats door in te zetten op vervoer over w

ater 
en spoor en duurzam

e herstructurering van de glas-
tuinbouw

. Bij de hoofdopgave ‘ontw
ikkeling van de 

kennisas’ w
ordt verduurzam

ing vooral vorm
gegeven 

door de ontw
ikkeling van een Biobased Cam

pus die 
gericht is op versterking van kennis en –toepassing in 
de biobased econom

y. 
W

erklocaties w
orden vooral duurzam

er door in te 
zetten op doelm

atiger en intensiever ruim
tegebruik, 

dat onder m
eer m

ogelijk w
ordt door het bundelen 

6 
Roland Berger (2009) C

lean Econom
y, Living Planet; Building the D

utch C
lean Energy Technology Industry, in opdracht van het W

ereld 
 

N
atuurfonds.

7 
SER, M

eer chem
ie tussen groen en groei: D

e kansen en dilem
m

a’s van een biobased econom
y, decem

ber 2010.
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van m
ilieuhinderlijke bedrijvigheid en door duurzam

e 
herstructurering. D

uurzam
e opw

ekking van energie 
w

ordt door de provincie ruim
telijk m

ogelijk gem
aakt 

en gestim
uleerd. H

ierbij zet de provincie ook in op 
het bevorderen van doelm

atig gebruik, w
aaronder 

het beter benutten van restw
arm

te, vooral in de 
energie-intensieve sectoren. H

ierm
ee faciliteert de 

provincie de energietransitie.

In bijlage 1 zijn bij de hoofdopgaven de doelstel-
lingen en de onderw

erpen aangegeven die invul-
ling geven aan duurzaam

heid in het econom
isch- en 

energiebeleid.

2.3 
M

obiliteit

O
nderstaande tekst over duurzaam

heid in de kern-
taak M

obiliteit is afgeleid uit de (onder constructie 
zijnde) Beleidsvisie M

obiliteit. In deze beleidsvisie 
w

ordt de rol van de provincie, de am
bities en de inzet 

op duurzam
e m

obiliteit nader onderzocht, uitge-
w

erkt en/of geconcretiseerd.

D
uurzam

e m
obiliteit gaat over optim

ale bereikbaar-
heid die de kw

aliteit van de fysieke leefom
geving zo 

m
in m

ogelijk aantast en hier goed is ingepast. D
uur-

zam
e m

obiliteit heeft directe raakvlakken m
et m

ilieu, 
ruim

telijke ordening en econom
ie. Bereikbaarheid 

is een belangrijke vestigingsfactor, een voorw
aarde 

voor econom
ische ontw

ikkeling en draagt bij aan een 
productief en aangenaam

 leven voor onze bew
oners. 

Er kan echter spanning zitten tussen het faciliteren 
van de m

obiliteit enerzijds en het verbeteren van de 
leefom

gevingskw
aliteit anderzijds. 

Bij verschillende provinciale kerntaken lopen projec-
ten die directe raakvlakken m

et duurzam
e m

obiliteit 
hebben. Voor duurzam

e m
obiliteit zijn er drie lei-

dende principes of hoofdopgaven die zijn gerelateerd 
aan leefom

gevingskw
aliteit en toekom

stbestendig-
heid: 

Verm
inder: zorg voor m

inder groei van de m
o-

biliteit daar w
aar m

ogelijk is, bijvoorbeeld door 
slim

m
e ruim

telijke ordening. D
oor ruim

telijke 
verdichting te koppelen aan hoogw

aardige m
ulti-

m
odale knooppunten kan de trajectkeuze w

orden 
gestuurd.
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Verander door het faciliteren van m
odal shift en 

m
ultim

odaliteit, w
aardoor  de reiziger (en goede-

ren) de keuzevrijheid heeft om
 te reizen via o.a. 

auto, O
V, fi

ets, te voet, deelauto, w
ater en rails.

Verduurzaam
 door inzet op schoon, stil en zuinig: 

stim
uleer aanschaf duurzam

er voertuigen, tran-
sitie naar andere brandstoffen en aanleg van stil 
asfalt.

D
e provincie zet ook in op duurzaam

 w
egbeheer door 

toepassing van duurzam
e technieken. Voorbeelden 

zijn de LED
-verlichting langs provinciale w

egen en het 
gebruik van stil asfalt. 
Een verdere concretisering van de visie op duurzam

e 
m

obiliteit en de hierbij horende uitvoeringsstrategie 
krijgt vorm

 in de Beleidsvisie M
obiliteit. 

In bijlage 1 zijn bij de hoofdopgaven de doelstellin-
gen en onderw

erpen aangegeven die invulling geven 
aan duurzaam

heid in het m
obiliteitsbeleid. 

2.4 
W

ater 

O
nderstaande tekst over duurzaam

heid in de kern-
taak W

ater is afgeleid uit de W
ateragenda w

aarin 
de rol van de provincie, de am

bities en de inzet op 
duurzaam

 w
aterbeheer sam

en m
et de w

aterschappen 
nader is uitgew

erkt.

W
ater zorgt voor het unieke karakter van de provin-

cie Zuid-H
olland en is een basisvoorw

aarde voor de 
levenskrachtige econom

ie. 

W
aterveiligheid, zoetw

atervoorziening en een goede 
w

aterkw
aliteit vorm

en belangrijke randvoorw
aarden 

voor het realiseren van een aantrekkelijk vestigings-
klim

aat. Voldoende w
ater van passende kw

aliteit is 
niet alleen van belang voor de greenports, m

aar ook 
voor industrie, landbouw

, recreatie en natuur. V
erder 

levert w
ater ook een bijdrage aan de kw

aliteit van 
het w

oon-, w
erk- en leefm

ilieu in Zuid-H
olland. 
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D
e hoofdopgaven van het strategisch w

aterbeleid 
zijn: 

-

 
vlaktew

ater.

O
p alle drie de hoofdopgaven neem

t deze provincie 
m

aatregelen die bijdragen aan de verduurzam
ing van 

het provinciale w
aterbeleid en daarm

ee bijdragen 
aan de fysieke leefom

gevingskw
aliteit en toekom

st-
bestendigheid van Zuid-H

olland. 

A
an deze hoofdopgaven van het strategisch w

ater-
beleid w

ordt invulling gegeven door in te spelen op 
toekom

stige veranderingen, w
aaronder klim

aatver-
andering. A

daptatiestrategieën zijn er op regionaal 
en bovenregionaal niveau, die Zuid-H

olland voor de 
lange en korte term

ijn klim
aatbestendiger m

aken. 
D

e bovenregionale uitvoering gebeurt op het niveau 
van de Zuidw

estelijke D
elta, de Zuidvleugel en het 

G
roene H

art. D
eze bovenregionale uitw

erking heeft 
een directe relatie m

et het N
ationaal D

eltaprogram
-

m
a. Bij bovenregionale adaptatiestrategieën staat het 

ontw
ikkelen van toekom

stbestendige ofw
el no-regret 

oplossingen centraal. O
ok vraagt de verbetering van 

de kw
aliteit van het oppervlaktew

ater nog een fl
inke 

inzet om
 de Europese kw

aliteitseisen (K
aderrichtlijn 

W
ater norm

en) te halen
8. In 2009 w

as naar deze 
m

aatstaven m
inder dan 5%

 van de kw
aliteit van de 

N
ederlandse w

ateren goed.

K
lim

aatverandering, toenem
ende verzilting en veran-

deringen in de ruim
telijke inrichting vragen om

 een 
continue inzet van alle bij het w

aterbeheer betrokken 
overheden. D

e provincie en de Zuid-H
ollandse w

a-
terschappen hebben de W

ateragenda Zuid-H
olland 

2012-2015 opgesteld om
 slagvaardig in te spelen op 

de recente ontw
ikkelingen, zoals het Bestuursak-

koord W
ater en de forse bezuinigingen op uitgaven 

van de overheid

8 
M

onitor D
uurzaam

 N
ederland 2011, van het Planbureau voor de Leefom

geving (PBL), C
entraal Bureau voor de Statistiek (C

BS) en het centraal 
Planbureau (C

PB).
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In bijlage 1 zijn bij de hoofdopgaven de doelstellin-
gen en onderw

erpen aangegeven die invulling geven 
aan duurzaam

heid in het w
aterbeleid.

 2.5 
G

roen 

O
nderstaande tekst over duurzaam

heid in de kern-
taak G

roen is afgeleid uit de Beleidsvisie G
roen. In 

deze beleidsvisie w
ordt de rol van de provincie, de 

am
bities en de inzet op duurzaam

 groenbeleid nader 
uitgew

erkt.

G
roen draagt bij aan een gezondere en stabielere 

leefom
geving. Investeringen in voldoende en kw

ali-
tatief goed groen hebben ook econom

ische w
aarde. 

D
eze w

aarde zit in gezondere inw
oners, lagere 

zorgkosten, hogere vastgoedw
aarden en hogere 

arbeidsproductiviteit. G
roen levert dus een belang-

rijke bijdrage aan de ‘quality of life’ en het vestigings-
klim

aat.

D
e groenvisie is gebaseerd op drie hoofdopgaven die 

voor de periode 2012 – 2015 centraal staan: 

O
p alle drie deze hoofdopgaven w

orden m
aatrege-

len genom
en die bijdragen aan de verduurzam

ing 
van het provinciale groenbeleid, w

aarm
ee w

ordt 
bijdragen aan de fysieke leefom

gevingskw
aliteit en 

toekom
stbestendigheid van Zuid-H

olland.
Bij de hoofdopgave biodiversiteit zetten w

ij in om
 

verlies aan biodiversiteit te voorkom
en, dit is vooral 

goed voor de leefom
geving. Bij de hoofdopgave 

versterken groenbeleving geldt ook dat onze inzet 
op m

aatregelen om
 dit te versterken goed is voor de 

door burgers beleefbare kw
aliteit van de leefom

ge-
ving en het vestigingsklim

aat. Er ligt een opgave om
 

de recreatieve gebruikskw
aliteit van het landschap, 

vooral rond de grote steden, te verbeteren, door het 
aanbod voor fi

etsen en w
andelen, voor de bew

oners 
te verbeteren.
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O
nze inzet op het versterken van het ondernem

er-
schap geeft (op korte en langere term

ijn) doorgaans 
een verbetering van zow

el de econom
ische vitaliteit 

als de door burgers beleefde leefom
gevingskw

aliteit. 

In bijlage 1 zijn bij de hoofdopgaven de doelstellin-
gen en onderw

erpen aangegeven die invulling geven 
aan duurzaam

heid in het groenbeleid.

2.6 
Ruim

te 

O
nderstaande tekst over duurzaam

heid in de kern-
taak Ruim

te is afgeleid uit de Structuurvisie en de 
V

erordening Ruim
te. In de structuurvisie en deze ver-

ordening w
ordt de rol van de provincie, de am

bities 
en de inzet op duurzam

e ruim
telijke ontw

ikkeling 
nader uitgew

erkt.

H
et provinciaal ruim

telijke beleid is gericht op het 
bieden van een concurrerend vestigingsklim

aat, een 
klim

aatbestendige en een duurzam
e leefom

geving 
voor m

ens en natuur en een goede bereikbaarheid. 

D
uurzam

e ruim
telijke ontw

ikkeling beoogt de econo-
m

ische kracht en de kw
aliteit van de w

oon-, w
erk- en 

recreatiem
ilieus te versterken. 

Voor de hoofdopgaven uit de provinciale structuur-
visie geldt dat deze in dit plan vooral ruim

telijk 
gefaciliteerd w

orden en dat de verduurzam
ing 

van die opgaven in het dichtbevolkte en bedrijvige 
Zuid-H

olland vooral vanuit en sam
en m

et die andere 
kerntaken w

ordt ingevuld:
 

aantrekkelijk en concurrerend internationaal 
profi

el: w
ordt vooral sam

en opgepakt m
et en 

duurzam
e en klim

aatbestendige D
eltaprovincie: 

w
ordt vooral sam

en opgepakt m
et en ingevuld 

divers en sam
enhangend stedelijk netw

erk: w
ordt 

vooral sam
en opgepakt m

et en ingevuld vanuit 

vitaal, divers en aantrekkelijk landschap: w
ordt 

vooral sam
en opgepakt m

et en ingevuld vanuit 
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stad en land verbonden: w
ordt sam

en opgepakt 
en ingevuld m

et het beleidsveld groen.

Bij alle hoofdopgaven neem
t de provincie m

aatre-
gelen die bijdragen aan de verduurzam

ing van het 
provinciale ruim

telijke beleid en daarm
ee bijdragen 

aan de fysieke leefom
gevingskw

aliteit en toekom
st-

bestendigheid van Zuid-H
olland. Er is hierbij sprake 

van een om
slag van kw

antiteit naar kw
aliteit: de 

kom
ende decennia zal er op diverse terreinen m

inder 
sprake zijn van kw

antitatieve groei en staat sturing 
op kw

aliteit m
eer centraal.

D
e inzet op een aantrekkelijk en concurrerend inter-

nationaal profi
el richt zich op de econom

ische top-
clusters, kennisontw

ikkeling en innovatie. D
uurzam

e 
ontw

ikkeling is een belangrijk speerpunt voor deze 
drie econom

ische pijlers. D
e inzet op een duurzam

e 
en klim

aatbestendige deltaprovincie draagt vooral op 
de onderw

erpen w
ater en energie bij aan verbetering 

van de leefom
gevingskw

aliteit en de toekom
stbesten-

digheid. Voor onze inzet op duurzaam
heid gericht op 

een divers en sam
enhangend stedelijk netw

erk geldt 

dat verdichting rond m
ultim

odale knopen en her-
structurering (aan de hand van de SER-ladder) positief 
invloed heeft op de leefom

gevingskw
aliteit en de 

toekom
stbestendigheid van provinciaal beleid. O

ok 
zorgt de inzet op een com

pact stedelijk gebied voor 
een kleinere ecologische voetafdruk per inw

oner.

D
e inzet op duurzaam

heid voor een vitaal, divers en 
aantrekkelijk landschap richt zich vooral op m

aatre-
gelen ter versterking van de ruim

telijke kw
aliteit en 

natuurw
aarden, zodat deze ook bijdragen aan de 

leefom
gevingskw

aliteit en toekom
stbestendigheid 

van provinciaal beleid.

O
nze inzet op duurzaam

heid gericht op het recreatief 
verbinden van stad en land draagt sterk bij aan de 
groenbeleving en dus aan de door burgers ervaren 
leefom

gevingskw
aliteit. O

ok bescherm
ing van be-

staande ruim
telijke kw

aliteit via gebiedsprofi
elen en 

de kw
aliteitskaart draagt bij aan de bescherm

ing van 
bestaande ruim

telijke kw
aliteit, de leefom

gevings-
kw

aliteit en toekom
stbestendigheid.
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Ruim
telijk beleid

D
oor m

ilieu beter op te nem
en in ruim

telijk beleid 
w

ordt dit effectiever verduurzaam
d. A

an de verduur-
zam

ing van het ruim
telijk beleid w

ordt op verschillen-
de m

anieren invulling gegeven. Zo is de lagenbenade-
ring in de ruim

telijke ordening een leidend principe 
gew

orden. H
ierbij structureert de eerste laag (onder-

grond: bodem
, w

ater en natuur) het ruim
tegebruik 

in de tw
eede laag (het infrastructuurnetw

erk) en de 
derde laag (occupatielaag, m

et functies als w
onen, 

w
erken en recreëren). Toepassing van deze bena-

dering draagt bij aan een doelm
atige en duurzam

e 
ruim

telijke ontw
ikkeling. In de Beleidsvisie Bodem

 zal 
de lagenbenadering nader w

orden uitgew
erkt.

V
erder neem

t het belang van ruim
telijke kw

aliteit 
toe, w

aarbij een goede m
ilieukw

aliteit (lucht, geluid, 
veiligheid) direct bijdraagt aan de belevingsw

aarde 
en vaak ook bijdraagt aan de gebruiksw

aarde van de 
ruim

te, om
dat een (relatief) schone, stille en veilige 

ruim
te zich beter laat intensiveren en verdichten. 

D
uurzaam

 bodem
gebruik draagt bij aan de gebruiks-

w
aarde van de ruim

te nu en in de toekom
st. 

D
oor het contourenbeleid, de SER-ladder en het 

knooppuntenbeleid w
orden stedelijke functies dich-

ter bij elkaar gebracht, w
at de m

obiliteit beperkt en 
per saldo (dus niet zozeer lokaal) de leefom

gevings-
kw

aliteit verbetert. 

Tenslotte is duurzaam
heid ook opgenom

en in de 
hoofdopgaven van de Provinciale Structuurvisie. Zo 
ligt bij ‘een duurzam

e en klim
aatbestendige D

elta-
provincie’ het accent op natuur, duurzam

e energie, 
w

aterveiligheid en de zoetw
atervoorziening. En ‘een 

divers en sam
enhangend stedelijk netw

erk’ is m
ede 

gericht op een gezonde leefom
geving, w

aar onder-
m

eer m
et m

ilieuzoneringsbeleid invulling aan w
ordt 

gegeven. 

O
ndergronds ruim

tegebruik
D

e inrichting en het gebruik van de ondergrond 
hebben effect op de kw

aliteit van de leefom
geving 

en een duurzam
e energie- en w

atervoorziening. O
n-

dergrondse bodem
energie (geotherm

ie, W
K

O
), m

aar 
ook zaken als w

aterberging en noodoverloop kunnen 
ondergronds plaatsvinden. D

it biedt kansen voor 
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innovatie, econom
ie en duurzaam

heid. D
e provincie 

form
uleert daarom

 in de Beleidsvisie Bodem
 beleid 

gericht op optim
aal bodem

gebruik.

W
onen

Een schone, stille en veilige w
oonom

geving vorm
t 

onderdeel van de in de w
oonvisie beoogde w

oon-
kw

aliteit en w
oonm

ilieus. V
erhoging van de kw

aliteit 
van de w

oonom
geving draagt niet alleen bij aan 

ons w
elzijn en de w

aarde van onze w
oningen, m

aar 
draagt ook bij aan ons vestigingsklim

aat en daarm
ee 

aan onze w
elvaart. 

W
atertoets en PlanM

ER
Ruim

telijk en m
ilieubeleid gaan over het bescher-

m
en, behouden en verbeteren van ruim

telijke en 
m

ilieuw
aarden en -kw

aliteiten. V
ia de W

atertoets op 
bestem

m
ingsplannen en de PlanM

ER bij structuurvi-
sies w

orden in een vroeg stadium
 van de visievorm

ing 
de gevolgen voor het m

ilieu en de gem
aakte keuzes 

inzichtelijk gem
aakt.

In bijlage 1 zijn bij de hoofdopgaven de doelstellin-

gen en onderw
erpen aangegeven die invulling geven 

aan duurzaam
heid in het ruim

telijke beleid.

2.7 
Verbinding op duurzaam

heid

D
uurzaam

heid is, zoals blijkt uit de voorgaande 
paragrafen, onderdeel van de provinciale kerntaken 
econom

ie en energie, m
obiliteit, w

ater, groen en 
ruim

te. D
uurzaam

heid is daarm
ee ingebed in al het 

provinciaal beleid dat relevant is voor de kw
aliteit 

van de fysieke leefom
geving. 

Bij de inzet op duurzaam
heid of duurzam

e innovaties 
w

ordt vaak een onderscheid gem
aakt in drie sporen. 

Ieder spoor heeft zijn eigen scope in tijd, integraliteit 
en bijdrage aan duurzaam

heid:

1. 
O

ptim
aliseren: is doorgaans relatief eenvoudig, 

voordelig en snel te realiseren en vraagt vaak 
slechts om

 sectorale aanpassingen en oplossingen 
en geen verandering van gedrag. H

ierm
ee is door-

gaans tot een factor 3 w
inst op duurzaam

heid te 



28

 Beleidsvisie D
uurzaam

heid en M
ilieu 2013 - 2017

 D
uurzaam

heid in provinciale kerntaken

boeken. Voorbeelden hiervan zijn procesaanpas-
singen als het dichten van lekken in de w

aterke-
ten, betere scheidingstechnieken voor afval, inzet 
van zuiniger m

otoren, etc. 
2. 

Verbeteren: vergt doorgaans m
eer tijd en kapi-

taal, is doorgaans w
at com

plexer en vraagt vaak 
om

 sam
enw

erking tussen sectoren en lichte aan-
passing van gedrag. H

ierm
ee is doorgaans tot een 

factor 5 w
inst op duurzaam

heid te boeken. Vaak 
gaat het hier om

 verbeteringen van producten 
en som

s ook infrastructuur, zoals elektrisch rijden 
in plaats van op brandstof, toepassing van een 
m

ircro-W
K

K
 ketel in plaats van een H

R-ketel, etc. 
3. 

Vernieuw
en: vergt doorgaans de m

eeste tijd 
en kapitaal, is doorgaans het m

eest com
plex en 

vraagt vaak om
 sam

enw
erking tussen sectoren 

en forse aanpassing van bestaande system
en en 

gedrag. H
ierm

ee is tot een factor 10 of 20 w
inst 

op duurzaam
heid te boeken. Voorbeelden hiervan 

zijn om
 in onze energiebehoefte te voorzien via 

zon en w
ind, het in onze eiw

itbehoefte voor-
zien m

et planten en kw
eekvlees. D

aarnaast zijn 
knelpunten die net achter de horizon opdoem

en 

ook een prikkel om
 m

eer transitiegericht te w
erk 

te gaan. Een voorbeeld daarvan is het groeiende 
tekort aan zeldzam

e m
etalen en m

ineralen dat 
een grote invloed zal hebben op onze econom

ie 
en ecologie.

H
oofdconclusie 1. D

e fase van de opgaven.
D

e genoem
de opgaven en m

aatregelen vallen vooral 
binnen de sporen ‘optim

aliseren’ of ‘verbeteren’. 
G

elet op de tijdshorizon (2016) van deze beleidsvisies 
(en de overige provinciale beleidsvisies) is dat ook te 
verw

achten. H
et spoor ‘vernieuw

en’ - dat de grootste 
w

inst op duurzaam
heid geeft - vraagt een verdere 

tijdshorizon, m
eer integraliteit en m

eer sam
enw

er-
king. Een door de provincie op te stellen O

m
ge-

vingsvisie - w
aarin het beleid op de hier genoem

de 
provinciale taken is opgenom

en - kan in deze integra-
tieslag en het lange term

ijn denken een belangrijke 
rol spelen. D

aarnaast is aandacht voor them
a’s die op 

(m
iddel)lange term

ijn gaan spelen (ontw
ikkelthem

a’s 
en knelpunten voor de toekom

st) een opgave voor 
alle beleidsvelden.
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H
oofdconclusie 2. Verbinding en sam

enw
erking

V
eel van de voorgestelde m

aatregelen en projecten 
zijn de vrucht van en vragen om

 sam
enw

erking op 
verschillende provinciale taken. D

oor sam
en te w

er-
ken aan het verduurzam

en van en binnen provinciale 
taken w

ordt doorgaans ook de kw
aliteit, haalbaar-

heid en betaalbaarheid van het provinciale beleid 
vergroot.

H
oofdconclusie 3. O

nze lange term
ijn opgaven voor 

duurzaam
heid zijn fors 

D
e provincie draagt bij aan geform

uleerde Europese 
of internationale langere term

ijn doelstellingen op 
duurzaam

heid zoals ten aanzien van energie, verkeer 
en vervoer, w

aterkw
aliteit en biodiversiteit. Voor de 

korte term
ijn w

orden de doelstellingen voor lucht-
kw

aliteit, reductie van broeikasgassen en w
indener-

gieverm
ogen op land naar verw

achting gehaald. Echt 
grote stappen in duurzaam

heid vragen echter om
 een 

verschuiving in inzet van optim
aliseren en verbeteren 

naar vernieuw
en. Voor zow

el m
obiliteit, econom

ie 
en energie, groen en w

ater als ruim
te geldt dat er 

nog duurzam
e innovatieslagen nodig zijn om

 als 

Zuid-H
olland ook in de verdere toekom

st econom
isch 

concurrerend en als w
oon- en w

erkplek aantrekke-
lijk te blijven. D

it vraagt ook om
 sam

enw
erking m

et 
andere partijen (belanghebbend bij de am

bities en 
afspraken).
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3 
V

isie op uitvoering m
ilieutaken 

D
it hoofdstuk beschrijft hoe de doelstelling voor een 

schoon, stil en veilige leefom
geving w

ordt bereikt via 
beleid voor de m

ilieuthem
a’s lucht, geluid, externe 

veiligheid en bodem
sanering. 

3.1 
Luchtkw

aliteit

Introductie
V

erbetering van de luchtkw
aliteit geeft veel gezond-

heidsw
inst en vergroot de m

ogelijkheden voor eco-
nom

ische en ruim
telijke ontw

ikkeling. V
roegtijdige 

sterfte en luchtw
egklachten, w

aaronder verm
inderde 

longfunctie, zijn redenen om
 de luchtkw

aliteit te 
verbeteren. Fijn stof geeft de m

eeste klachten. H
et 

gehalte aan stikstofoxiden vorm
t een goede m

aat 
voor en w

ordt internationaal gebruikt als indicator 
voor gezondheidsschadelijke luchtverontreiniging. 

O
p som

m
ige plaatsen langs snelw

egen en drukke 
stadsw

egen ligt de concentratie van fi
jn stof en/of 

stikstofdioxide hoger dan de Europese grensw
aar-

den en treedt gezondheidsschade op. In de regio 
Rijnm

ond levert ook de scheepvaart een belangrijke 
bijdrage aan de luchtverontreiniging. O

ok ozonvor-
m

ing op leefl
aagniveau door zonlicht (zom

ersm
og) is 

schadelijk voor de gezondheid van m
ensen, dieren en 

planten. 

V
isie

D
e provinciale inzet is om

 de gezondheidsschade 
aan m

ensen en natuur door luchtverontreiniging te 
beperken en daardoor bij te dragen aan een gezonde 
w

oon- en leefom
geving. Inzet van het provinciale 

luchtkw
aliteitsbeleid is om

 in sam
enw

erking m
et 

andere partijen tijdig (uiterlijk in 2015) aan de w
et-

telijke Europese luchtkw
aliteitseisen te voldoen. 
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Schone lucht vorm
t een voorw

aarde en belangrijk 
onderdeel voor een duurzam

e en gezonde leefom
ge-

ving. D
e kw

aliteit van de lucht w
ordt bepaald door de 

sam
enstelling ervan. 

Voor verschillende stoffen in de lucht heeft de Euro-
pese U

nie grensw
aarden vastgelegd die zijn vertaald 

en vastgelegd in N
ederlandse w

etgeving. D
aarbij is de 

inzet zow
el gericht op het verbeteren van de gezond-

heid als op het m
ogelijk m

aken van nieuw
e ruim

te-
lijke ontw

ikkelingen. 

H
et voldoen aan de eisen voor luchtkw

aliteit kunnen 
de gem

eenten, de provincies en het Rijk niet alleen 
bereiken. D

aarvoor is het N
ationale en Regionale 

Sam
enw

erkingsprogram
m

a Luchtkw
aliteit (N

SL en 
RSL) opgericht.

D
e provincie richt zich op de volgende taken: 

1 
U

itvoering van het N
SL (w

ettelijke taak);
2 

Vergunningverlening en handhaving 
 

(w
ettelijke taak);

3 
Pieken in luchtverontreiniging door SM

O
G

 
 

(w
ettelijke taak);

4 
G

eurhinder (provinciaal beleid);
5 

Prioritaire stoffen (w
ettelijke taak);

6 
Stikstofdepositie (w

ettelijke taak)
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bereik en - overschrijding stikstofoxiden in Zuid-H

olland
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D
oelstellingen

D
e provincie streeft naar een afnam

e van het aantal 
blootgestelden aan lucht van onvoldoende kw

aliteit 
(boven de grensw

aarden). H
et doel is om

 in 2015 
geen blootgestelden te hebben boven de grensw

aar-
den. 

1. 
N

ationaal Sam
enw

erkingprogram
m

a 
 

Luchtkw
aliteit

D
e kw

aliteit van de lucht w
ordt bepaald door de 

sam
enstelling ervan. O

m
 tijdig aan de grensw

aarden 
voor de schadelijke com

ponenten ‘fi
jn stof’ en ‘stik-

stofdioxide’ te voldoen (uiterlijk 2015) w
erkt de pro-

vincie Zuid-H
olland sam

en m
et rijk, andere provincies, 

regio’s en gem
eenten aan het N

ationaal Sam
enw

er-
kingsprogram

m
a Luchtkw

aliteit (N
SL). H

et N
SL heeft 

N
ederland een aantal jaren uitstel opgeleverd om

 de 
Europese grensw

aarden te halen.

H
et N

ationaal Sam
enw

erkingsprogram
m

a Lucht-
kw

aliteit (N
SL) loopt door tot 2015 en bevat:

-
ten in de looptijd van het program

m
a nem

en om
 

voor 2015 (nieuw
bouw

, nieuw
e w

egen, nieuw
e 

industriegebieden) die in betekenende m
ate bij-

dragen aan de luchtkw
aliteit op leefniveau.

H
et N

SL bevat m
aatregelen en projecten die door 

de partners w
orden genom

en om
 gezam

enlijk de 
grensw

aarden voor luchtkw
aliteit tijdig te berei-

ken. Er w
ordt geïnvesteerd in schone voertuigen en 

brandstoffen. G
em

eenten nem
en lokale m

aatregelen: 
zo zijn er in som

m
ige steden m

ilieuzones ingesteld 
w

aar oudere vrachtw
agens w

orden gew
eerd. O

ok 
de provinciale inzet op verstedelijking rond knoop-
punten, de kantorenstrategie, de verbetering van de 
doorstrom

ing van het verkeer, een schoner openbaar 
vervoer en inzet op m

ultim
odaliteit zijn enkele van de 

vele m
aatregelen die de luchtkw

aliteit verbeteren. 
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D
e provinciale m

aatregelen zijn sam
engevat in het 

Provinciale A
ctieprogram

m
a Luchtkw

aliteit, dat tot 
2015 w

ordt uitgevoerd. Een herijking op de inzet 
in dit program

m
a heeft plaatsgevonden. H

et PA
L 

2012-2015 is op 20 m
aart 2012 in G

S vastgesteld. H
et 

bevat een intensivering van de provinciale inzet op 
luchtkw

aliteit. Een groot deel van de m
aatregelen 

richt zich op de sector verkeer en vervoer om
dat deze 

in stedelijk gebied de belangrijkste te reduceren 
em

issiebron is. V
erder zijn de m

aatregelen gericht op 
industriële em

issies en scheepvaart. 

H
et voldoen aan de EU

-luchtkw
aliteitsnorm

en (jaar-
gem

iddelde grensw
aarden voor stikstofdioxide van 

40 μg/m
3 en fi

jn stof van 40 μ/m
3) in 2015 lijkt 

haalbaar, m
its alle m

aatregelen door alle overheden 
w

orden uitgevoerd. D
it betreft zow

el de Europese 
inzet als de inzet van rijk, regio’s en gem

eenten. M
o-

m
enteel is er echter nog niet voldoende zicht op de 

effectiviteit van de com
penserende rijksm

aatregelen 
en op m

aatregelen in andere landen. D
e verw

achting 
is dat voor het bereiken van die grensw

aarden op een 
aantal locaties een extra inspanning nodig zal zijn. 

A
ls provincie hebben w

ij daarom
 onze inzet geïnten-

siveerd. V
erder gaan w

ij ervan uit dat onze partners 
hun afspraken in het kader van het N

SL nakom
en. 

V
erw

acht w
ordt dat de Europese U

nie een aanvul-
lende norm

 voor kleinere deeltjes fi
jn stof (PM

2,5) 
gaat vaststellen, om

dat vooral deze deeltjes veel 
gezondheidschade geven. D

e norm
stelling hiervoor 

w
ordt in 2013 verw

acht. D
e verw

achting is overigens 
dat m

et de huidige beleidsinzet ook deze norm
 w

ordt 
gehaald.

Beleidsscenario’s
Er zijn verschillende scenario’s in beeld voor 2015:

A
fhankelijk van het scenario kan de inzet, rol en uit-

voering van het beleid op luchtkw
aliteit w

orden be-
paald. H

ierbij is een paar varianten m
ogelijk, w

aarvan 
hieronder de m

eest w
aarschijnlijke zijn beschreven. 
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V
ariant 1

In 2015 is de doelstelling van het N
SL bereikt. In 

Zuid-H
olland w

ordt voldaan aan de grensw
aarden 

voor luchtkw
aliteit. D

e uitvoering van het lucht-
kw

aliteitsbeleid kom
t in de beheerfase, zoals in de 

rijksregelgeving is vastgelegd. Jaarlijks zal inzicht 
w

orden gegeven in de kw
aliteit van de lucht in de 

provincie. D
e provincie levert dit beeld in afstem

m
ing 

m
et gem

eenten en Rijksw
aterstaat. Bij het ontw

ik-
kelen van nieuw

e ruim
telijke plannen w

ordt door de 
initiatiefnem

er inzicht verschaft in de invloed hiervan 
op de luchtkw

aliteit, zoals dit in de rijksregelgeving is 
beschreven.

V
ariant 2

In 2015 is de doelstelling van het N
SL niet bereikt. 

Voor het Zuid-H
ollands grondgebied zijn de knelpun-

ten gelokaliseerd. D
e w

egbeheerder presenteert een 
plan van aanpak aan de provincie voor de sanering 
van dit knelpunt / deze knelpunten. D

e provincie 
heeft hierbij zow

el een coördinerende functie als toe-
zichthoudende rol. Bij het ontw

ikkelen van nieuw
e 

ruim
telijke plannen w

ordt inzicht verschaft in de 
invloed hiervan op de luchtkw

aliteit.

V
ariant 3

D
e doelstelling voor 2015 van het N

SL is niet be-
reikt. Voor het Zuid-H

ollands grondgebied zijn de 
knelpunten gelokaliseerd. Bovendien zijn er verschil-
lende locaties w

aar de luchtkw
aliteit net onder de 

grensw
aarden ligt. D

e gezam
enlijke aanpak van de 

m
aatregelen en de projecten w

ordt voortgezet in 
een N

ationaal Sam
enw

erkingprogram
m

a Luchtkw
a-

liteit (N
SL), dat voor enkele jaren w

ordt verlengd en 
w

aaraan een jaarlijkse m
onitoring is verbonden. D

it 
heeft als voordeel dat bij het ontw

ikkelen van nieuw
e 

ruim
telijke plannen hiernaar kan w

orden verw
ezen, 

in plaats van dat per plan de effecten op de luchtkw
a-

liteit m
oeten w

orden berekend. A
lle partners kunnen 

hiervan profi
teren. D

e provincie heeft hierbij een 
faciliterende rol. 

2.  V
ergunningverlening en handhaving

H
et beperken van de em

issies naar de lucht van 
industriële activiteiten w

ordt gereguleerd via vergun-
ningen die zijn vastgesteld op basis van de rijksregel-
geving en de N

ederlandse Em
issie Richtlijnen (N

ER). 
D

e regionale uitvoeringsdiensten voeren de provin-
ciale taken uit betreffende vergunningverlening en 
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handhaving afgestem
d op de regionale verschillen. 

D
e verschillen tussen de regio’s zijn som

s zó groot 
dat de regionale uitvoeringsdiensten m

ogelijkheden 
zouden m

oeten hebben om
 op onderdelen van de 

vergunning af te kunnen w
ijken van de provinciale 

uniform
iteit. H

iertoe ondersteunt de provincie de 
regionale uitvoeringspraktijk. D

e provincie en de 
regionale uitvoeringsdiensten zullen hierover nadere 
afspraken m

aken.

In relatie tot luchtkw
aliteit (en geluid) zijn er regio’s 

m
et grootstedelijke eigenschappen en om

vangrijke 
industriegebieden, w

aarin verdichting en optim
a-

lisatie van de bestaande m
ilieugebruiksruim

te van 
belang zijn. H

et streven is om
 econom

ische ontw
ik-

kelingen (m
eer bedrijven en activiteiten) in een 

specifi
ek gebied of regio toe te staan binnen de be-

staande m
ilieu gebruiksruim

te. H
iertoe zal m

ogelijk 
strenger, aanvullend of specifi

eker beleid nodig zijn 
in dat gebied of die regio. D

e m
ogelijkheden hier-

toe w
orden nog onderzocht. In hoofdstuk 5 w

ordt 
nader ingegaan op de uitvoeringsstrategie hiervoor. 

D
e N

ota V
ergunningverlening, Toezicht en H

andha-
ving (N

ota V
TH

) w
ordt aangepast en zal dan m

eer 
specifi

ek ingaan op de toe te passen w
etgeving en 

handelingskaders voor vergunningverlening, toezicht 
en handhaving.

3.  Pieken in luchtverontreiniging door sm
og

In Zuid-H
olland kom

en er perioden voor van verhoog-
de luchtverontreiniging. In deze sm

ogperioden is het 
uit oogpunt van volksgezondheid belangrijk om

 de 
bevolking snel en adequaat te inform

eren. D
aartoe 

treedt het Provinciale D
raaiboek SM

O
G

 in w
erking, 

dat aansluit bij het rijksdraaiboek. D
it provinciale 

draaiboek beschrijft de acties die binnen Zuid-H
olland 

w
orden genom

en. D
e uitvoering van deze taak ligt 

voor Zuid-H
olland bij de D

CM
R vanw

ege de vieren-
tw

intiguursbeschikbaarheid. 

4.  G
eurhinder

G
eurhinder - ofw

el stank - w
ordt vooral veroorzaakt 

door industriële activiteiten en veehouderij (m
ega-

stallen). 
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Bronm
aatregelen

G
eureffecten w

orden beperkt door het nem
en van 

bronm
aatregelen. Bij de vergunningverlening past de 

provincie het geurhinderbeleid toe (vastgesteld in G
S 

op 16 novem
ber 2010). H

ierbij w
ordt het acceptabele 

hinderniveau vastgesteld om
 te zorgen dat geurge-

voelige objecten w
orden bescherm

d tegen onaccep-
tabele geurhinder. H

et industriële com
plex in de regio 

Rijnm
ond veroorzaakt nog steeds stankhinder. Voor 

Rijnm
ond is er dan ook beleid (G

euraanpak K
ernge-

bied Rijnm
ond, vastgesteld door G

S op 5 juli 2005 en 
bevestigd op 16 novem

ber 2010) gericht op lokale 
4geuraanpak.

M
egastallen

In Zuid-H
olland is er een terughoudend regim

e ten 
aanzien van intensieve veehouderij en m

egastallen, 
w

aardoor de problem
en zoals zich in de provincie 

N
oord-Brabant voordoen (uitstoot van am

m
oniak, 

m
ethaan en fi

jn stof) hier zeer beperkt zijn. H
et 

beleid ten aanzien van m
egastallen is onder m

eer 
vastgelegd in de provinciale V

erordening Ruim
te 

(PV
R). V

rijw
el alle agrarische bedrijven vallen onder 

gem
eentelijk bevoegd gezag. H

ierop is nationale 
regelgeving van toepassing. 

5.  Prioritaire stoffen
D

e rijksoverheid heeft een lijst gem
aakt van priori-

taire stoffen. H
et gaat om

 stoffen m
et een risico voor 

m
ens en m

ilieu die de overheid m
et voorrang w

il 
aanpakken. Voor de m

eeste stoffen op de lijst zijn er 
m

ilieukw
aliteitsnorm

en en beleidsdoelen geform
u-

leerd. Zo dient van elke stof de concentratie in het 
m

ilieu niet hoger te zijn dan het m
axim

aal toelaat-
bare risiconiveau (M

TR) en geldt dat de concentraties 
niet hoger zijn dan de streefw

aarden. D
e prioritaire 

stoffenlijst en norm
en w

erken door in de kaderstel-
ling voor vergunningverlening (em

issiedoelstellingen) 
en handhaving. Er w

ordt door het m
inisterie van 

Infrastructuur en M
ilieu verkend w

elke prioritaire 
stoffen uit oogpunt van gezondheid en natuur m

eer 
aandacht nodig hebben. A

ls gevolg van EU
-beleid zal 

een aantal stoffen w
orden aangew

ezen die steeds 
m

inder gebruikt m
ogen gaan w

orden. D
e provincie 

volgt in het stoffenbeleid het rijksbeleid (dat ten tijde 
van dit schrijven nog niet is vastgesteld) en zal deze 
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hanteren bij de vergunningverlening en handhaving. 
Bij de beoordeling en vergunningverlening van pri-
oritaire stoffen w

ordt de system
atiek van de N

eder-
landse Em

issie Richtlijnen (N
ER) gehanteerd.

6.  Stikstofdepositie
Een overm

aat aan stikstof (overschrijding van de 
grensw

aarde) zorgt voor zow
el gezondheidsschade 

als natuurschade. D
aarom

 w
ordt stikstofdepositie 

langs tw
ee sporen aangepakt. H

et ene ‘spoor’ heeft 
betrekking op gezondheid en gaat over de (stede-
lijke) luchtkw

aliteit, grensw
aarden en het Europese 

uitstel tot 2015 voor het voldoen aan de grensw
aar-

den N
O

2.
H

et andere spoor betreft de natuurschade door 
depositie van stikstof op N

atura2000-gebieden
9 en 

gaat over de kritische depositiew
aarde, instandhou-

 

dingdoelstellingen, en de Europese verplichting om
 

de natuur en vooral biodiversiteit in die gebieden te 
bescherm

en.

Beide sporen hebben gem
eenschappelijk dat de bron-

nen
10 hetzelfde zijn én dat provincies een belangrijke 

rol hebben. D
e provincie is: 

-
haakte vergunningenprocedure voor de Flora- en -

toew
ijzen van ontw

ikkelruim
te voor gew

enste 
econom

ische activiteiten.

9 
In totaal zijn in N

ederland 162 N
atura 2000 gebieden aangew

ezen. Ze m
aken deel uit van een sam

enhangend netw
erk van natuurgebieden 

in de Europese U
nie die zijn aangew

ezen op grond van de vogelrichtlijn en habitatrichtlijn. D
e unieke w

aarden in Zuid-H
olland zijn vooral te 

vinden in duinen, delta en veenw
eide.

10 Industrie, centrales, w
eg- en scheepvaartverkeer, en voor Zuid-H

olland in de m
indere m

ate de agrarische sector
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Elk spoor heeft een eigen program
m

a, voor gezond-
heid is dat het N

ationaal Sam
enw

erkingsprogram
m

a 
Luchtkw

aliteit (N
SL) en voor natuurbescherm

ing is dat 
de Program

m
atische A

anpak Stikstof (PA
S). D

e essen-
tie van de beide program

m
a’s N

SL en PA
S is het 

organiseren van ruim
te voor econom

ische ontw
ikke-

lingen. D
it gebeurt in com

binatie m
et de uitvoering 

van een m
aatregelenpakket w

aarm
ee –ook in be-

roepszaken- zekerheid w
ordt verschaft dat, conform

 
de Europese verplichtingen, de gezondheidsschade en 
natuurschade (op term

ijn) w
orden beperkt. 

H
et w

erken m
et de PA

S is pas m
ogelijk nadat deze 

defi
nitief is vastgesteld. D

e provincie is dan aan zet 
om

 beide dossiers op inhoud goed m
et elkaar te 

verbinden. 

 3.2 
G

eluid

D
eze paragraaf geeft invulling aan de w

ettelijke 
geluidtaken. D

e inzet is gericht op het voorkom
en 

en verm
inderen van geluidhinder door w

eg-(en rail)
verkeer, luchtvaart en industrie (zonering en vergun-

ningverlening) en het aanw
ijzen en bescherm

en van 
stiltegebieden. M

aatschappelijk gew
enste ontw

ik-
kelingen (op het gebied van bijvoorbeeld econom

ie, 
verkeer en vervoer) m

oeten kunnen plaatsvinden ter-
w

ijl tegelijkertijd de burger w
ordt bescherm

d tegen 
geluidhinder. D

aarbij is het streven om
 de w

ettelijke 
geluidtaken, naast vergunningverlening W

et algem
e-

ne bepalingen om
gevingsrecht (W

A
BO

), te integreren 
in de provinciale kerntaken ruim

te, econom
ie en 

bereikbaarheid.

Introductie
V

erm
indering van geluidbelasting geeft veel ge-

zondheidsw
inst en vergroot de m

ogelijkheden voor 
econom

ische en ruim
telijke ontw

ikkeling. Van alle m
i-

lieuproblem
en geeft in het drukke en dichtbevolkte 

Zuid-H
olland na luchtverontreiniging geluidhinder de 

m
eeste gezondheidsschade. 

Er zijn duidelijke aanw
ijzingen voor een causaal 

verband tussen langdurige blootstelling aan geluid 
en stressgerelateerde klachten, zoals een verhoogde 
bloeddruk en hart- en vaatziekten. O

nderzoek 
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heeft uitgew
ezen dat het aantal gehinderden fors 

toeneem
t bij een gem

iddeld geluidniveau vanaf 50 
decibel (dB) en een nachtelijke belasting vanaf 40 dB. 
D

aarnaast is er vanaf 60 dB een verhoogde kans op 
hartinfarcten. Er zijn aanw

ijzingen voor een negatief 
verband tussen het geluidniveau en het (leer)pres-
tatieverm

ogen bij kinderen. D
ie problem

en w
orden 

ook op Europees niveau steeds m
eer onderkend en in 

regelgeving vertaald. 

V
erder is er een oorzakelijk verband tussen het aantal 

vliegtuigbew
egingen en geluidhinder. Inzet van 

afstandsnorm
en, vliegprocedures, andere aanvlieg- en 

vertrekroutes e.d. kunnen de hinderbeleving verm
in-

deren. D
at geldt ook voor het geven van adequate 

inform
atie en duidelijke consultatie- en klachtenpro-

cedures. In 2012 w
aren er in Zuid-H

olland 17 lucht-
havens m

et een provinciale vergunning aanw
ezig. In 

2012 zijn er 72 ontheffi
ngen verleend voor landingen 

en starts vanaf terreinen die niet de status van een 
luchthaven hebben.

V
isie

U
iteraard heeft de provincie aan de w

ettelijke 
verplichtingen en kw

aliteitseisen te voldoen. D
e 

provincie zet daarbij in op het voor geluid duurzaam
 

invullen van econom
ische en ruim

telijke am
bities. 

W
aar w

ij dat als provincie kunnen beïnvloeden (van-
uit een w

ettelijke bevoegdheid of een provinciaal 
belang) streven w

e naar het verm
inderen van hinder 

als gevolg van geluid en het behouden van rust en 
stilte in de daartoe aangew

ezen stiltegebieden.
D

e provincie w
il als bevoegd gezag voor kleine en 

recreatieve luchthavens m
ilieurandvoorw

aarden 
scheppen w

aarbinnen kan w
orden voldaan aan de 

m
aatschappelijke behoefte aan luchtvaart. 

D
aarnaast streeft de provincie naar een duurzam

e, 
gezonde en veilige leefom

geving ook ten aanzien 
van de beleving van geluid. D

e uitdaging is gelegen 
in het vinden van een evenw

icht tussen deze publieke 
belangen, de m

ogelijke geluidhinder en de behoefte 
aan rust en stilte.
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Figuur 3.2.  
G

eluidbelasting
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O
p bovenstaande kaart is de geluidkw

aliteit langs 
provinciale w

egen voor zow
el norm

bereik en - over-
schrijding (in paars) aangegeven, zijn de 20 K

e zone 
(gebieden m

et beperkingen voor nieuw
bouw

) voor 
de luchthaven Schiphol en de geluidzone van Rotter-
dam

 The H
ague A

irport afgebeeld en zijn de geluid-
zones van industrieterreinen aangegeven. H

ieruit is te 
zien dat Zuid-H

olland een hoge geluidbelasting kent, 
m

aar dat dit beeld tevens per regio fl
ink verschilt. H

et 
grootste ruim

tebeslag houdt verband m
et de luchtha-

vens en het industriële havencom
plex van Rijnm

ond.

Voor w
egen zijn er w

ettelijke (landelijk geldende) 
grensw

aarden en doelstellingen (bijvoorbeeld: sa-
neringsplicht bij Rijksinfrastructuur bij m

eer dan 65 
dB, voorkeursgrensw

aarde 50 dB voor nieuw
bouw

) 
neergelegd in w

etgeving. 
H

et provinciaal beleid voor de provinciale w
egen is 

gericht op het voorkom
en en w

egnem
en van geluid-

knelpunten. D
e provincie zet zich in om

 binnen de 
beschikbare fi

nanciële m
iddelen het aantal geluidge-

hinderden zoveel m
ogelijk terug te dringen. D

e focus 
ligt dan ook daar w

aar de provincie zelfstandig tot 

handelen kan overgaan. D
aarnaast zijn er de w

ettelij-
ke verplichtingen w

aar de provincie aan is gehouden. 

D
e provincie richt zich op de volgende taken: 

1.  W
egen

w
egen via het geluid A

ctieplan 

 
 

provinciale- en rijksinfrastructuur 

-

via Sam
en W

erken in de U
itvoering van 

N
ieuw

 G
eluidbeleid). (SW

U
N

G
 2) 

(w
ettelijke taak).
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2.  Luchtvaart 
V

erlenen van luchthavenbesluiten en luchtha-
venregelingen en ontheffi

ngen (w
ettelijke taak) 

w
aarbij als provinciaal doel (Beleidsplan Regi-

onale Luchtvaart 2008-2020) gesteld is dat de 
kw

aliteit van de leefom
geving zoals veiligheid en 

m
ilieu niet m

ag verslechteren door de regionale 
luchtvaart ten opzichte van de situatie in 2008.

3. 
Industrie

V
erbetering van de geluidw

etgeving (SW
U

N
G

 2) 

optim
aliseren van effi

ciënt ruim
tegebruik op 

industrieterreinen gekoppeld aan geluidruim
te-

verdeling (provinciaal beleid).

4.  Cum
ulatie: optelsom

 van geluidbronnen
D

e provincie is verplicht bij diverse besluitvor-
m

ing rekening te houden m
et cum

ulatie van 
geluid (reconstructie of aanleg w

egen, inpas-
singsplannen) (w

ettelijke taak).

5.  Stiltegebieden
A

anw
ijzen en bescherm

en van stiltegebieden 
(w

ettelijke taak).

D
eze taken kom

en voort uit bestaande w
et- en 

regelgeving w
aarvan de belangrijkste de W

et 
m

ilieubeheer, de W
et algem

ene bepalingen om
-

gevingsrecht, de W
et geluidhinder, de W

et lucht-
vaart en de Crisis- en herstelw

et zijn. A
ls provincie 

w
illen w

e invloed uitoefenen op in ontw
ikkeling 

zijnde w
etgeving, ten gunste van ruim

telijke 
ontw

ikkelingsm
ogelijkheden.
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V
erder heeft de provincie voor geluidbeleid een 

kaderstellende en uitvoerende rol. D
aarbij is de inzet 

zow
el gericht op het voorkom

en en saneren van 
m

ilieuknelpunten als op het verbeteren van de 
m

ilieukw
aliteit. 

G
ezien de rol van de provincie als beheerder van 

provinciale w
egen zijn geluiddoelstellingen veelal 

direct gekoppeld aan de geluidhinder langs provinci-
ale w

egen. 

D
e hinder als gevolg van bedrijfsm

atige activiteiten 
w

ordt door de regionale uitvoeringsdiensten m
et 

behulp van vergunningverlening en toezicht en hand-
having beperkt op basis van de w

et- en regelgeving 
voor geluidhinder. D

e inzet is gericht op geluidre-
ductie. Bij het verstrekken van een vergunning w

ordt 
gekeken naar het reduceren van geluidhinder aan de 
bron alvorens de vergunning w

ordt afgegeven. Bij de 
vergunningaanvraag m

oet w
orden aangetoond dat 

er alles is/ w
ordt gedaan om

 geluidhinder bij de bron 
te reduceren, op basis van BBT (vergunningplichtige 
inrichtingen) en de zorgplicht (inrichtingen m

et al-
leen algem

ene regels).

G
elet op de beperkte w

ettelijke m
ilieugebruiksruim

te 
voor de industrie is een doelm

atige toedeling van 
deze ruim

te van groot belang. N
adere kaderstelling 

voor geluidruim
teverdeelplannen zal m

oeten plaats-
vinden op basis van (nieuw

e) grondslag.

G
ezien de prognoses van de groei van de luchtvaart 

is er een kans dat het aantal ernstig gehinderden als 
gevolg van geluidoverlast door de luchtvaart in Zuid-
H

olland toe zal nem
en.

D
oelstellingen

Bij de aanpak van geluidhinder zijn de Europese G
e-

m
eenschap, het Rijk (Rijksw

aterstaat), de provincie en 
de gem

eente betrokken. Elke laag heeft zijn eigen rol 
en bevoegdheid. Een intensivering van de aanpak van 
geluidhinder binnen Europa w

ordt voorzien. 
D

e belangrijkste provinciale verantw
oordelijkheden 

concentreren zich op de provinciale infrastructuur, 
provinciale inrichtingen, regionale luchthavens en stil-
tegebieden. Voor diverse inrichtingen is de provincie 
het bevoegde gezag. 
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1   W
egen

G
estreefd w

ordt naar een procentuele jaarlijkse da-
ling van het aantal geluidgehinderden langs provinci-
ale w

egen. M
et het A

ctieplan G
eluid 2008-2013 w

ordt 
gew

erkt een jaarlijkse daling van 10%
 gehinderden 

langs provinciale w
egen w

aar m
eer dan 6 m

iljoen m
o-

torvoertuigen per jaar over rijden. M
et het A

ctieplan 
2013-2018 zetten w

e deze lijn door, m
aar dan voor 

alle provinciale w
egen in Zuid H

olland. 

Besluiten hogere grensw
aarden

Tevens zijn w
e belast m

et de besluiten hogere grens-
w

aarden voor provinciale- en rijksinfrastructuur. D
aar-

bij gaat het om
 een beoordeling van de (om

vang van 
de) geluidhinder van die bronnen in het kader van de 
besluitvorm

ing voor de aanleg, w
ijziging of uitbrei-

ding van provinciale- en Rijksw
egen en spoorw

egen 
die niet vallen onder de tracéw

et. H
et gaat hierbij om

 
een besluit H

ogere grensw
aarden, w

aarbij een toets 
plaatsvindt aan de w

ettelijke criteria.

A
ctieplan G

eluid en geluidbelastingkaarten
Ter uitvoering van Europese regelgeving heeft de 
provincie de verplichting om

 elke vijf jaar een geluid-
belastingkaart en G

eluidactieplan op te stellen. Een 
geluidsbelastingkaart geeft een beeld van de om

vang 
van de geluidbelasting van provinciale w

egen. In een 
actieplan zijn vooral de eventuele te treffen m

aatre-
gelen aangegeven. In het kader van deze verplichtin-
gen (tranche 2013-2018) streeft de provincie ernaar 
het aantal geluidgehinderden langs provinciale w

e-
gen zoveel m

ogelijk terug te dringen. In het actieplan 
2013-2018 w

ordt uitgegaan van een plandrem
pel 

van 55dB Lden en 50 dBLnight. Vanaf deze w
aarden 

m
oet de geluidsbelasting in kaart w

orden gebracht. 
M

et behulp van prioriteringsregels (zie kader) zal de 
om

vang van het aandachtsgebied w
orden bepaald. 

In de aandachtsgebieden w
ordt de plandrem

pel 
overschreden. O

p basis van deze prioritering w
orden 

knelpunten benoem
d die via het actieplan kunnen 

w
orden aangepakt en w

eggenom
en.
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Tabel 3.1  
Prioriteringsregels

Tijdens de prioritering w
ordt rekening gehouden 

m
et:

1. 
de hoogte van de geluidbelasting op 

2. 
ouderdom

 geluidgevoelige functie 

4. 
aantal gehinderden

5. 
doelm

atigheid van de te nem
en m

aatregel.

V
erbetering w

etgeving
H

et Rijk erkent dat de geluidw
etgeving op onder-

delen nog tekort schiet. H
ierdoor vindt nog steeds 

ongereguleerde groei van verkeerslaw
aai plaats. D

it 
probleem

 is inm
iddels aangepakt m

et de inw
erking-

treding van Sw
ung 1. Teneinde dit probleem

 voor de 
provinciale w

egen aan te pakken zal de provincie m
et 

kracht blijven w
erken aan het beïnvloeden en verbe-

teren van de w
etgeving (Sw

ung 2) w
aarvoor verande-

ringen in voorbereiding zijn. In dit kader 

w
ordt gew

erkt aan het opnem
en van geluidproduc-

tieplafonds voor provinciale infrastructuur, rijksw
e-

gen en hoofdspoorw
egen en aan een regeling voor 

sanering van de langs deze w
egen gelegen geluidge-

voelige gebouw
en en terreinen. O

ok voor gem
eente-

lijke w
egen en industrielaw

aai is via Sw
ung 2 nieuw

e 
w

etgeving in de m
aak. H

ierin is ook aandacht voor de 
(negatieve) effecten die de geluidm

aatregelen kun-
nen hebben op de m

ogelijkheden voor nieuw
bouw

-
productie van w

oningen en de transform
atieopgave 

in bestaand gebied. D
oel van de nieuw

e w
etgeving is 

om
 de groei van geluidhinder ook daadw

erkelijk in 
de praktijk te beperken. 

Inzet ISV
-gelden

Vanuit het Rijksprogram
m

a Integrale Stedelijke V
er-

nieuw
ing (ISV

) ontvangt de provincie fi
nanciële m

id-
delen van het Rijk om

 het geluidsniveau op w
oningen 

langs w
egen terug te dringen. H

et doel is om
 het 

aantal w
oningen op de zogenoem

de A
-lijst m

et 50 
procent terug te dringen in de periode 2010-2014. D

e 
uitvoering hiervan loopt via de gem

eenten.
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2   Luchtvaart
D

oel: geen toenam
e van geluidhinder

In de begroting 2013 is als effectindicator opgenom
en 

dat het aantal geluidgehinderden (9.246 in 
2010) binnen de geluidcontour 20 K

e rondom
 Rotter-

dam
 The H

ague A
irport niet verder zal stijgen. 

D
e luchthaven dient zich binnen de door het m

iniste-
rie van Infrastructuur en M

ilieu vastgestelde m
ilieu-

zones (2010) te ontw
ikkelen. D

e verw
achting is dat 

het aantal vliegbew
egingen de kom

ende jaren toe zal 
nem

en en dat het aantal geluidgehinderden niet zal 
afnem

en. H
etzelfde geldt voor het aantal gehinder-

den in Zuid-H
olland binnen de geluidcontour 

48 L-den rondom
 Schiphol. In het beleidsplan 

Regionale Luchtvaart 2008-2020 staan de volgende 
(sub)doelen geform

uleerd:
-

voer, uitgezonderd m
axim

aal 1 voor de stadsregio 
Rotterdam

 en 1 voor het Stadsgew
est H

aaglanden 

dB contour w
oningen of andere geluidgevoelige 

 
objecten binnen de 10-6 veiligheidscontour 

 
gevolg van nieuw

e helihavens of luchthavens op 
w

oningen of andere geluidgevoelige bestem
-

m
ingen door het hanteren van een 500 m

eter 
afstandsgrens (250 m

eter afstandsgrens voor 

nieuw
e helihavens of luchthavens in stiltegebie-

den en het bieden van een m
inim

aal niveau van 
bescherm

ing tegen geluidhinder in stiltegebieden 
door het hanteren van een 1000 m

eter afstands-
grens (500 m

eter voor geluidsarm
e recreatieve 

Tijdelijk en U
itzonderlijk G

ebruik (TU
G

) vanaf een 
terrein anders dan een luchthaven, voor onder 
m

eer start- en landingen van helikopters m
et 

beter onderbouw
de afstandsnorm

en ten aanzien 
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van aaneengesloten w
oonbebouw

ing, natuur-

van hinder binnen de provincie Zuid-H
olland en 

niet naar de provincie Zuid-H
olland als gevolg van 

(randen van de) nacht voor de om
w

onenden van 
Rotterdam

 The H
ague A

irport. 

H
et beleidsplan Regionale Luchthavens 2008-2020 

w
ordt conform

 het gestelde in het beleidsplan in 
2013 geëvalueerd, in 2012 is daar al een start m

ee 
gem

aakt.

3   Industrie
V

erbetering w
etgeving

H
et Rijk heeft erkend dat de geluidw

etgeving op 
onderdelen nog tekort schiet. Zo zijn er industrieter-
reinen w

aar bedrijven zich ondanks lege kavels niet 
kunnen vestigen om

dat de ‘geluidgebruiksruim
te’ is 

opgevuld. D
aarom

 zal de provincie m
et kracht blijven 

w
erken aan een verbetering van de w

etgeving op dit 

onderdeel (Sw
ung 2). O

ok voor industrielaw
aai zijn 

veranderingen in de w
etgeving in voorbereiding. 

G
elet op deze ontw

ikkelingen w
erkt Zuid-H

olland 
aan het toepassen van geluidm

aatregelen om
 

effi
ciënt ruim

tegebruik te bevorderen en de kw
aliteit 

van de provinciale besluitvorm
ing voor geluidhinder 

te verbeteren. D
it doen w

ij door bij te dragen aan 
(het creëren van) de voorw

aarden voor geluidruim
te-

verdeling bij industrieterreinen. D
it is van belang voor 

bedrijvigheid, effi
ciënt ruim

tegebruik en duidelijk-
heid over de beschikbare m

ilieugebruiksruim
te voor 

provinciale inrichtingen.

G
eluidruim

teverdeling gericht op 
effi

ciënt ruim
te-gebruik

Rond industrieterreinen m
et een geluidzone is 

vestiging van (grote) law
aaim

akers m
ogelijk. Voor 

in die zone gelegen of te bouw
en w

oningen gelden 
w

ettelijke geluidnorm
en. D

eze m
ogen niet w

orden 
overschreden. H

ierdoor kan een industrieterrein 
akoestisch vol zijn, terw

ijl er fysiek nog ruim
te voor 

vestiging en uitbreiding aanw
ezig is. D

at is slecht 
voor de regionale econom

ie (en w
erkgelegenheid), 
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de belangen van het betrokken bedrijfsleven en 
bovendien strijdig m

et een optim
aal gebruik van de 

schaarse ruim
te in deze provincie. Pogingen om

 via de 
m

ilieuregelgeving dit probleem
 op te lossen zijn m

aar 
ten dele geslaagd. 

Een van de m
eest veelbelovende oplossingen betreft 

de geluidruim
teverdeling. D

aarbij w
ordt de op basis 

van de w
ettelijke norm

en beschikbare geluidruim
te 

per kavel op het industrieterrein verdeeld. O
ok voor 

de nog lege kavels op het industrieterrein w
ordt dan 

geluidruim
te voor toekom

stige bedrijvigheid gere-
serveerd. D

eze oplossing is in 2007 door het m
inis-

terie van V
RO

M
 aanbevolen. Recente jurisprudentie 

laat echter zien dat deze geluidruim
teverdeling op 

basis van m
ilieuregelgeving juridisch niet m

ogelijk is. 
D

aarom
 w

ordt nu onderzocht of geluidruim
teverde-

ling via ruim
telijk beleid kan w

orden geregeld, w
at 

juridisch veel kansrijker lijkt.

G
eluidruim

teverdeling is een provinciaal belang en 
vorm

t vooral een instrum
ent om

 econom
ische en 

ruim
telijke doelen te verw

ezenlijken. D
oor effi

ciënt 

ruim
tegebruik op het industrieterrein w

orden lege 
kavels voorkom

en en vestigingen en uitbreidingen 
van de bedrijvigheid w

eer m
ogelijk. D

e provincie 
w

erkt daarom
 aan een adequate m

ethode voor een 
juridisch houdbare geluidruim

teverdeling. 

4   Cum
ulatie: optelsom

 van geluidbronnen
Inzet op eenvoudiger besluitvorm

ing
D

e effecten van cum
ulatie vanuit verschillende ge-

luidbronnen op een of m
eerdere w

oningen kan reden 
zijn om

 actie te ondernem
en. A

fhankelijk van de situ-
atie kan dat bijvoorbeeld gaan om

 acties vanuit de 
ruim

telijke ordening, aanleg of reconstructie van pro-
vinciale w

egen of luchthavens van regionaal belang. 
H

ierbij zijn dus grote provinciale belangen in het 
geding. W

ij w
erken aan het opstellen van een eendui-

dige m
ethode voor gecum

uleerde geluidbelasting in 
het kader van ruim

telijk beleid en besluitvorm
ing bij 

H
ogere G

rensw
aarden. M

et een eenduidige m
ethode 

voor het bepalen van geluidhinder uit gecum
uleerde 

bronnen beoogt de provincie de besluitvorm
ing in 

verband m
et dit onderdeel van geluidhinder, de gecu-

m
uleerde geluidbelasting, niet alleen te vereenvoudi-
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gen, m
aar ook de kans op een succesvolle afl

oop van 
die besluitvorm

ing (aanzienlijk) te vergroten. 

H
et gaat om

 een provinciale uitw
erking van een 

tam
elijk com

plexe regeling, die w
anneer deze niet 

goed w
ordt toegepast, nogal eens leidt tot vernie-

tiging van besluiten door de rechter, w
aardoor de 

besluitvorm
ing w

ordt vertraagd. M
et een eenduidige 

m
ethode w

ordt uitleg gegeven aan w
ettelijke ver-

plichtingen op grond van de W
et Ruim

telijke O
rde-

ning, de W
et luchtvaart, de W

et geluidhinder en de 
W

et algem
ene bepalingen om

gevingsrecht (W
abo). 

D
eze w

etten bevatten bepalingen voor relevante 
provinciale besluitvorm

ing. H
et gaat in het bijzonder 

om
 de vaststelling van een provinciaal inpassingsplan 

of een om
gevingsvergunning voor een buitenplanse 

afw
ijking van een dergelijk inpassingsplan, de vast-

stelling van een luchthavenbesluit en de vaststelling 
van hogere w

aarden (geluidnorm
en). 

5   Stiltegebieden
V

oldoen aan w
ettelijke taken 

D
e provincie heeft de w

ettelijke taak m
ilieubescher-

m
ingsgebieden voor stilte (stiltegebieden) aan te w

ij-
zen en te bescherm

en. D
e bestaande, relatief goede, 

geluidkw
aliteit w

ordt hier geborgd en eventueel 
verbeterd ten bate van (herstel van) de volksgezond-
heid en de leefom

gevingskw
aliteit in deze provincie 

in zijn algem
een. 

D
e stiltegebieden zijn aangew

ezen in de provinciale 
M

ilieuverordening. In 2011 heeft het beleidsonder-
zoek naar stiltegebieden geleid tot aanpassing van 
de Provinciale M

ilieuverordening (PM
V

). D
aarbij zijn 

de regels voor stiltebescherm
ing vereenvoudigd en 

beperkt en zijn de gebiedsbegrenzingen aangepast. 
In de PM

V
 zijn regels opgenom

en die hier gebieds-
vreem

de law
aaiige activiteiten beperken. G

ebieds-
eigen law

aaiige activiteiten zijn dus w
el toegestaan, 

zoals die bijvoorbeeld nodig zijn voor de agrarische 
bedrijfsvoering. Stiltegebieden zijn onderdeel van het 
provinciale ruim

telijke kw
aliteitsbeleid. 
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3.3 
Externe veiligheid

Introductie
Externe veiligheid gaat over risico’s voor de om

ge-
ving door productie, opslag en transport (inclusief 
buisleidingen) van gevaarlijke stoffen en luchtvaart. 
D

e provincie Zuid-H
olland - de regio Rijnm

ond in het 
bijzonder - heeft m

eer dan andere delen van N
eder-

land te m
aken m

et deze risico’s. Er vindt hier veel 
transport van gevaarlijke stoffen plaats en er is hier 
een concentratie van risicovolle bedrijvigheid. Tege-
lijkertijd is Zuid-H

olland een dichtbevolkte provincie, 
w

at het risico op slachtoffers bij ram
pen vergroot. 

Een risicoloze sam
enleving is ondenkbaar, m

aar de 
provincie Zuid-H

olland zet zich w
el in om

 risico’s voor 
de burgers te m

inim
aliseren. H

et beleid op externe 
veiligheid w

as vastgelegd in het beleidsplan Externe 
V

eiligheid (novem
ber 2010). D

it beleid is in deze be-
leidsvisie overgenom

en.

Binnen het risicobeleid w
orden tw

ee soorten van risicobenadering 
onderscheiden, het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. 

Onder het plaatsgebonden risico w
ordt verstaan het risico op 

een plaats buiten de risicobron, uitgedrukt als de jaarlijkse kans dat 
een persoon die onafgebroken en onbescherm

d op die plaats zou 
verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongew

oon voorval 
bij de risicobron w

aarbij een gevaarlijke (afval)stof of een neerstortend 
vliegtuig betrokken is. Voor het plaatsgebonden risico gelden norm

en 
in de vorm

 van grens- en richtw
aarden. 

De grensw
aarden hebben betrekking op de zogenaam

de kw
etsbare 

objecten. Kw
etsbare objecten zijn onder andere w

oningen, w
oonsche-

pen en w
oonw

agens en gebouw
en zoals ziekenhuizen, scholen en 

kinderdagopvang. 
De richtw

aarden hebben betrekking op de zogenaam
de beperkt 

kw
etsbare objecten, zoals verspreid liggende w

oningen en kleine kan-
toorgebouw

en. De grensw
aarden voor het plaatsgebonden risico m

et 
betrekking tot kw

etsbare objecten m
oeten in acht w

orden genom
en 

in het kader van een beslissing om
 een vergunning voor een inrichting 

in het kader van het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI), 
dan w

el bij een beslissing op grond van de W
et ruim

telijke ordening 
om

trent kw
etsbare objecten.

Onder het groepsrisico w
ordt verstaan de cum

ulatieve jaarlijkse 
kansen dat tenm

inste 10, 100 of 1000 personen overlijden als recht-
streeks gevolg van hun aanw

ezigheid in het invloedsgebied van en 
bij een ongew

oon voorval m
et een risicobron w

aarbij een gevaarlijke 
(afval)stof betrokken is. Voor groepsrisico geldt een oriëntatiew

aarde.
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 Figuur 3.3  
K

nelpunten externe veiligheid 
 D

e num
m

ering in de kaart correspondeert m
et het overzicht in bijlage 4.
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V
isie

In Zuid-H
olland zijn het transport, de opslag en de 

verw
erking van gevaarlijke stoffen zo op elkaar aan-

gesloten dat de kans op een ram
p tot een m

inim
um

 
w

ordt beperkt. In de buurt van risicovolle activiteiten 
zijn geen grote groepen m

ensen m
eer aanw

ezig. 
Transport van gevaarlijke stoffen vindt niet langer 
plaats door dichtbevolkte binnensteden. Risicovolle 
bedrijven zijn grotendeels geclusterd in risicocon-
centratiegebieden. H

et transport van en naar deze 
gebieden is op een veilige w

ijze geregeld. D
aarnaast 

is, w
aar m

ogelijk, overgegaan op veiligere productie-
processen w

aarbij m
inder gebruik w

ordt gem
aakt van 

gevaarlijke stoffen.

D
e provincie richt zich op de volgende taken: 

1. 
H

et clusteren van risicovolle activiteiten 
 

(provinciaal beleid)
2. 

verantw
oord com

bineren van risicovolle 

3. 
reduceren van risico’s aan de bron (w

ettelijke 

4. 
nem

en van m
aatregelen in de om

geving van 
een risicovolle activiteit (invulling w

ettelijke 

5. 
verhogen van de kw

aliteit van uitvoering 
(conform

 Bestuursakkoord rijk/IPO
/V

N
G

 en 
uitvoeringsvisie Externe V

eiligheid (IPO
 2010).

6. 
risicokaart (w

ettelijke taak).

D
eze taken kom

en voort uit bestaande w
et- en 

regelgeving w
aarvan de belangrijkste de w

et 
M

ilieubeheer is. 

D
oelstellingen

H
oofddoel is een veiliger Zuid-H

olland door de kans 
dat grote groepen m

ensen slachtoffer w
orden van 

ongevallen m
et gevaarlijke stoffen te m

inim
aliseren. 

D
e provincie stuurt hierop via de vergunningverlening 

en via ruim
telijke ordening. 

Bij vergunningverlening geldt het principe van 
toepassing van de Beste Beschikbare Techniek (BBT). 
H

ierbij w
orden de norm

en voor plaatsgebonden en 
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groepsrisico gehanteerd. In de afgelopen jaren heeft 
de provincie vooral ingezet op vergunningverlening. 
Er zijn behoorlijke stappen gezet in het nem

en van 
bronm

aatregelen. D
e m

eeste w
inst is hier inm

iddels 
behaald, m

aar, een proactief beleid blijft nodig om
 

te kom
en tot risicoreductie. D

e regionale uitvoe-
ringsdiensten m

aken daarbij een kw
aliteitsslag bij 

vergunningverlening. Bij een vergunningaanvraag 
zal m

oeten w
orden aangetoond dat er alles is/ w

ordt 
gedaan om

 risico’s te reduceren, m
iddels de BBT. 

Vanzelfsprekend w
ordt bij vergunningverstrekking 

gekeken naar deze reducties alvorens de vergunning 
w

ordt verstrekt. 

Bij ruim
telijke ordening vraagt de provincie bij rele-

vante ruim
telijke ontw

ikkelingen of ze bijdragen aan 
de veiligheid van Zuid-H

olland. D
it doet de provincie 

enerzijds via overleg m
et de veiligheidsregio’s, RU

D
’s 

en gem
eenten en anderzijds door inzet van het ruim

-
telijke instrum

entarium
 als een knelpunt dreigt. D

e 
m

eeste w
inst is voor de provincie te behalen als zij in-

vloed uitoefent in het voortraject van het planproces. 

H
et aantal m

ensen dat in Zuid-H
olland is blootgesteld 

aan risicovolle activiteiten bedraagt nu 478.000. D
oel 

voor 2015 is om
 dit aantal niet toe te laten nem

en. D
e 

volgende indicatoren geven aan w
anneer het veiliger 

is in Zuid-H
olland:

het invloedsgebied van een risicovolle inrichting -

transportassen dat een ongew
enste com

binatie 
van functies oplevert.

D
e eerdergenoem

de zes taken om
 de veiligheid te 

verbeteren w
orden hieronder toegelicht. 

1.  H
et clusteren van risicovolle activiteiten

Risicovolle bedrijven
Bestuurlijke keuze: O

nderzoeken op w
elke w

ijze 
risicovolle activiteiten kunnen w

orden geclusterd, 
w

elke consequenties daaraan zijn verbonden en 
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w
elke instrum

enten daarvoor kunnen w
orden 

ingezet. 
D

oor te clusteren w
ordt het ruim

tebeslag van en 
het aantal blootgestelden aan risicovolle activiteiten 
beperkt. Tevens kan zo ruim

te w
orden gegeven aan 

de bedrijven om
 door te groeien. Bijkom

end voordeel 
van clusteren is dat de ram

penbestrijding gebiedsge-
richt kan w

orden georganiseerd. Een dom
ino-effect 

(een ongeluk in een inrichting dat overslaat naar 
een nabijgelegen bedrijven) m

oet daarbij w
orden 

voorkom
en. U

itgangspunt is dat bij industrieterreinen 
die voor clustering van risicovolle bedrijven bedoeld 
zijn geldt dat de concurrentiepositie van de bedrijven 
- m

et inachtnem
ing van de veiligheid van om

w
onen-

den en w
erknem

ers - prioriteit heeft. A
ls instrum

ent 
om

 het vestigingsbeleid voor deze gebieden vorm
 te 

geven w
ordt in het haven industrieel com

plex gebruik 
gem

aakt van de veiligheidscontour. Voor andere ge-
bieden w

ordt deze m
ogelijkheid onderzocht.

O
nderzocht w

ordt of gebieden uitgesloten kunnen 
w

orden van bedrijven m
et risicovolle activiteiten, zo-

dat daar andere prioriteiten gesteld kunnen w
orden. 

A
andachtspunt bij het onderzoek naar clusteren van 

risicovolle activiteiten is de m
anier w

aarop dit w
ordt 

georganiseerd, om
dat dit m

ogelijk consequenties 
heeft voor de uitgiftem

ogelijkheden van gem
eenten. 

V
ervoer over de w

eg
Bestuurlijke keuzes: Provinciale w

egen w
orden niet 

uitgesloten van vervoer van gevaarlijke stoffen en de 
m

ogelijkheid om
 veiligheidszones vast te stellen langs 

provinciale w
egen w

ordt opengehouden.
O

p basis van de W
et vervoer gevaarlijke stoffen kan 

dit vervoer geclusterd w
orden door gem

eentelijke 
routeringsbesluiten. D

e provincie kan voor haar w
e-

gen bepalen of zij van deze routeringsbesluiten uitge-
sloten m

oeten w
orden. O

nderzoek heeft aangetoond 
dat op basis van de huidige risico’s er geen aanleiding 
is voor het uitsluiten van provinciale w

egen voor het 
vervoer van gevaarlijke stoffen. 

D
e verw

achting is dat in 2013 het Besluit transport-
routes externe veiligheid (Btev) w

ordt vastgesteld. 
O

p basis van dit besluit kan de provincie in een 
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verordening veiligheidszones vaststellen langs provin-
ciale w

egen
11. D

e m
ogelijkheid tot het instellen van 

deze veiligheidszones w
ordt nog opengehouden, in 

afw
achting van het vaststellen van provinciaal beleid 

m
et betrekking tot clusteren van risicovolle activitei-

ten. H
et clusteren van risicovolle activiteiten kan tot 

een stijging van het vervoer van gevaarlijke stoffen 
leiden over de toe- en afvoerw

egen. 

V
ervoer over het spoor

Bestuurlijke keuze: Sturing op vervoer gevaarlijke 
stoffen over spoor door lobby bij het Rijk.
H

et huidige vervoer van gevaarlijke stoffen over het 
spoor zorgt voor aanzienlijke overschrijding van het 
groepsrisico in D

ordrecht, Zw
ijndrecht en Rotterdam

. 
H

et is daarom
 w

enselijk dat bij dit vervoer optim
aal 

gebruik w
ordt gem

aakt van de Betuw
eroute. D

it 
ontlast G

ouda en Rotterdam
 en creëert m

eer ruim
te 

voor personenvervoer op het spoor. A
anleg van een 

zuidelijke spoorboog bij M
eteren kan zorgen voor 

 

een verlaging van de risico’s in D
ordrecht en 

Zw
ijndrecht. O

m
 op korte term

ijn de risico’s in deze 
plaatsen te verlagen zijn lokale veiligheidsm

aatre-
gelen nodig. D

e provincie voert een actieve lobby 
richting het rijk gericht op m

aatregelen die het 
vervoer van gevaarlijke stoffen veiliger m

aken. H
et 

gaat daarbij om
 de aanleg van een goederenspoor-

tunnel in D
ordrecht/Zw

ijndrecht als onderdeel van de 
Robel-lijn, realisatie van de spoorboog bij M

eteren en 
aanpassing van de vervoersplafonds voor gevaarlijke 
stoffen door de D

rechtsteden zodra de M
eterenboog 

gereed is. Voor de korte term
ijn w

ordt bij het rijk 
aangedrongen op lokale veiligheidsm

aatregelen 
langs het spoor in D

ordrecht en optim
aal gebruik van 

de Betuw
eroute. 

2.  V
erantw

oord com
bineren van risicovolle 

     activiteiten en kw
etsbare objecten

O
m

 ongevallen m
et grote aantallen slachtoffers te 

voorkom
en, w

orden activiteiten m
et gevaarlijke 

11 A
rtikel 4, derde lid, concept Btev
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stoffen in principe niet gevestigd in de om
geving van 

grote groepen m
ensen. En andersom

, w
orden ruim

te-
lijke ontw

ikkelingen die leiden tot de aanw
ezigheid 

van veel m
ensen in principe niet gepland binnen het 

invloedsgebied van een risicovolle activiteit. Som
s 

zijn en w
orden dit soort functies echter w

el gecom
-

bineerd. In het algem
een verw

acht de provincie dat 
er sprake is van voldoende hulpverlening en zelfred-
zaam

heid van de aanw
ezigen en m

ogelijkheid tot 
ram

penbestrijding. 
A

ls provincie zien w
ij situaties w

aarbij de oriëntatie-
w

aarde w
ordt overschreden als knelpunt, deze zijn in 

beeld gebracht in fi
guur 3.3. A

ls provincie zetten w
ij 

in op het saneren van deze knelpunten.

A
fw

eging van situaties w
aarbij risicovolle activitei-

ten w
orden gecom

bineerd m
et (beperkt) kw

etsbare 
objecten vindt plaats doorm

iddel van een groeps-
risicoverantw

oording. In het geval het groepsrisico 
de oriëntatiew

aarde overschrijdt m
aakt de provincie 

gebruik van haar bevoegdheden bij zow
el vergun-

ningverlening als bij ruim
telijke ontw

ikkelingen. In-
dien het groepsrisico w

ordt overschreden verlangt de 

provincie bij zow
el ruim

telijke ontw
ikkelingen, als bij 

vergunningverlening een goed onderbouw
de risico-

verantw
oording. H

ierbij dient aannem
elijk te w

orden 
gem

aakt dat op term
ijn aan de oriëntatiew

aarde 
w

ordt voldaan en aangetoond m
oet w

orden dat een 
m

axim
ale inspanning is geleverd om

 de gevolgen van 
een ongeval tot een m

inim
um

 te beperken. 

H
et groepsrisicobeleid voor vergunningverlening 

w
ordt opgenom

en en uitgew
erkt in de nog te her-

ziene N
ota V

TH
. In een handreiking w

ordt de prakti-
sche uitw

erking w
eergegeven van het toepassen van 

groepsrisicobeleid bij ruim
telijke ontw

ikkeling. H
et 

groepsrisicobeleid bij ruim
telijke besluiten is opgeno-

m
en in de provinciale Structuurvisie.

V
ervoer over de w

eg
Langs het Rijksbasisnet voor vervoer over de w

eg 
w

ordt een actief beleid gevoerd om
 knelpunten te 

voorkom
en. U

itgangspunt is dat het vervoer over w
eg 

de kom
ende periode eerder toe dan af zal nem

en. 
D

aarom
 dient terughoudend om

 te w
orden gegaan 

m
et bebouw

ing in de om
geving van dit basisnet.
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V
ervoer over w

ater
Bestuurlijke keuze: onderzoeken of zonering ook 
voor andere w

aterw
egen dan de N

ieuw
e M

aas en 
N

ieuw
e W

aterw
eg gew

enst is en w
at de gevolgen 

zijn van het nog vast te stellen Rijksbasisnet W
ater.

O
m

 de belangrijkste vaarw
eg, N

ieuw
e M

aas en N
ieu-

w
e W

aterw
eg, voor het transport van gevaarlijke stof-

fen in Zuid-H
olland vrij te houden van bebouw

ing, is 
een zonering ingesteld in de provinciale V

erordening 
ruim

te. Zo zorgt de provincie ervoor dat het vervoer 
van gevaarlijke stoffen over het w

ater nu en in de 
toekom

st geen knelpunten oplevert. 

V
ervoer door de lucht

Voor externe veiligheid bij de luchtvaart is eind 2009 
landelijke w

et- en regelgeving geform
uleerd m

et 
daarin ook regels voor het plaatsgebonden risico. H

et 
opstellen van groepsrisicobeleid heeft het Rijk over-
gelaten aan de lagere overheden. H

et gaat hierbij 
om

 de kans voor een grote groep burgers om
 op de 

grond dodelijk getroffen te w
orden door een neer-

storend vliegtuig. Voor Rotterdam
-The H

ague A
irport 

w
ordt groepsrisicobeleid geactualiseerd.

V
ervoer door buisleidingen

Voor buisleidingen m
et een druk vanaf 16 bar voor 

het transport van aardgas en vloeibare brandstoffen 
is per 1 januari 2011 het Besluit externe veiligheid 
buisleidingen van kracht gew

orden. Situaties die niet 
voldoen aan deze regelgeving, m

oeten binnen drie 
jaar door de leidingexploitant zijn opgelost. G

em
een-

ten m
oeten binnen vijf jaar hun bestem

m
ingsplan-

nen hebben aangepast aan de aanw
ezigheid van de 

leiding. D
e provincie faciliteert de gem

eenten hierbij. 
Voor overige buisleidingen (onder de 16 bar) w

aar ge-
vaarlijke stoffen door vervoerd w

orden geldt nog het 
zoneringsbeleid op basis van berekeningen voor het 
persoonsgebonden en groepsrisico. 

K
ernenergie

Conform
 het verzoek van PS uit de vorige Staten-

periode is in de Beleidsvisie voor Externe V
eiligheid 

opgenom
en dat bevolkingsdichtheid een belangrijk 

aandachtspunt m
oet zijn bij een eventuele locatieaf-

w
eging door het Rijk. D

e provincie vindt een kern-
centrale op de M

aasvlakte ongew
enst in verband m

et 
een aantal potentiële confl

icten m
et haven-
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activiteiten (explosiegevaar, chem
ie en aanlanding 

van vloeibaar aardgas). 

3.  H
et reduceren van risico’s aan de bron

Inrichtingen
Bestuurlijke keuze: bevorderen van de handhaving 
door w

ettelijke adviserende en handhavende instan-
ties (brandw

eer, Inspectie Leent).
D

e provincie w
il dat w

aar m
ogelijk de Beste Beschik-

bare Techniek (BBT) w
ordt opgenom

en in de vergun-
ning. D

aarnaast is het belangrijk dat bij het verlenen 
van de vergunning een situatie ontstaat w

aarbij de 
risicovolle activiteit geen onacceptabel risico voor de 
om

geving veroorzaakt. O
m

 dit te bew
erkstelligen is 

specifi
ek groepsrisicobeleid geform

uleerd dat w
ordt 

ingezet bij de vergunningverlening. D
it w

ordt onder-
deel van de herziene N

ota V
TH

.

V
ervoer over de w

eg
V

ervoer van gevaarlijke stoffen over daarvoor aange-
w

ezen w
egen m

oet veilig kunnen plaatsvinden, ook 
als er sprake is van w

egw
erkzaam

heden 

of om
leidingen. D

e provincie Zuid-H
olland stelt dat 

het de verantw
oordelijkheid van infrabeheerders is 

om
 ervoor te zorgen dat w

egen die aangew
ezen zijn 

voor vervoer van gevaarlijke stoffen hiervoor ook 
daadw

erkelijk geschikt zijn. D
e provincie w

il in over-
leg treden m

et de beheerders over hoe zij hieraan 
invulling kunnen geven.

V
ervoer over het spoor

Bestuurlijke keuze: door lobby bij het Rijk aandacht 
vragen voor m

aatregelen die het w
eg- en spoorver-

voer veiliger m
aken.

D
e provincie zet alle beschikbare m

iddelen in om
 

ervoor te zorgen dat: 

een Convenant W
arm

e BLEV
E-vrij (Boiling Liquid 

Expanding Vapour Explosion) treinen vanaf 2010 
w

orden sam
engesteld.

w
ordt verbeterd door het toepassen van A

TBvv 
(autom

atische treinbeveiliging verbeterde versie 
ter voorkom

ing van roodlichtpassages), H
otBox-

detectie
12, langzaam

 rijden en slim
m

e w
issels.

 
12 D

e H
otBox detector w

ordt toegepast om
 een m

ogelijke ontsporing van een trein ten gevolge van een vastgelopen aslager 
 

of een slepende rem
 te voorkom

en.
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4.  H
et nem

en van m
aatregelen in de om

geving 
     van een risicovolle activiteit
Bestuurlijke keuze: de m

ate van sturing op m
aatrege-

len in de om
geving is afhankelijk van de hoogte van

het groepsrisico.
D

e provincie w
il dat m

aatregelen in de om
geving van 

een risicovolle activiteit w
orden genom

en w
anneer 

het onverm
ijdelijk is dat functies sam

enkom
en. D

it 
geldt zow

el voor inrichtingen als voor transport. H
et 

gaat dan om
 m

aatregelen in het kader van alarm
e-

ring, bescherm
ing, zelfredzaam

heid en hulpverlening. 
In principe bepaalt de hoogte van het groepsrisico de 
te nem

en m
aatregelen in de om

geving. H
oe hoger 

het groepsrisico, hoe m
eer de provincie verw

acht van 
de m

aatregelen die door alle betrokkenen in dit ge-
bied w

orden genom
en. D

e provincie pakt deze taak 
vanuit haar regierol sam

en m
et de veiligheidsregio’s, 

de RU
D

’s en de gem
eenten op.

5.  H
et verhogen van de kw

aliteit van de uitvoering
D

e provincie w
il dat in 2014 gem

eenten en provincie 
het eigenaarschap, de kw

aliteit en capaciteit hebben 
om

 de uitvoeringstaken op externe veiligheid goed 

uit te voeren. D
it betekent dat in 2014 elke betrokken 

organisatie (provincie, veiligheidsregio / brandw
eer, 

uitvoeringsdienst of ander sam
enw

erkingsverband 
en gem

eente) in staat is de w
et- en regelgeving rond 

externe veiligheid adequaat uit te voeren. D
e pro-

vincie vervult hierbij tot 2014 een regierol. N
a 2014 

lopen de hiertoe bestem
de m

iddelen voor gem
eenten 

w
aarschijnlijk niet m

eer via het provinciefonds, m
aar 

gaan zij naar verw
achting rechtstreeks naar het ge-

m
eentefonds. In 2013 zal een evaluatie plaatsvinden 

naar de vraag op w
elke punten het adequate niveau 

is bereikt. 

6.  Risicokaart
In de W

et veiligheidsrisico’s is vastgelegd dat de pro-
vincies zorg dragen voor de productie en het beheer 
van een geografi

sche kaart w
aarop aanw

ezige risico’s 
zijn aangeduid. O

p de kaart zijn risicovolle situaties 
(die kunnen leiden tot een brand, ram

p of crisis), 
soorten risico’s en kw

etsbare objecten aangegeven. 
K

w
etsbare objecten zijn bijvoorbeeld bejaarden-

tehuizen, zieken- en verpleegtehuizen, kinderdag-
verblijven. D

e provincie is verantw
oordelijk voor de 
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ontsluiting van de gegevens en het beheer van de risi-
cokaart. D

e bevoegde gezagen (gem
eenten, rijksover-

heid en voor provinciale bedrijven de provincie zelf) 
zijn verantw

oordelijk voor de betrouw
baarheid en 

actualiteit van de gegevens. Betrouw
baarheid en ac-

tualiteit zijn belangrijke aspecten voor de risicokaart, 
w

aarop dan ook continu w
ordt ingezet. 

 3.4 
Bodem

sanering en nazorg gesloten 
 

stortplaatsen

In verband m
et het toenem

ende gebruik van de 
ondergrond w

ordt gew
erkt aan een actualisering en 

operationalisering van de Bodem
visie 2005 op basis 

van de m
aatschappelijke opgaven op het gebied van 

econom
ie, m

obiliteit en om
gevingskw

aliteit. In deze 
Beleidsvisie Bodem

 is een strategie voor optim
aal 

bodem
gebruik en kaderstelling voor de regionale 

uitvoeringsdiensten opgenom
en. In deze Beleidsvisie 

D
uurzaam

heid en M
ilieu kom

t dit bodem
gebruik niet 

aan de orde, noch de aardkundige en archeologische 
w

aarden van de bodem
. W

ij beperken ons in deze 

beleidsvisie tot de aanpak van bodem
verontreiniging 

in de gem
eenten w

aarvoor déze provincie bevoegd 
gezag is. 

Introductie
O

nderzoek naar verontreinigde locaties (2011) heeft 
uitgew

ezen dat in Zuid-H
olland in circa 50 gevallen 

in potentie sprake is van hum
ane spoedlocaties, en in 

circa 180 gevallen vanuit het oogpunt van ecologische 
risico’s of de risico’s bij verspreiding van verontreini-
ging. H

et inform
atieniveau w

aarop de beoordelingen 
zijn gebaseerd, verschilt sterk. Som

s zal nader onder-
zoek m

oeten uitw
ijzen of er ook daadw

erkelijk ri-
sico’s aan de orde zijn (voor 1-1-2013) en zo ja, w

elke 
m

aatregelen getroffen m
oeten én kunnen w

orden 
om

 deze risico’s w
eg te nem

en.

D
aarnaast is in een aantal gebieden de verontreini-

ging over grote oppervlakte verspreid en kom
t ze in 

w
isselende concentraties voor (diffuse verontreini-

ging).
Bepaalde vorm

en van gebruik in com
binatie m

et 
hoge concentraties verontreiniging kunnen hier 
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leiden tot hum
ane risico’s. In de kom

ende periode 
w

orden voor deze gebieden de risiconiveaus in kaart 
gebracht, en, indien noodzakelijk, bepaalt w

elke 
m

aatregelen getroffen m
oeten en kunnen w

orden 
om

 deze risico’s w
eg te nem

en. 

N
aast bodem

saneringslocaties vorm
en de stortplaat-

sen een aparte categorie. W
anneer deze w

orden 
gesloten op grond van de W

et m
ilieubeheer, is de 

provincie verantw
oordelijk voor de nazorg. D

e pro-
vincie w

ordt uiteindelijk verantw
oordelijk voor negen 

stortplaatsen. O
p dit m

om
ent vallen daarvan vier 

onder provinciale verantw
oordelijkheid.

D
e provincie richt zich op de volgende taken:

1. 
Bodem

verontreiniging in de gem
eenten w

aar 
de provincie bevoegd gezag is;

2. 
N

azorg gesloten stortplaatsen

D
eze taken kom

en voort uit bestaande w
et- en 

regelgeving w
aarvan de belangrijkste de w

et 
Bodem

bescherm
ing en de W

et m
ilieubeheer zijn. 

V
isie

In 2009 heeft de provincie m
et het Rijk, gem

eenten 
(V

N
G

) en de U
nie van W

aterschappen (U
vW

) een 
bodem

convenant afgesloten, w
aarbij een van de 

doelen bestaat uit het door m
iddel van bodem

sane-
ring lokaal verbeteren van de bodem

 in relatie tot de 
(toekom

stige) functie. H
oew

el in Zuid-H
olland op een 

groot aantal locaties de bodem
 inm

iddels is gesa-
neerd, zijn er nog steeds locaties w

aar de kw
aliteit in 

relatie tot het gebruik onvoldoende is, en sanering 
nog m

oet plaatsvinden.

H
et gaat hierbij om

 sanering of - indien ruim
telijke 

ontw
ikkelingen zijn voorzien w

aarbij sanering m
ee-

genom
en kan w

orden - een voorlopige beheersing 
van de verontreiniging. 
H

ierbij kan sprake zijn van spoed vanuit het oogpunt 
van gezondheidsrisico’s (hum

ane spoedlocaties) of 
vanuit het oogpunt van ecologische risico’s of risico’s 
bij verspreiding van verontreiniging (zie introductie).

D
e provincie vervult bij de reductie van deze risico’s -

oordelen en verlenen van beschikkingen op plannen, 
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m
aar ze is ook regisseur en uitvoerder van deze plan-

nen. In opdracht van G
S voeren de RU

D
’s provinciale 

taken uit.

D
oelstellingen

In 2015 zijn in Zuid-H
olland: 

beeld gebracht, en deze zoveel m
ogelijk w

egge-

afgrond, de nazorgactiviteiten uitgevoerd.

1.  Bodem
verontreiniging in gem

eenten w
aar 

     de provincie bevoegd gezag is.
Voor de sanering van de hum

ane spoedlocaties zijn 
afspraken gem

aakt m
et gem

eenten, voor zover de 
locaties liggen in het stedelijk gebied, en m

et de 
regionale uitvoeringsdiensten, voor zover de locaties 
liggen in het landelijk gebied. 

Bij de oude gesloten stortplaatsen (circa 350) zijn in 
opdracht van de provincie de risico’s voor het m

ilieu 

geïnventariseerd. Indien de risico’s zo groot zijn dat 
m

et spoed sanerende m
aatregelen m

oeten w
orden 

genom
en, w

orden deze locaties m
eegenom

en m
et de 

andere spoedlocaties.
D

e provincie w
il dat voor bodem

saneringslocaties en 
voorm

alige stortplaatsen op grond van de W
et Bo-

dem
bescherm

ing, nieuw
e ruim

telijke ontw
ikkelingen 

op of bij de locatie benut w
orden als kostendrager 

voor nazorgactiviteiten. H
et doel hiervan is dat na-

zorg zoveel m
ogelijk w

ordt beperkt of beëindigd, en 
dat de alsnog noodzakelijke nazorg in beheer kom

t 
van de betrokken m

arktpartijen. 

2.  N
azorg bij gesloten stortplaatsen.

Bij een aantal stortplaatsen zal de exploitatie nog 
w

orden beëindigd, w
aarbij de provincie verantw

oor-
delijk w

ordt voor de nazorg. D
eze bestaat onder 

andere uit het op peil houden van de m
ilieubescher-

m
ende voorzieningen door controle, onderhoud en 

zonodig aanpassing van de nazorgfaciliteiten (dit is 
geen onderdeel van bodem

sanering). Voor deze stort-
plaatsen participeert de provincie in overleg dat erop 
gericht is om

 deze nazorg zo kosteneffectief m
ogelijk 

uit te kunnen voeren.’
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 4Rolverdeling

4.1 
Rol en verantw

oordelijkheden 
 

provincie
4.2 

Regionale uitvoeringsdiensten  
 

 
(RU

D
’s) 

4.3 
Rol en verantw

oordelijkheden partners
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4 
Rolverdeling

4.1 
Rol en verantw

oordelijkheden provincie

H
et Europese beleid bepaalt in hoge m

ate het natio-
nale en provinciale m

ilieubeleid, zoals het vaststellen 
van m

ilieukw
aliteitseisen en norm

en. D
eze Europese 

verplichtingen zijn w
aar vereist, om

gezet in natio-
nale w

etgeving en vorm
en de basis voor regionale en 

lokale besluitvorm
ing. D

e belangrijkste ontw
ikkelin-

gen op nationaal beleid, die ons m
ilieubeleid direct 

of indirect beïnvloeden, gaan vrijw
el allem

aal over de 
uitvoering. D

e belangrijkste zijn: 

handhaving (ook) door realisatie RU
D

’s.

D
e provincie heeft een rol bij de kaderstelling en 

uitvoering van het m
ilieubeleid op het gebied van 

duurzaam
heid, luchtkw

aliteit, externe veiligheid, ge-
luid en bodem

sanering. D
e provinciale inzet is daarbij 

vooral gericht op het w
egnem

en en voorkom
en van 

m
ilieuknelpunten (overschrijding van de w

ettelijke 
norm

en) en het verbeteren van de leefom
gevings-

kw
aliteit. D

e uitdaging ligt de kom
ende jaren in 

het succesvol organiseren van de verdere inbedding 
van m

ilieuthem
a’s in de provinciale kerntaken (zie 

hoofdstuk 2) en in het organiseren van de aansturing 
van de uitvoering van het m

ilieubeleid, vooral via ver-
gunningverlening en handhaving, door de regionale 
uitvoeringsdiensten (RU

D
’s)(zie hoofdstuk 5).

4.2 
Regionale uitvoeringsdiensten (RU

D
’s)

In 2009 hebben het Interprovinciaal O
verlegor-

gaan (IPO
), de V

ereniging N
ederlandse G

em
eenten 
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(V
N

G
) en de U

nie van W
aterschappen (U

vW
) m

et 
het kabinet afgesproken dat er onder regie van de 
provincies een landsdekkend stelsel van regionale 
uitvoeringsdiensten (RU

D
’s) kom

t voor de uitvoering 
van de taken voor vergunningverlening, toezicht en 
handhaving (V

TH
) in het kader van de W

et algem
ene 

bepalingen om
gevingsrecht (W

A
BO

). H
et doel van 

deze structuur is het op effectieve en effi
ciënte w

ijze 
uitvoeren van de V

TH
-taken vanuit de gedachte van 

één overheid. V
erbetering van de dienstverlening en 

verm
indering van de adm

inistratieve druk zijn daarbij 
belangrijke uitgangspunten. 

Er w
orden in Zuid-H

olland vijf RU
D

’s voorzien: D
CM

R 
(M

ilieudienst Rijnm
ond), O

m
gevingsdienst Zuid-

H
olland Zuid, O

m
gevingsdienst M

idden-H
olland en 

O
m

gevingsdienst W
est-H

olland zijn van kracht. D
e 

start van O
m

gevingsdienst H
aaglanden is voorzien 

uiterlijk op 1 april 2013.
D

e provincie heeft ervoor gekozen om
 naast het 

basispakket van V
TH

, ook andere uitvoerende 
m

ilieutaken bij deze regionale uitvoeringsdiensten 
te beleggen. D

eze taken hebben onderm
eer betrek-

king op advisering bij ruim
telijke ordeningsprojecten 

en m
ilieueffectrapportages. D

e regionale uitvoe-
ringsdiensten zijn dus verantw

oordelijk voor een 
belangrijk deel van de uitvoering van het provinciale 
m

ilieubeleid, m
aar valt nog w

el onder de bestuurlijke 
verantw

oordelijkheid van de provincie. D
e norm

en en 
kaders daarvoor w

orden beschreven in deze visie en 
de herziene N

ota V
TH

. V
isievorm

ing, beleidsontw
ik-

keling en kaderstelling w
orden niet overgedragen 

aan de regionale uitvoeringsdiensten. 

Professionele uitvoeringsdiensten voldoen aan de 
volgende kenm

erken, zij:
-

om
gevingskw

aliteit:
- 

zij voeren taken uit op het gebied van V
TH

 en 
adviseren bij ruim

telijke ordeningsprojecten 

- 
zij zijn voor deze taken het loket voor burgers 

- 
zij dragen zorg voor een goede afstem

m
ing 

m
et het openbaar m

inisterie, de politie en 
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- 
zij genereren gegevens vanuit de uitvoering 
om

 zo de beleidsontw
ikkeling bij de opdracht-

gever te ondersteunen en de beleidscyclus te 
kunnen sluiten (evaluatie en m

onitoring).
-

ten en provincie:
- 

gem
eenten en provincie zijn via een gem

een-
schappelijke regeling m

ede eigenaar van 
de uitvoeringsdienst. Bestuurders van deze 
gem

eenten en de provincie hebben zitting in 

- 
gem

eentelijke en provinciale beleidskaders 
w

orden op elkaar afgestem
d en w

aar m
ogelijk 

- 
de uitvoeringsdiensten hebben een zelfstan-

- 
het betreft hier zow

el kw
aliteitsnorm

en die 
w

ettelijk van kracht zijn, als norm
en die in 

- 
de uitvoeringsdiensten krijgen de eerste drie 
jaar een vast bedrag (lum

p sum
) om

 de provin-

ciale taken uit te voeren en om
 de organisatie 

op te bouw
en. N

a deze drie jaar zal fi
nancie-

ring op basis van kostprijs plaatsvinden. D
it 

vraagt om
 transparantie in de kostenopbouw

 
van de taken die uitgevoerd w

orden.

Vóór de discussies over de vorm
ing van de ’regionale 

uitvoeringsdiensten w
as er al een aantal inter-

gem
eentelijke m

ilieudiensten actief in de regio’s 
Rotterdam

-Rijnm
ond, Zuid-H

olland Zuid, W
est-

H
olland, M

idden-H
olland en G

oeree-O
verfl

akkee. 
D

e D
CM

R heeft bovendien al langere tijd provinciale 
m

ilieutaken in het w
erkpakket. D

oor verschillen in 
historie, aard van vraagstukken die spelen in het 
gebied en beschikbare specialism

en, zal het tem
po 

w
aarin de regionale uitvoeringsdiensten zich ontw

ik-
kelen kunnen verschillen. O

ok is een aantal taken 
geconcentreerd bij één van de uitvoeringsdiensten. 
Zo zullen de taken vergunningverlening natuurw

et-
geving of vergunningverlening regionale luchthavens 
w

orden belegd voor de gehele provincie bij één 
uitvoeringsdienst.
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M
ede naar aanleiding van de M

oerdijkbrand w
ordt 

het aantal instanties dat BRZO
13 taken (vergunning-

verlening, toezicht en handhaving) uitvoert, beperkt. 
Er kom

t een concentratie van de BRZO
- en IPPC4-

taken (voor de technisch com
plexe inrichtingen) bij 

een beperkt aantal RU
D

’s (zes voor N
ederland). D

e 
D

CM
R zal de BRZO

 en IPPC4 taken voor Zuid-H
olland 

en Zeeland uitvoeren. D
e bedoeling is dat de zes 

RU
D

’s ten aanzien van de BRZO
 en IPPC4 bedrijven 

het volledige W
abo takenpakket uitvoeren. Één van 

de zes BRZO
-RU

D
’s – de D

CM
R- heeft een coördine-

rende verantw
oordelijkheid.

4.3 
Rol en verantw

oordelijkheden partners

In de huidige netw
erksam

enleving zijn m
aatschap-

pelijke vraagstukken niet zelfstandig op te lossen. 
Partnerschappen tussen bestuurlijke organisaties, 
instellingen, bedrijven, bew

oners en belangenorga-

 

nisaties zijn nodig om
 voldoende m

assa en kracht te 
ontw

ikkelen. D
aarom

 m
oet er geschakeld w

orden 
tussen deze partijen. H

et is zaak scherp te zijn op 
de rol die de provincie daarbij kan vervullen. In de 
uitvoering streeft de provincie naar effi

ciency en ef-
fectiviteit om

 zow
el de econom

ie te versterken als het 
m

ilieu te verbeteren.

D
oor sam

en te w
erken m

et rijk, gem
eenten en RU

D
’s 

w
ordt de kw

aliteit van de leefom
geving in Zuid 

H
olland gehandhaafd en verbeterd. D

e provincie zal 
sam

en m
et de uitvoeringsdiensten verder gaan m

et 
de reguliere uitvoering van de W

et algem
ene bepa-

lingen om
gevingsrecht (de W

abo). H
et sam

en m
et de 

Rijksoverheid verbeteren van het O
m

gevingsloket 
O

nline en het optim
aliseren van de dienstverlening 

aan burgers en bedrijven hebben daarbij prioriteit. D
e 

sam
enw

erking m
et gem

eenten, RU
D

’s en w
aterschap-

pen zal verstevigd w
orden. 

  

13 BRZO
 staat voor Besluit Risico’s Zw

are O
ngevallen uit 1999 en IPPC

 staat voor de Integrated Prevention Pollution and C
ontrol-richtlijn 

 
uit 1996 en RI&

E staat voor bedrijven die verplicht zijn een RisicoInventarisatie en –Evaluatie uit te voeren.
 

O
ngevallen bij bedrijven in deze categorieën kunnen een grote im

pact hebben
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5 
U

itvoeringsstrategie

H
et provinciale beleid voor duurzaam

heid en m
ilieu 

w
ordt in belangrijke m

ate ontw
ikkeld en uitgevoerd 

via de kerntaken econom
ie, ruim

te, m
obiliteit, groen 

en w
ater. D

e m
ilieudoelen voor de them

a’s luchtkw
a-

liteit, geluid, externe veiligheid en bodem
sanering 

w
orden m

ede bereikt door inzet van instrum
enten als 

vergunningverlening, handhaving, verordeningen en 
convenanten. 

V
erdere integratie binnen de kerntaken is logisch en 

nodig om
 (extra) ruim

te te bieden voor econom
ische 

groei en intensivering, ruim
telijke ontw

ikkeling en 
verdichting en verbetering van de bereikbaarheid. 
Zonder deze integratie en de inzet van duurzaam

-
heidsbeleid lopen die doelen tegen m

ilieugrenzen 
aan. D

e visies en uitvoeringsprogram
m

a’s concretise-
ren de am

bities op kerntaken naar prestaties, acties, 
instrum

enten en actoren. 

D
e taken die betrekking hebben op de uitvoering 

van het provinciale m
ilieubeleid zijn (en w

orden nog) 
geplaatst bij de regionale uitvoeringsdiensten (RU

D
’s). 

A
an het eind van dit hoofdstuk kom

en dan ook deze 
taken en de uitvoering door de RU

D
’s aan de orde.

5.1 
U

itvoeringsprincipes 

D
e kaders voor het provinciale uitvoeringsbeleid voor 

duurzaam
heid en m

ilieu w
orden niet alleen vast-

gelegd in de Beleidsvisie D
uurzaam

heid en M
ilieu, 

m
aar ook in het provinciale beleid voor m

obiliteit, 
econom

ie, energie, groen, w
ater en ruim

te. D
e fysieke 

ruim
te voor bedrijvigheid m

oet ook aansluiten bij 
doelen als een gezond, veilig en duurzaam

 Zuid-
H

olland. D
at kan bijvoorbeeld in het Rotterdam

s 
H

avengebied leiden tot toepassing van strengere 
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m
ilieueisen dan w

ettelijk gezien noodzakelijk is. D
at 

gebeurt vooral om
 m

eer ruim
te te scheppen voor 

econom
ische ontw

ikkeling, m
aar ook om

 de kw
aliteit 

van de leefom
geving te versterken. M

ogelijk leidt dit 
tot strengere norm

en voor de uitstoot van stikstof 
(aanpak bestaande em

issiebronnen m
et beperkte uit-

stoot: de lage N
O

x -bronnen) en tot scherpere doelen 
voor energie en geluid (aangescherpte geluidruim

te-
verdeelplannen voor industrieterreinen). O

ok extra 
inzet op vervoersm

anagem
ent en m

eer initiatieven 
voor de overstap naar schonere brandstoffen beho-
ren tot de m

ogelijkheden. In hoofdstuk 3 is hieraan 
óók aandacht geschonken in kader van luchtkw

aliteit 
onder vergunningverlening en handhaving.

Schoon, stil en veilig
H

et operationaliseren van bestaande uitvoeringsprin-
cipes blijft nodig en verliest niet aan belang, om

dat 
de geam

bieerde positie van duurzam
e econom

ische 
topregio dat vraagt. D

aarom
 blijven uitvoeringsprin-

cipes als schoon, stil, en veilig, toepassen van beste 
bestaande technieken (BBT), w

erken aan preventie, 
recyclen en sluiten van kringlopen als concretisering 

van de Triple P en duurzaam
heidfi

losofi
e hun geldig-

heid behouden.

O
ptim

alisatie van de m
ilieugebruiksruim

te
‘Slim

 vergunnen’ is een verzam
elbegrip om

 de huidi-
ge (m

ilieu)gebruiksruim
te beter te benutten, w

aarbij 
dus m

éér activiteiten en bedrijven aanw
ezig zijn bin-

nen dezelfde grenzen. H
et vorm

t onderdeel van de 
tendensen in het om

gevingsrecht tot integratie van 
vergunningstelsels, naar een m

eer program
m

atische 
aanpak van natuur- en m

ilieudoelen en naar m
éér 

fl
exibiliteit en afw

egingsruim
te.

Innovaties in de vergunningverlening zijn altijd 
gaande, m

aar hebben nu extra aandacht gekregen 
m

et het verschijnen van de H
avenvisie 2030 van 

het H
avenbedrijf Rotterdam

. D
e provincie deelt de 

opvattingen uit deze visie. D
e ruim

te voor groei van 
het H

aven- en industriecom
plex (bedrijven &

 verkeer) 
kan in de toekom

st tegen de grenzen aanlopen van 
de beschikbare m

ilieugebruiksruim
te. Zo is op het 

grondgebied van de Rotterdam
se haven substantiële 

uitbreiding slechts m
et passen en m

eten m
ogelijk. 

D
aarm

ee zou één van de belangrijkste doelstellingen 
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uit het H
oofdlijnenakkoord gevaar lopen, te w

eten 
de groei van de provinciale econom

ie en daarbinnen 
versterking van de positie van de M

ainport Rotter-
dam

. Er zijn aanw
ijzingen dat m

ogelijk problem
en 

gaan ontstaan m
et geluid, m

et de kooldioxide-
em

issie(doelstelling) en m
et de stikstofem

issies. H
et 

H
avenbedrijf, de D

CM
R en de provincie verkennen 

de m
ogelijkheden voor een handiger vergunningen-

systeem
. D

it ter optim
alisatie van de m

ilieugebruiks-
ruim

te én de voorw
aarden w

aaronder een dergelijk 
systeem

 kan w
orden toegepast. D

it gebeurt óók m
et 

het oog op de kom
st van de nieuw

e O
m

gevingsw
et. 

‘Slim
 vergunnen’ vorm

t een m
ethode om

 bedrijfsuit-
breidingen en nieuw

e vestigingen binnen (bestaande) 
m

ilieugrenzen m
ogelijk te m

aken. O
ptim

alisatie van 
de beschikbare m

ilieugebruiksruim
te vergroot de 

fysieke ontw
ikkelruim

te. D
at kan zow

el via een ge-
w

one vergunning, een ‘overallvergunning’ voor een 
heel gebied, m

aar ook via een program
m

a w
aarin de 

ruim
te w

ordt verdeeld tussen bestaande bedrijvig-
heid en toekom

stige uitbreidingen. D
ie verdeling kan 

zow
el aan de hand van m

ilieukundige, econom
ische, 

ruim
telijke als verkeerskundige criteria gebeuren. 

M
aar kan eventueel ook gekoppeld w

orden aan de 
infrastructuur voor duurzam

e energie (w
arm

te, elek-
tra, koude). Een program

m
atische aanpak voor de 

verdeling van de m
ilieugebruiksruim

te legt daarm
ee 

ook relaties m
et het provinciale beleid voor ruim

te, 
bereikbaarheid en energie én relaties m

et het (om
ge-

vings)beleid van andere overheden. D
e m

ogelijkhe-
den hiertoe zijn overigens groter bij nieuw

e vestigin-
gen en grote uitbreidingen van bedrijven. D

e aanpak 
van de bestaande bedrijvigheid, de actualisatie van 
vergunningen en het aanscherpen van het voorschrif-
tenpakket vergt van alle partijen m

edew
erking om

 
te kom

en tot een optim
alisatie voor het héle gebied. 

In een convenant zijn afspraken gem
aakt over de 

sam
enw

erking ter realisering van de am
bities uit de 

H
avenvisie 2030. N

aast het H
avenbedrijf zelf hebben 

partijen als D
eltalinqs, de Rijksoverheid (de m

inis-
teries I&

M
, EL&

I en Rijksw
aterstaat), de gem

eente 
Rotterdam

 en de provincie Zuid-H
olland verantw

oor-
delijkheden en am

bities als het gaat om
 de ontw

ikke-
ling van de M

ainport Rotterdam
 en m

et betrekking 
tot de H

avenvisie 2030 en de U
itvoeringsagenda. 
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Regelgeving in ontw
ikkeling

Eerder zijn een paar tendensen in het O
m

gevings-
-

le m
ilieubeleid w

ordt hierm
ee rekening gehouden én 

m
et de juridische vertaling hiervan. H

et gaat daarbij 
om

 de herziening van het om
gevingsrecht, w

aarvan 
de hoofdlijnen zijn geform

uleerd in de beleidsbrief 
Eenvoudig Beter en in de K

abinetsnotitie O
m

gevings-
recht. D

e verdere uitbouw
 van het A

ctiviteitenbesluit 
leidt tot een verschuiving van een provinciale naar 
een gem

eentelijke bevoegdheid/inzet én van vergun-
ningverlening naar handhaving. Eerder al hebben 
de provincies bij de vorm

ing van de RU
D

’s ingestem
d 

m
et een herverdeling van de bevoegd gezagtaken, 

w
aardoor de bevoegdheden van een groot deel van 

het bedrijvenbestand naar de gem
eenten overgaat. 

Per saldo is de provincie vanaf 2014 nog bevoegd 
gezag voor circa 140 genoem

de BRZO
- en IPPC/RI&

E-
bedrijven

14. 

 

A
ard en karakter van de instrum

enten en planfi
guren 

gaan de kom
ende jaren veranderen. D

at geldt ook 
voor de bevoegdheidsverdeling. D

e instrum
enten die 

op dit m
om

ent w
orden ingezet kom

en in de volgen-
de paragraaf aan de orde.

5.2 
Instrum

enten 

Inleiding
Een effectief provinciaal m

ilieubeleid stoelt op een 
adequate uitvoering van een m

ix van instrum
enten, 

w
aarbij de provincie gebruik m

aakt van:

14 BRZO
 staat voor Besluit Risico’s Zw

are O
ngevallen en IPPC

 staat voor de Integrated Prevention Pollution and C
ontrol-richtlijn uit 1996 en RI&

E 
staat voor bedrijven die verplicht zijn een RisicoInventarisatie en –Evaluatie uit te voeren.
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D
e provincie krijgt taken in het kader van Inter-

bestuurlijk Toezicht (IBT) en houdt toezicht op de 
uitvoering van de m

ilieutaken door gem
eenten. In 

deze Beleidsvisie w
ordt deze nieuw

e taak niet verder 
uitgew

erkt.

V
erordeningen en beleidsregels

In verordeningen kan specifi
ek op Zuid-H

olland 
toegesneden regelgeving w

orden opgelegd. In de 
in april 2011 herziene Provinciale m

ilieuverordening 
(PM

V
) zijn overbodig gew

orden regels voor afval en 
stiltegebieden geschrapt, w

aardoor de regeldruk is 
verm

inderd. V
erder w

orden de regels in de PM
V

 voor 
m

ilieubescherm
ingsgebieden voor grondw

ater (ten 
behoeve van de bereiding van drinkw

ater) gew
ijzigd 

in verband m
et de algem

ene m
aatregel van bestuur 

betreffende bodem
energie. Bij deze w

ijziging w
ordt 

in de m
ilieuverordening een expliciet verbod opge-

nom
en op bodem

energiesystem
en binnen genoem

de 
gebieden. D

aarnaast zal w
orden bekeken in hoeverre 

de regels voor m
ilieubescherm

ingsgebieden voor 
grondw

ater nog verder dienen te w
orden aangepast. 

D
aarbij zal rekening w

orden gehouden m
et de voort-

gang van de herziening van het om
gevingsrecht en 

de m
ogelijkheden op grond daarvan voor provinciale 

regelgeving. 
D

e provincie heeft een Luchthavenverordening ter 
voorbereiding (procedure en aanvraagregels) van 
luchthavenbesluiten en luchthavenregelingen. 
Een andere verordening die voor de leefom

geving 
van groot belang is, is de Provinciale Ruim

telijke V
er-

ordening (PRV
). 

In een beleidsregel w
ordt vastgelegd op w

elke w
ijze 

de provincie om
gaat m

et een specifi
eke bevoegdheid. 

O
p m

ilieugebied zijn er beleidsregels (of in voorberei-
ding) voor geluid, geur, en luchtvaart.
G

eluid: onderzoek naar een beleidsregel voor ge-
luidruim

teverdeelplannen (om
 de geluidruim

te op 
industrieterrein doelm

atig te verdelen, beheersen en 
bew

aken
15. D

aarnaast is een beleidsregel in voorbe-
reiding voor de gecum

uleerde geluidsbelasting. D
oel 

daarvan is de besluitvorm
ing voor belangrijke provin-

ciale projecten (zoals de aanleg of w
ijziging van 

15 Voor het W
aal- Eem

havengebied in Rotterdam
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w
egen) te vereenvoudigen, de kans op een succesvol-

le afl
oop te vergroten en de aanpak te optim

aliseren. 
G

eur: G
euraanpak in het kerngebied van Rijnm

ond, 
vanw

ege de bijzondere geursituatie als gevolg van 
cum

ulatie. 
Luchtvaart: H

erziening beleidsregel voor Tijdelijk en 
U

itzonderlijk G
ebruik (TU

G
) voor starts en landingen 

van luchtvaartuigen vanaf een terrein dat geen lucht-
haven is (de TU

G
-ontheffi

ng). D
oel van deze beleids-

regel is het gebruik van terreinen anders dan luchtha-
vens zodanig te organiseren dat de overlast van het 
landen en opstijgen op die terreinen w

ordt beperkt. 

V
ergunningverlening, toezicht en handhaving

H
et verlenen van vergunningen en het toezicht 

houden op en handhaven van w
etten en regels vorm

t 
een belangrijk deel van de provinciale m

ilieu-inspan-
ningen. D

aarbij zijn de in paragraaf 5.1 benoem
de 

ontw
ikkelingen als de herziening van het O

m
gevings-

recht, het A
ctiviteitenbesluit, de RU

D
-vorm

ing en de 
W

et algem
ene bepalingen om

gevingsrecht (W
abo) 

van groot belang. M
et de invoering van de W

abo in 
2010 zijn 25 vergunningen sam

engevoegd tot één 
om

gevingsvergunning. 

Voor het A
ctiviteitenbesluit voor de m

eer com
plexe 

bedrijven is een herziening in voorbereiding. H
et 

terugdringen van de vergunningplicht voor bepaalde 
bedrijfstakken en/of voor bepaalde activiteiten heeft 
belangrijke gevolgen voor de provinciale inzet. Er 
zullen bij de ’regionale uitvoeringsdiensten m

inder 
provinciale vergunningen w

orden verleend en er zal 
een verschuiving naar toezicht plaatsvinden. 

H
et rijk w

il steeds m
eer activiteiten reguleren via het 

A
ctiviteitenbesluit, w

aardoor de resterende vergun-
ningplichtige activiteiten veelal com

plex zijn. In 
com

binatie m
et een steeds kritischer om

geving (be-
zw

aar- en beroepszaken), hoge kw
aliteitseisen (BoR) 

en de w
ens tot transparantie bij de overheid (W

O
B 

verzoeken) nem
en de tijdbesteding en com

plexiteit 
van vergunningverlening en de eisen aan opleiding, 
kennis en ervaring toe. 

Voor de vergunningplichtge bedrijven (BRZO
/IPPC) 

w
erkt de provincie aan een snelle, fl

exibele en kw
a-

litatief hoogw
aardige vergunningverlening. D

e pro-
vincie Zuid-H

olland zoekt hierbij binnen de w
ettelijke 

norm
en naar verdere optim

alisaties en innovaties. 
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D
e regionale uitvoeringsdiensten vervullen de één-

loket functie binnen een regio voor vergunningver-
lening, toezicht, handhaving en vragen, klachten en 
m

eldingen op het gebied van de leefkw
aliteit. Binnen 

de regionale uitvoeringsdiensten is een scheiding 
tussen de taken vergunningverlening enerzijds en 
toezicht en handhaving anderzijds.

M
ilieueffectrapportage

M
et de m

ilieueffectrapportage (m
.e.r.) w

orden de 
m

ilieueffecten in een vroeg stadium
 van de besluit-

vorm
ing m

eegew
ogen. Er zijn tw

ee typen m
ilieuef-

fectrapportages:

 
program

m
a’s.

Plannen zijn plan-m
.e.r. plichtig w

anneer onderdelen 
van het plan zijn opgenom

en in het Besluit m
.e.r. 

(april 2011) of als er een passende beoordeling in 
het kader van N

atura 2000-gebieden is vereist. M
et 

de m
.e.r. heeft m

ilieu een plek in de besluitvorm
ing. 

H
ierin w

orden alternatieven verkend en m
ilieuef-

fecten daarvan in beeld gebracht, w
at bijdraagt 

aan kw
aliteit van de besluitvorm

ing. D
e regionale 

uitvoeringsdiensten voeren deze m
.e.r. taken uit. D

e 
provincie is zow

el als initiatiefnem
er als bevoegd 

gezag betrokken bij m
.e.r.-procedures. Jaarlijks zijn 

er enkele tientallen procedures voor diverse soorten 
projecten en plannen, zoals herzieningen van de pro-
vinciale structuurvisie. 

Convenanten en overeenkom
sten

Zijn afspraken tussen partijen om
 gezam

enlijk een 
specifi

ek doel te bereiken. Ze bevatten doorgaans 
inspannings- en geen resultaatverplichtingen. D

e tijd 
van grote en m

eerjarige convenanten per bedrijfstak / 
branche is voorbij. W

el lijken convenanten op gebied 
van handhaving w

eer in zw
ang te kom

en.

Subsidies
Er zijn stim

uleringsregelingen voor een beperkt 
aantal m

ilieuthem
a’s, zoals luchtkw

aliteit en externe 
veiligheid. H

et gaat hierbij zow
el om

 provinciale 
subsidies als om

 rijksgeldstrom
en die door de pro-

vincie w
orden verdeeld. D

oel is om
 m

aatschappelijk 



78

 Beleidsvisie D
uurzaam

heid en M
ilieu 2013 - 2017

U
itvoeringsstrategie

gew
enste ontw

ikkelingen tot stand te brengen. D
oor 

bezuinigingen krim
pt dit budget.

H
effi

ngen en leges
Er geldt een heffi

ng voor het onttrekken van grond-
w

ater, uitgezonderd bodem
energiesystem

en die vol-
doen aan artikel 7 van het W

aterbesluit en daardoor 

ook voor onttrekkingen van m
inder dan 12.000 ku-

bieke m
eter per jaar. V

erkend w
ordt of een w

ijziging 
van een vergunning voor koude w

arm
teopslag een 

legesheffi
ng kan krijgen indien de hoeveelheid op-

gepom
pt w

ater sterk afw
ijkt van de reeds vergunde 

hoeveelheid. 

D
e provincie heft leges voor de onderdelen bouw

en, 
reclam

e, inritten, kappen en slopen in de om
gevings-

vergunning op grond van de W
abo.

K
ennis en verbinding

A
ls gebiedsregisseur levert de provincie een bijdrage 

aan het m
eenem

en van m
ilieu in het oplossen van 

(com
plexe) m

aatschappelijke vraagstukken. H
et ver-

binden van kennis, kunde en belangen leidt tot een 
grotere slagkracht. 
Voor het verbinden van econom

ie en ecologie w
or-

den verschillende beleidsconcepten gebruikt, zoals de 
Stroom

versnellersaanpak, w
aarbij de provincie sam

en 
m

et de m
arkt w

erkt aan het versnellen van duurzam
e 

innovaties. 
K

ennisuitw
isseling w

ordt gefaciliteerd. Er zijn ken-
nisnetw

erken voor lucht, geluid, externe veiligheid 
en Europees M

ilieubeleid en er w
orden M

asterclas-
ses georganiseerd om

 actuele kennis te delen m
et 

partijen die w
erken aan het verbeteren van kw

aliteit 
en duurzaam

heid van bedrijventerreinen, van de 
energievoorziening en van de externe veiligheid. 

Een gerichte inzet op kennis en verbinding via net-
w

erken leidt tot effectiever provinciaal m
ilieubeleid. 

Voorbeelden hiervan zijn de professionaliseringsslag 
voor externe veiligheid, via de K

w
aliteitsim

puls Ruim
-

te en M
ilieu bij de regionale uitvoeringsdiensten, het 

sluiten van kennisallianties m
et kennisinstituten en 

de aanpak van het provinciale X
-plorelab. K

ennis van 
de m

ogelijkheden van duurzam
e ontw

ikkeling speelt 
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een rol bij de inzet op verandering van keuzes en 
gedrag. D

e provincie w
erkt hieraan onder andere via 

de program
m

a’s Leren voor duurzam
e ontw

ikkeling 
als onderdeel van het provinciale program

m
a Focus 

m
et A

m
bitie. 

Voor de m
ilieuthem

a’s w
ordt lobby gevoerd richting 

het rijk en EU
 om

 de provinciale doelen gerealiseerd 
te krijgen. Sam

en m
et partijen w

orden belem
m

e-
ringen aan de orde gesteld en w

ordt zo m
ogelijk de 

w
et- en regelgeving beïnvloed. 

5.3 
U

itvoeringskaders vergunningen, 
 

toezicht en handhaving 

D
e instrum

enten vergunningen, toezicht en handha-
ving (hierna V

TH
) dragen bij aan een zichtbare ver-

betering van de leefom
gevingskw

aliteit. D
e provincie 

Zuid-H
olland w

erkt daarom
 aan de verbetering van 

de kw
aliteit van de uitvoering van vergunningverle-

ning, toezicht en handhaving. D
it blijkt ook uit de in 

de N
ota V

ergunningen, Toezicht en H
andhaving 2010 

– 2013 (N
ota V

TH
) opgenom

en visie: ‘Een provincie 
die bij haar vergunningverlening, toezicht en hand-
having focust op risico’s, uniform

 en professioneel in 
sam

enw
erking optreedt en de verantw

oordelijkheid 
daar legt w

aar deze horen’. In de ‘Voorstellen voor 
toezicht en handhaving BRZO

-inrichtingen in Zuid-
H

olland’(G
S, 30 oktober 2012) is beschreven op w

elke 
w

ijze de provincie haar inzet op toezicht en handha-
ving w

il verbeteren.

D
e (herziene) N

ota V
TH

 is de richtlijn voor de uit-
voering van de provinciale V

TH
-taken op grond van 

de volgende w
etten: de W

et algem
ene bepalingen 

om
gevingsrecht (W

abo), de W
et m

ilieubeheer, de 
W

et hygiëne en veiligheid van bad- en zw
em

inrichtin-
gen, de W

aterw
et, de W

et bodem
bescherm

ing en de 
groene w

etten, zoals de N
atuurbescherm

ingsw
et en 

Flora en Faunaw
et. 

O
p basis van de Beleidsvisie D

uurzaam
heid en M

ilieu 
en landelijke en regionale ontw

ikkelingen, zal in 2013 
de N

ota V
TH

 vervangen w
orden door een herziene 

N
ota V

TH
 die, verder dan de huidige nota, ingaat op 

de uitvoeringskaders voor V
TH

 en de andere taken 
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die de regionale uitvoeringsdiensten in opdracht van 
de provincie uitvoeren. 
D

aarbij w
ordt onderzocht hoe de instrum

enten V
TH

 
ingezet w

orden ten behoeve van een duurzam
e

 econom
ie, ruim

telijke ontw
ikkeling en m

obiliteit. 
Een voorbeeld hiervan is het inzetten van vergun-
ningverlening ter stim

ulering van een bio-based 
econom

y.

Voor het beleid en de uitvoering van de V
TH

-taken 
zijn de volgende uitgangspunten leidend:

3. 
Professionaliteit: kw

aliteit, kennis en kunde, w
aar-

bij w
ij de bedrijven benaderen vanuit het principe 

4. 
V

erantw
oordelijkheid: daar w

aar die hoort: 
uitgangspunt bij vergunningverlening, toezicht 
en handhaving is de eigen prim

aire verantw
oor-

delijkheid van ondernem
ers voor de naleving van 

m
ilieu- en veiligheidseisen en het beperken van de 

risico’s daarvan in het bedrijf en voor de om
ge-

ving. In deze verantw
oordelijkheid hebben ook 

branches en ketenpartners een rol. 

 
D

it betekent ook dat ondernem
ers verantw

oor-
delijk zijn voor betrouw

bare en geverifi
eerde 

inform
atievoorziening over de w

erking van hun 
(veiligheids)system

en en voor een optim
ale (veilig-

heids)cultuur binnen hun bedrijf.

N
adruk op (regionale) uitvoering

O
m

 de focus op uitvoering te optim
aliseren w

ordt het 
m

ilieubeleid uit deze Beleidsvisie D
uurzaam

heid en 
M

ilieu nader uitgew
erkt in een uitvoeringsprogram

-
m

a m
ilieu. D

e activiteiten die w
orden uitgevoerd om

 
duurzaam

heid via andere beleidsvelden te berei-
ken zijn beschreven in de uitvoeringsprogram

m
a’s 

of agenda’s van de sectoren m
obiliteit, econom

ie, 
energie, groen, w

ater, bodem
 en ruim

te. D
aarnaast 

vindt op basis van het uitvoeringsprogram
m

a m
ilieu 

een concretisering plaats voor de onderw
erpen geluid 

en luchtkw
aliteit als voortzetting van de huidige pro-

gram
m

ering (N
SL, A

ctieprogram
m

a G
eluid). H

ierbij 
staat provinciale uniform

iteit voorop. 
D

ie concretisering vindt w
aar nodig ook per regio 

plaats, hierbij ondersteunt de provincie de regionale 
uitvoeringspraktijk, w

ant niet alle regio’s zijn gelijk. 
Er zijn regio’s m

et grootstedelijke eigenschappen en 
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om
vangrijke industriegebieden, w

aarin verdichting en 
optim

alisatie van de bestaande m
ilieugebruiksruim

te 
van belang zijn. A

ndere regio’s w
orden gekenm

erkt 
door een open, groen gebied m

et een specifi
eke 

bodem
- en w

aterproblem
atiek en een slappe bodem

 
m

et inklinking en zijn daarom
 erg gevoelig voor ge-

volgen van klim
aatverandering, w

aarbij dus behoefte 
is aan de inbedding van openheid en buitengebied en 
de bereikbaarheid daarvan, o.a. gericht op recreatie.
Voor zulke regio’s is een inzet op versterking van 
groen, m

ilieu- en leefbaarheidkw
aliteit, gecom

bi-
neerd m

et bodem
beleid en klim

aataanpassingen, van 
belang. Bij de afstem

m
ing tussen gem

eentelijke en 
provinciale beleidskaders in regionale bestuurlijke 
sam

enw
erkingsverbanden, kunnen de RU

D
’s - bijvoor-

beeld op initiatief van deelnem
ende gem

eenten - een 
(sterkere) adviserende taak krijgen. 

Regiospecifi
eke m

aatregelen kunnen (op term
ijn) 

nodig zijn in de grootstedelijke en geïndustrialiseerde 
delen van Zuid-H

olland en m
ogelijk bestaan uit:

uitstoot om
 de regionale luchtkw

aliteitsdoelen te 

energiesector te halen) of een plan voor vervoers-
m

anagem
ent (om

 onnodig vervoer te voorko--
nim

alisatie verplichte stoffen (M
V

P), prioritaire -

-

(M
V

P-stoffen), prioritaire stoffen of vluchtige 
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Voor alle regio’s geldt dat het nem
en van eventuele 

regiospecifi
eke m

aatregelen nog zal w
orden uitge-

w
erkt. U

itgangspunten daarbij zijn: recht doen aan 
regiospecifi

eke eigenschappen en ontw
ikkelingen, 

w
aardoor som

s strenger, aanvullend of specifi
eker 

beleid nodig is. O
ok geldt hier het voorsorteren, anti-

ciperen, m
aar ook reageren op kom

ende ontw
ikkelin-

gen als het N
SL, Sw

ung en PA
S. V

erder kan m
ogelijk 

regiogericht w
orden bijgedragen aan het opstellen 

van beleidsregels en w
ordt aan gem

eentelijke bode-
m

energieplannen bijgedragen. 

5.4 
U

itvoering door regionale uitvoerings 
 

diensten 

D
e provincie heeft haar uitvoerende taken onder-

gebracht bij vijf regionale uitvoeringsdiensten ( zie 
paragraaf 4.2). 
O

m
 de beleidscyclus tussen de beleidsontw

ikkeling en 
de uitvoering bij deze diensten goed te sluiten is het 
van belang om

 op afspraken te m
aken over: 

-

-

punten w
orden ingevuld en bijgesteld. 

O
m

dat de regionale uitvoeringsdiensten verschillen 
in historie, om

vang en perspectief is het m
ogelijk dat 

binnen dit kader op onderdelen een (tijdelijk) onder-
scheid w

ordt gem
aakt tussen de regionale uitvoe-

ringsdiensten. 
D

eze beleidsvisie is m
aatgevend voor de inhoudelijke 

uitvoeringsactiviteiten. 

Richtinggevende docum
enten

D
e uitvoering is gebaseerd op basis van een aantal 

gelaagde richtinggevende docum
enten. D

eze beleids-
visie bepaalt het inhoudelijke deel van de uitvoering 
(en daarm

ee het w
erk van de regionale uitvoerings-

diensten op hoofdlijnen). 
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D
e N

ota V
ergunningen, Toezicht en H

andhaving 
2010-2013 (N

ota V
TH

) concretiseert de uitvoeringsta-
ken betreffende vergunningverlening en handhaving. 
Zoals in paragraaf 5.3 is aangegeven zal deze nota 
w

orden herzien. H
ierbij w

orden de kw
aliteitseisen 

voor de taken die de regionale uitvoeringsdiensten 
uitvoeren nader uitgew

erkt.

D
e verdere verbijzondering (specifi

catie) van de 
provinciale uitvoeringstaken zijn vertaald naar een 
provinciale producten en dienstencatalogus en 
vorm

en de basis voor de opdracht aan de regionale 
uitvoeringsdiensten.

K
w

aliteitssysteem
 

D
e regionale uitvoeringsdiensten dragen zorg voor 

het eigen kw
aliteitssysteem

 op basis van gem
eentelij-

ke, provinciale en w
ettelijke kw

aliteitseisen. H
ierm

ee 
kunnen de taken volgens de juiste procedure w

orden 
uitgevoerd en w

ordt zicht gegeven op de kw
aliteits-

borging daarvan. Ter invulling van dit kw
aliteitssys-

teem
 kan een regionale uitvoeringsdienst besluiten 

om
 een ISO

-certifi
cering in te voeren.

Van alle uitvoeringsdiensten w
ordt verw

acht dat zij 
(w

aar m
ogelijk in sam

enw
erking) zoeken naar ver-

betering van uitvoeringsprocessen. In de uitvoering 
m

oeten problem
en tijdig w

orden gesignaleerd. 

K
ennisinfrastructuur 

O
m

 de kennisinfrastructuur te borgen w
orden in-

houdelijke kennisplatform
s benut en verbindingen 

gelegd m
et landelijke organisaties en de regionale 

uitvoeringsdiensten. O
m

 de kennis toegankelijk te 
m

aken w
orden de taken die bij één uitvoeringsdienst 

zijn geconcentreerd, ontsloten voor de andere regio-
nale uitvoeringsdiensten. 

U
itw

isseling van kennis is niet alleen van belang tus-
sen de regionale uitvoeringsdiensten onderling, m

aar 
ook tussen de provincie en de regionale uitvoerings-
diensten om

 de beleidscyclus goed te kunnen sluiten. 
Ten behoeve van uitvoerbare beleidskaders is het 
belangrijk dat het beleid w

ordt gevoed vanuit de 
uitvoeringspraktijk. D

aarnaast is het belangrijk dat 
vanuit de uitvoering w

ordt m
eegedacht bij de ont-

w
ikkeling en operationalisering van beleidsw

ensen.
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U
itw

erking en invulling van de kennisinfrastruc-
tuur vindt continue plaats. D

aarbij is het belangrijk 
uitvoering te geven aan de resterende activiteiten 
uit het voorm

alig traject Program
m

a U
itvoering m

et 
A

m
bitie (PU

m
A

) van het m
inisterie van Infrastructuur 

en M
ilieu. D

oel hiervan is om
 problem

en binnen de 
organisatie en uitvoering van vergunningverlening, 
handhaving en toezicht van de regelgeving op het 
gebied van m

ilieu, bouw
en en ruim

te op te lossen. D
it 

gebeurt onder andere door te w
erken aan inform

a-
tie-uitw

isseling, verbeterde sam
enw

erking tussen be-
stuur en openbaar m

inisterie en door te w
erken aan 

kw
aliteit- en kennism

anagem
ent. H

iervoor zal door 
de betrokken partijen in de periode 2013-2015 

een kennisinfrastructuur w
orden ontw

ikkeld, w
aarbij 

de landelijke broninform
atie en decentrale uitvoe-

ringskennis op een adequate w
ijze m

et elkaar zijn 
verbonden, om

 de kennisinfrastructuur gezam
enlijk 

te versterken en effi
ciënter te m

aken. D
e Rijksover-

heid is daarbij verantw
oordelijk voor de kennis die 

nodig is voor de ondersteuning van de beleidsontw
ik-

keling en im
plem

entatie van nieuw
 beleid en nieuw

e 
regelgeving. D

e bevoegde gezagen zijn verantw
oor-

delijk voor de kennis die nodig is ter ondersteuning 
van de uitvoering. D

oel is dat er in 2015 een sam
en-

hangend stelsel van kennisnetw
erken en kennispun-

ten actief is op de belangrijkste kennisthem
a’s van het 

om
gevingsrecht.
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6 
Financiën en planning

M
et de uitvoering van de Beleidsvisie D

uurzaam
-

heid en M
ilieu zijn geen extra provinciale am

btelijke 
of fi

nanciële m
iddelen gem

oeid. Vooruitlopend op 
bezuinigingen is gekozen voor een effi

ciënte en 
doelm

atige benadering, w
aardoor de provincie m

et 
een beperkte inzet van m

ensen en m
iddelen aan haar 

w
ettelijke m

ilieutaken kan voldoen. O
nze inzet en 

ons beleid zijn gebaseerd op de opgetreden krim
p 

van de am
btelijke form

atie en houden rekening m
et 

te verw
achten verdere bezuinigingen. In de periode 

2012 - 2016 zijn de fi
nanciële m

iddelen m
et ruim

 de 
helft afgenom

en. O
ver aanvullende bezuinigingen zal 

nog besluitvorm
ing plaats vinden. D

it kan consequen-
ties hebben in de doorvertaling naar het U

itvoerings-
program

m
a D

uurzaam
heid en M

ilieu.

D
e beschikbare capaciteit en m

iddelen zijn toe-
reikend om

 onze w
ettelijke m

ilieutaken op een 

effi
ciënte en doelm

atige w
ijze uit te voeren. W

aar 
m

eer w
ordt gedaan is dit ingegeven vanuit econom

i-
sche overw

egingen. D
oelstellingen op duurzaam

heid 
zijn geïntegreerd in de ontw

ikkeling bij de verschil-
lende beleidsprogram

m
a’s en w

orden daar fi
nancieel 

ondervangen. 

Bovenstaande houdt in dat de m
iddelen zoals deze 

zijn opgenom
en in de m

eerjarenbegroting leidend 
zijn voor de uitvoering van deze beleidsvisie. Voor de 
m

ilieuonderw
erpen staan de m

iddelen voornam
elijk 

in program
m

a 2 M
obiliteit en M

ilieu, doel 2.4 ‘Een 
beter leefm

ilieu m
et m

inder hinder’. O
ok de m

id-
delen die beschikbaar zijn voor de RU

D
’s zijn hierin 

opgenom
en. 

D
aar duurzaam

heid integraal w
ordt m

eegenom
en bij 

de opgaven van econom
ie, m

obiliteit, ruim
te, w

ater 
en groen, zijn de m

iddelen die daarvoor ingezet w
or-
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den opgenom
en in de program

m
a’s en doelen in de 

m
eerjarenbegroting van de betreffende sectoren.

D
e ingezette m

iddelen zijn voornam
elijk provinciale 

m
iddelen daarnaast w

orden Rijksm
iddelen ingezet 

w
elke als subsidie of als decentralisatie-uitkering in 

het provinciefonds aan een program
m

a w
ordt toege-

voegd. O
ok kunnen Europese gelden w

orden ingezet, 
in de vorm

 van EFRO
 of IN

TEREG
-subsidies. 

V
erw

acht w
ordt dat gedurende de looptijd van de 

beleidsvisie vooral de externe geldstrom
en afnem

en 
of zelfs stoppen. D

enk hierbij aan de program
m

afi
-

nanciering Lokale Luchtkw
aliteit en de program

m
a-

fi
nanciering Externe V

eiligheid w
aarvan de Rijks-

fi
nanciering tot 2015 loopt. O

p basis van een 
evaluatie zal vervolgens w

orden bekeken of er nog 
extra inzet nodig is vanuit het Rijk of vanuit de pro-
vincie. O

ok kunnen zich gedurende de looptijd van 
deze beleidsvisie nieuw

e ontw
ikkelingen voordoen 

w
aarop w

e w
illen inspelen. Zonodig kan dit aanlei-

ding zijn voor verschuivingen tussen budgetten. 

A
ls dit zich voordoet zal dit in de begroting w

orden 
verw

erkt. 
D

e geplande partiële herziening in 2015 vorm
t een 

goed m
om

ent om
 nog eens goed naar de beleidsinzet 

te kijken. D
eze biedt de m

ogelijkheid om
 naar aanlei-

ding van accentverschuivingen in beleid, bestuurlijke 
prioriteitstelling en program

m
a-evaluaties de inzet 

van de m
iddelen te herzien.
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7 
Evaluatie en M

onitoring

M
onitoring en evaluatie geven aan w

at de voortgang 
en resultaten (prestaties en effecten) van beleidsuit-
voering zijn. H

ierm
ee kan ook w

orden beoordeeld of 
bijstelling van het beleid noodzakelijk is. K

ort gezegd 
legt m

onitoring de feiten op tafel en biedt evaluatie 
inzicht door verklaring en beoordeling van die feiten. 
D

it inzicht w
ordt vertaald in aanbevelingen voor de 

volgende processen in de beleidsvorm
ing.

M
onitoring en evaluatie en de beleidscyclus

In de beleidscyclus vorm
en beleidsm

onitoring en -eva-
luatie de schakel tussen de ontw

ikkeling en operatio-
nalisering van beleid en de beleidsuitvoering. 
M

onitoring en evaluatie zijn een integraal onderdeel 
van de beleidscyclus. Beleidsm

onitoring vindt plaats 
gedurende de beleidsuitvoering. Bij deze m

onitoring 
w

ordt inform
atie verzam

eld en beoordeeld om
 de 

voortgang van het betreffende beleid in beeld te 
brengen. Beleidsevaluatie geeft inzicht in de w

ijze 

w
aarop beleid is uitgevoerd, of en in w

elke m
ate 

beleidsdoelen zijn gerealiseerd en w
elke effecten zijn 

opgetreden. Voor de onderw
erpen vinden regelm

atig 
beleidsevaluaties plaats.

Relatie m
et de begrotingscyclus

M
onitoring en evaluatie vorm

en een belangrijk 
onderdeel in het proces van beleidsverantw

oording 
van de provincie Zuid-H

olland. In de begrotingscyclus 
w

ordt de relatie gelegd tussen beleidsprestatie en 
-effecten en de inzet van m

enskracht en fi
nanciële 

m
iddelen. D

e begrotingscyclus vorm
t het uitgangs-

punt voor de inzet op m
onitoring en evaluatie voor 

de Beleidsvisie D
uurzaam

heid en M
ilieu 2013-2017. 

D
it betekent dat alleen op de onderw

erpen c.q. be-
leidsterreinen die in de begrotingscyclus zijn vertaald 
in prestatie- of effectindicatoren een m

onitoring en 
evaluatie zal plaatsvinden. 
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U
itvoering van de Beleidsvisie D

uurzaam
heid 

en M
ilieu

D
e voortgang en uitw

erking van deze Beleidsvisie 
D

uurzaam
heid en M

ilieu zal op regelm
atige basis, via 

de begrotingscyclus, w
orden gem

onitoord. Evaluatie 
vindt na afronding van de planperiode plaats.

D
aar w

aar relaties liggen tussen m
ilieubeleidsdoelen 

en doelen op andere terreinen (zoals de beleidsdoe-
len voor duurzaam

heid) w
orden afspraken gem

aakt 
over de integratie van beleidsdoelen en over m

onito-
ring en evaluatie van die doelen.
Zo nodig w

orden deze nieuw
e beleidsdoelen ook, via 

nog op te stellen prestatie en/of effectindicatoren, 
opgenom

en in de begrotingscyclus. 

Relatie m
et de regionale uitvoeringsdiensten 

D
oor de oprichting van de regionale uitvoerings-

diensten vindt er een fysieke scheiding plaats tussen 
enerzijds ontw

ikkeling en operationalisering van het 
provinciale m

ilieu- en duurzaam
heidsbeleid en an-

derzijds de uitvoering daarvan. H
oe dit in de praktijk 

w
erkt zal door de provincie Zuid-H

olland w
orden 

gem
onitoord en geëvalueerd.

V
eel voor de uitvoering van m

onitoring en evaluatie 
noodzakelijke inform

atie zal vanaf 2012 door de re-
gionale uitvoeringsdiensten w

orden gegenereerd. D
it 

vereist een goede borging en afstem
m

ing van de m
o-

nitoring- en evaluatieprocessen in de w
erkprocessen 

van de provincie Zuid-H
olland en die van de regionale 

uitvoeringsdiensten. .
D

e provincie start in 2014-2015 een evaluatie naar 
de kw

aliteit en effectiviteit van de door de regionale 
uitvoeringsdiensten uitgevoerde taken. 

Eén van de evaluatiethem
a’s is of de nieuw

e situatie 
ook beantw

oordt aan de oorspronkelijke am
bities ten 

tijde van de package deal uit 2009 en aan de ideeën 
van de provincie bij het form

uleren van het ‘Provin-
ciaal K

ader regionale U
itvoeringsdiensten’ in 2010. 

Sindsdien zijn er zaken veranderd of in een ander 
daglicht gekom

en, w
at m

ogelijk consequenties heeft 
voor de keuzes betreffende de uitvoerende taken. 
D

it kan effect hebben op de provinciale opdracht 
en de om

vang van het basistakenpakket en de extra 
taken (de ‘plus-taken’) voor de regionale uitvoerings-
diensten . O

nderw
erpen die invloed kunnen hebben 

zijn de structuurdiscussie in het kader van het Besluit 
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Risico’s Zw
are O

ngevallen (BRZO
), het verschil in 

tem
po van de ontw

ikkeling van de regionale uitvoe-
ringsdiensten, in om

vang en in m
ogelijkheden en 

in de uitvoeringsproblem
en door de taaktoedeling 

aan de regionale uitvoeringsdiensten. Som
m

ige van 
die uitvoeringsproblem

en zijn fricties van tijdelijke 
aard en andere zijn structureel en vragen dus om

 een 
structurele oplossing. 

D
e w

ijzigingen in het om
gevingsrecht (w

aaronder 
de kom

st van de O
m

gevingsw
et en dus in de uitvoe-

ringsinstrum
enten) w

orden betrokken bij de evaluatie 
en bij het form

uleren van de evaluatievragen. Een 
provinciale evaluatie naar de stand van zaken, de 
w

erking, de borging en de optim
alisatie van de ken-

nisinfrastructuur, zoals de ontsluiting van de experti-
ses bij de verschillende regionale uitvoeringsdiensten 
en het functioneren daarvan, past in deze evaluatie 
van de uitvoering. O

ok het functioneren van het 
in hoofdstuk 5 genoem

de kw
aliteitssysteem

 w
ordt 

geëvalueerd.

D
e hoofdvragen van de evaluatie zijn:

1) 
de kw

aliteit van de uitvoerende m
ilieutaken 

 
(inclusief de geconcentreerde taken) en

2) 
de m

ate van verbeterde effi
ciency. 

Subvragen zijn hierbij:

bijzonder de interactie tussen de provincie als 
kadersteller en de RU

D
’s als uitvoerende organisa-

ties.

D
e evaluatie heeft een relatie m

et de reeds aange-
kondigde evaluaties voor W

est- en M
idden-H

olland 
en de evaluatie van de O

m
gevingsdienst H

aaglanden, 
w

aarover in de Stuurgroep H
aaglanden is afgespro-

ken deze in 2014 te laten plaatsvinden.
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Bijlage 1 
D

uurzaam
heid in provinciale

 
  

 
kerntaken 

In deze bijlage zijn de doelstellingen en onderw
erpen 

aangegeven die invulling geven aan duurzaam
heid 

in het beleid voor de provinciale kerntaken econom
ie 

en energie, m
obiliteit, w

ater, groen en ruim
telijke or-

dening. In de tabellen kan het genoem
de onderw

erp 
m

eerdere hoofdopgaven bedienen. Er is dus m
eer 

sam
enhang tussen de verschillende hoofdopgaven 

en de onderw
erpen dan de tabel suggereert. Vooral 

bij m
obiliteit zijn de onderw

erpen in veel gevallen 
integraal verankerd in m

eerdere program
m

a’s of pro-
jecten. In een later stadium

 kunnen er m
eer projecten 

ontstaan rond het betreffende them
a. D

e tabellen 
zijn niet uitputtend. Er is inzichtelijk gem

aakt hoe 
m

ilieu en duurzaam
heid expliciet onderdeel zijn van 

het integrale provinciale beleid.

Econom
ie en energie

D
e doelstellingen uit de duurzaam

heidsparagraaf van 
de provinciale begroting 2012 zijn ‘Een sterke regio-
nale econom

ie’, m
et als indicator het ‘A

antal hectares 
in gem

eenten opgeleverde geherstructureerde bedrij-
venterreinen’ en ‘Een duurzam

e energievoorziening 
in Zuid-H

olland’, m
et als indicator het aantal gereali-

seerde m
egaw

att w
indenergie. 

D
e provincie stim

uleert innovatie en verduurzam
ing 

binnen de econom
ische pijlers door coalities van 

bedrijven, kennisinstellingen en overheden te helpen 
opbouw

en en daar w
aar nodig (Europese) m

iddelen 
voor beschikbaar te stellen of te verw

erven. 
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D
e provincie draagt bij aan een duurzam

e econom
i-

sche groei door de beschikbaarheid van voldoende 
w

erklocaties van de juiste kw
aliteit te faciliteren

Er kan spanning zitten tussen econom
ische intensive-

ring en ruim
telijke verdichting en het verbeteren van 

de lokale leefom
gevingskw

aliteit. D
e provincie spant 

zich in om
 binnen de bestaande w

ettelijke kaders 
voldoende ruim

te te creëren van de juiste kw
aliteit 

voor bedrijvigheid. Zonodig zal beleid voor geluid en 
luchtkw

aliteit w
orden ontw

ikkeld. V
erder kan door 

clustering van H
M

C-bedrijven (relatief m
ilieubelasten-

de bedrijven uit de hoogste m
ilieucategorieën 4 en 5) 

de bestaande ruim
te beter w

orden benut. 

D
e provincie Zuid-H

olland stim
uleert en faciliteert om

 
het aandeel duurzam

e energie te verhogen, energie 
te besparen en de uitstoot van CO

2 te reduceren.

Zuid-H
olland is sterk in relatief energie-intensieve 

sectoren als glastuinbouw
, petrochem

ie en transport 
en logistiek

16. Vooral deze voor de econom
ie van 

Zuid-H
olland belangrijke sectoren bieden aanzienlijke 

kansen voor inzet op energiebesparing en inzet van 
duurzam

e energie. 
D

aarm
ee draagt de provincie bij aan de nationale en 

Europese m
ilieu- en energiedoelstellingen voor 2050, 

de EU
-doelstelling om

 de uitstoot van broeikasgassen 
in 2020 m

et 20%
 terug te brengen en de doelstel-

ling om
 in 2020 de energie voor 14%

 duurzaam
 op te 

w
ekken. 

 

16 D
e provincie Zuid-H

olland staat voor 20%
 van het totale energiegebruik van N

ederland, w
aarvan 60%

 door het bedrijfsleven. 
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Tabel 1.1  
duurzaam

heid in econom
ie en energie

D
uurzaam

heid in econom
isch- en energiebeleid

Hoofd- 
O

nderw
erp 

Uitw
erking

opgaven 
 

Inlandterm
inals  

Goederenvervoer over w
ater ontlast de w

eg en spaart ruim
te en energie. Voor het vervoer over w

ater zal 
de provincie prioriteit geven aan de ontw

ikkeling van (een keten) van inlandterm
inals, de bereikbaarheid 

van de term
inals en bijbehorende bedrijventerreinen (droog, nat en HM

C). Het aanleggen van nieuw
e 

term
inals is een verantw

oordelijkheid van m
arktpartijen. De provincie faciliteert en stelt kaders via de 

Provinciale Structuurvisie en het m
obiliteitsbeleid.

 
Biobased Econom

y  
De provincie neem

t het voortouw
 voor de organisatie van een Biobased Econom

y 
 

Program
m

a  
program

m
a voor Zuid-Holland. Het program

m
a bevat vier program

m
alijnen: 

1. 
M

ainport &biobased: de transitie van fossiele naar hernieuw
bare energiedragers en grondstoffen.

2. 
Greenports & biobased: het stap-voor-stap benutten van plantenstoffen voor hoogw

aardige 
 

producten als farm
aceutische grondstoffen. geur- en sm

aakstoffen, kleurstoffen en afbreekbare 
verpakkingsm

aterialen (vezels).
3. 

Sluiten van kringlopen: het benutten van reststrom
en op het gebied van biom

assa, restw
arm

te 
 

en andere nuttige stoffen (CO2, m
ineralen). Ook de strategie van ketens sluiten (bijvoorbeeld 

 
voor voedsel en afval) valt hieronder. Net als het optim

aal benutten van de energie-inhoud van 
 

de reststoffen. 
4. 

Ontw
ikkeling van de Biobased Open Cam

pus Delft (zie voor toelichting onderdeel Ontw
ikkeling 

 
Kennisas). 

 
Veilige en D

uurzam
e  

Sam
en m

et lokale overheden, bedrijven, kennisinstellingen en w
aterschappen w

il de provincie duurzam
e 

 
D

elta  
innovaties op het gebied van w

aterveiligheid stim
uleren (o.a. flexibele en m

ultifunctionele w
aterkeringen,

slim
 m

eten en m
onitoren, bouw

en m
et de natuur, energiedijken (Getijdencentrale Brouw

ersdam
) en 

duurzam
e deltasteden).

Binnen de m
aritiem

e sector w
il de provincie de introductie van schone schepen (o.a. varen op Liquified 

Natural Gas) sam
en m

et regionale partners verder stim
uleren. Dit zorgt voor een aanzienlijke verm

inde-
ring van de uitstoot van fijnstof en CO2. 
Bij bovenstaande acties w

ordt nauw
 sam

engew
erkt m

et de afdeling W
ater en Groen (zie ook duurzaam

-
heid in w

aterbeleid).

Transitie HIC
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D
uurzaam

heid in econom
isch- en energiebeleid

Hoofd- 
O

nderw
erp 

Uitw
erking

opgaven 
 

Slim
m

e logistiek  
Er w

orden oplossingen gezocht in de uitgekiende inzet van alle beschikbare transportm
iddelen 

(synchrom
odaliteit) aan het verm

inderen van verm
ijdbaar vervoer en lege retourritten door inzet van 

innovatieve concepten (ketenregie, inform
atietechnologie). Bij dit alles is verduurzam

ing een vereiste 
om

 de positie van ‘global hub’ te behouden in een w
ereld die steeds m

eer belang hecht aan de ‘carbon 
footprint’ (CO2-uitstoot) van goederen. Het initiatief ervoor ligt bij koplopers in de sector. De provincie 
jaagt aan en faciliteert deze processen. 

 
Herstructurering 

In het kader van de herstructurering en verduurzam
ing van het glasareaal is ruim

tew
inst m

ogelijk 
door m

iddel van collectivisering van voorzieningen (energie, hergebruik van w
ater, CO2), door zorgvuldige 

inrichting (m
eervoudig ruim

tegebruik, optim
alisering van de ontsluiting, beeldkw

aliteit), functiem
enging 

(w
ater, groen en recreatie) en door functiescheiding (w

onen). De provincie draagt bij - onder m
eer via 

planvorm
ingsubsidie - aan het tot stand kom

en van integrale gebiedsgerichte plannen voor herstruc-
turering. Het gaat daarbij om

 kw
alitatief optim

aal op orde houden van productielocaties en de daarbij 
horende ontsluiting.

 
M

ultim
odale  

Het Groente- en fruitcluster heeft de stap naar de Rotterdam
se haven en de binnenvaart en het spoor 

 
Agrologistiek

 
inm

iddels gezet. De Provincie zal nastreven dat ook de bloem
en-, bom

en-, planten- en bollenclusters 
deze stap gaan zetten. De m

ogelijkheden voor het vervoer van vers via het spoor w
ordt door de Provincie 

nog nader bekeken (uitw
erking greenrailonderzoeken). 

 
O

ntw
ikkeling Biobased  Om

 de biobased econom
y in de regio te stim

uleren w
ordt gew

erkt aan een Biobased Cam
pus w

aar niet 
 

Cam
pus D

elft  
alleen een krachtige basis w

ordt gelegd voor de kennisontw
ikkeling en -toepassing in biom

aterialen en 
bio-energie, m

aar ook voor de kennisgedreven biobased bedrijvigheid.
 

G
roene parels 

De provincie hanteert het concept ‘Groene Parels’ voor die te (her)ontw
ikkelen w

erklocaties w
aarbij 

kansen, kaders en kw
aliteit op het gebied van duurzaam

heid sam
enkom

en. Het zijn projecten die veelal 
passen binnen de kaders van de integrale ruim

telijke projecten (IRP’s) die binnen deze coalitieperiode tot 
realisatie kunnen leiden en w

aarbij de provincie het verschil kan m
aken. De provincie zet daartoe onder 

m
eer bestuurlijke aandacht en w

aar nodig de procesaanpak (m
ethode Stroom

versneller) en het ruim
telijk 

instrum
entarium

 in.

Transitie HICWerklocaties Transitie GreenportsOntwik-
keling 

kennisas
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D
uurzaam

heid in econom
isch- en energiebeleid

Hoofd- 
O

nderw
erp 

Uitw
erking

opgaven 
 

Concentratie  
De provincie gaat na of en w

aar concentratie en bescherm
ing van ruim

te voor bedrijvigheid uit de hogere
 

HM
C- bedrijvigheid 

m
ilieucategorieën (HM

C) te realiseren is door op bepaalde terreinen, of delen daarvan, alleen bedrijven 
toe te staan vanaf een m

ilieucategorie 4 (m
inim

ale m
ilieucategorie). Het resultaat van deze verkenning 

w
ordt indien nodig verw

erkt in een actualisering of herziening van de Structuurvisie (PSV). Bestaande 
HM

C-knelpunten – m
et nam

e com
plexe knelpunten bij bedrijven van (boven)regionaal belang w

aarvoor 
de provincie bevoegd gezag is - lost de provincie op door inzet van haar w

ettelijke instrum
enten vergun-

ningverlening, handhaving).
 

Herstructurering en  
Bij de accom

m
odatie van de vraag naar bedrijventerreinen, kantoren en detailhandellocaties laat de 

 
intensivering van  

provincie herstructurering en intensivering van de bestaande ruim
te prevaleren boven nieuw

e uitleg van
 

bestaande ruim
te  

locaties of nieuw
bouw

 van kantoren; de provincie heeft hiertoe - m
et uitzondering van de detailhandel - 

de SER-ladder 17 voor deze w
erklocaties opgenom

en in de Verordening Ruim
te. De detailhandel zal nog 

onder de w
erking van de SER-ladder w

orden gebracht.
De inzet op herstructurering vanuit de provincie concentreert zich vooral op de planontw

ikkeling: op het 
helpen van gem

eenten en bedrijfsleven bij het verzakelijken van de business cases van projecten. Onder-
zocht w

ordt of de inzet van revolverende fondsen de uitvoering kan versnellen. Planvorm
ingsubsidie blijft 

tot 2016 beschikbaar voor herstructurering.
De provincie vindt het van groot belang dat herstructureringsprojecten w

aaraan in het verleden pro-
vinciale m

iddelen zijn toegekend ook daadw
erkelijk w

orden afgerond en opgeleverd. Hiertoe heeft 
de provincie de ‘M

onitor bedrijventerreinen Zuid-Holland’ ontw
ikkeld. Het doel is om

 600 ha geherstruc-
tureerd bedrijventerrein door gem

eenten op te laten leveren (tot 2016) w
aaraan de afgelopen jaren 

UHB-subsidie is toegekend.
 

Stim
uleren kansen  

Herstructurering (en nieuw
bouw

) van w
erklocaties biedt naast ruim

telijke kansen ook m
ogelijkheden 

 
pakken duurzam

e  
voor energiebesparing, hergebruik van reststrom

en, zoals w
arm

te en CO2 en voor opw
ekking van 

 
herstructurering  

duurzam
e energie. De provinciale M

asterclasses en procesm
anagers kunnen op het gebied van 

kennisoverdracht hierbij een rol spelen.

 

Werklocaties

17 A
dvies van de Sociaal Econom

ische Raad (SER)om
 zorgvuldiger om

 te gaan m
et de ruim

te die beschikbaar is voor bedrijven. Volgens de SER-
ladder m

oet eerst w
orden bekeken of er op de bestaande bedrijventerreinen nog ruim

te beschikbaar is, of er door herstructurering nog ruim
te 

kan w
orden gem

aakt en of het m
ogelijk is de ruim

te effectiever te benutten. Pas als al die m
ogelijkheden zijn benut, m

ag er tot de aanleg van 
een nieuw

 bedrijventerrein w
orden besloten.
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D
uurzaam

heid in econom
isch- en energiebeleid

Hoofd- 
O

nderw
erp 

Uitw
erking

opgaven 
 

Verhoging aandeel  
De provincie w

il een verhoging van het aandeel duurzam
e energie (van nu 4%

 naar 9%
 in 2015 en 14%

 
duurzam

e energie 
in 2020) door inzet van w

indenergie, w
arm

te en biom
assa

18 speelt in op kansen die zich in individuele 
 

 
projecten voordoen. Het initiatief om

 projecten te ontw
ikkelen ligt bij m

arktpartijen.
 

W
indenergie 

In de provinciale Structuurvisie is een plaatsingsvisie opgenom
en en is benoem

d dat de provincie een 
regierol heeft bij het aanw

ijzen van locaties voor de realisatie van w
indenergie. In de nota W

ervelender is 
de plaatsingsvisie van de provincie uitgew

erkt. Het gaat hierbij om
 tenm

inste 720 M
W

 op land, w
aarvan 

ongeveer tw
eederde in het HIC en op Goeree Overflakkee gerealiseerd w

ordt. Gem
eenten zijn in eerste 

instantie verantw
oordelijk voor de politieke en planologische besluitvorm

ing. De provincie w
erkt daarom

 
m

et regio’s en individuele gem
eenten aan de totstandkom

ing van locatiespecifieke w
erkafspraken en 

gezam
enlijke visies. 

 
G

reen D
eal W

arm
te 

Zuid-Holland heeft een hoog potentieel aanbod aan industriële restw
arm

te en aardw
arm

te en een hoge
 nabijgelegen potentiële vraag in steden en glastuinbouw

gebieden. Tot nu w
ordt echter m

inder dan 5%
 

van het potentiële w
arm

teaanbod benut. Vanuit een procesaanpak w
il de provincie het ontstaan van 

lokale w
arm

tenetten en de verbinding naar bovenlokale netten bevorderen. De provincie neem
t het 

initiatief om
 de huidige Green Deal W

arm
te nader uit te w

erken tot een Green Deal II. Dit gebeurt langs 
vier hoofdsporen:
1. 

Uitw
erking van een breed gedragen w

arm
tevisie 2020 w

aarm
ee de am

bitie ‘14%
 duurzam

e w
arm

te 
(incl. restw

arm
te) in 2020’ kan w

orden gerealiseerd.
2. 

Een aanpak voor verduurzam
ing van bestaande w

arm
televering, door w

arm
teaanbieders en -vragers 

bij elkaar te brengen, en door de kansen voor benutting van restw
arm

te en duurzam
e w

arm
te te 

verkennen. In eerste instantie gericht op Rotterdam
 en Leiden w

aar bestaande gasgestookte w
arm

-
tekrachtcentrales aan vervanging toe zijn. Voor Leiden ligt er een relatie m

et het ‘energieneutraal’ 
 

ontw
ikkelen van Nieuw

-Valkenburg.

 

Energie

18 K
euze voor w

indenergie, w
arm

te en biom
assa, om

dat die gezam
enlijk goed zijn voor 95%

 van duurzam
e energieopw

ekking in Zuid-H
olland.
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19 Steunregeling voor D
uurzam

e Energie 2012. D
eze rijksregeling verleent subsidie voor de productie van groene w

arm
te, duurzam

e elektriciteit 
en groen gas.

Bijlage 1

D
uurzaam

heid in econom
isch- en energiebeleid

Hoofd- 
O

nderw
erp 

Uitw
erking

opgaven 
3. 

Verdere stim
ulering van bodem

energie via onder m
eer:

-  
het voorbereiden van de eerste ‘2e generatie’ aardw

arm
teprojecten (ca. 4 km

 diep) door het 
uitvoeren van een haalbaarheidsverkenning en;

-  
Het faciliteren van gem

eenten bij het m
aken van M

asterplannen voor de benutting van bodem
-

energieplannen om
 het w

arm
tepotentieel van de ondergrond optim

aal te benutten en daarnaast 
het bevorderen van onderzoek naar ondergrondse hogere tem

peratuur w
arm

tebuffering door 
pilotprojecten toe te staan en de (m

ilieu)effecten te m
onitoren.

Verkennen van m
ogelijkheden tot private (m

ede)financiering van w
arm

teprojecten, aangevuld m
et 

ondersteuning via SDE+
19, Kaderprogram

m
a’s en EU- fondsen, bijvoorbeeld via een revolverend fonds.

 
Biom

assa en groen gas 
De provincie zet in op biom

assa en groen gas, om
dat deze een belangrijke bijdrage leveren aan de 

duurzam
e energievoorziening en verm

indering van de CO2-uitstoot. De transitie naar een biobased 
econom

y is nog pril, het is daarom
 te vroeg om

 concrete doelen te form
uleren. In deze fase is het vooral 

van belang om
 knelpunten voor bedrijven op te lossen. De aanpak van de provincie richt zich dan ook op 

het helpen van koplopers bij het oplossen van knelpunten en het stellen van kaders (ruim
telijk, vergun-

ningtechnisch) om
 verder de innovatiecurve op te kom

en (m
ethode Stroom

versneller). Knelpunten liggen 
vooral op het vlak van kennisontsluiting, de aansluiting tussen vraag en aanbod en niet aansluitende 
regelgeving. 

 
Aanleg van vulpunten  

De provincie stim
uleert rijden op aardgas en groen gas door de aanleg van vulpunten, m

ede m
ogelijk 

 
aardgas/groen gas  

gem
aakt door Europese subsidie. Deze in 2009 ingestelde regeling loopt tot 2013. In verband m

et 
verantw

oordingsverplichtingen voor Europese subsidie is er tot en m
et 2013 de tijd om

 deze vulpunten 
te realiseren. De provincie stim

uleert ook het varen op Liquified Natural Gas (LNG) door de realisatie te 
faciliteren van een LNG bunkerstation voor de binnenvaart en een landelijk netw

erk voor LNG bunkeren. 
De provincie spreekt m

et het Rijk over benodigde veranderingen in de regelgeving.
 

Ruim
te voor  

De provincie zet voor zonne-energie niet m
eer in op stim

ulering van grootschalige voorbeeldprojecten, 
 

zonne-energie  
m

aar zet w
aar nodig haar ruim

telijk instrum
entarium

 in ter stim
ulering, facilitering en ondersteuning 

 
 

van zonne-energie. Te voorzien valt dat binnen afzienbare tijd de plaatsing van zonnepanelen in veldop 
 

 
stellingen en op grote dakoppervlakken tot ruim

telijke inpassingdiscussies zal leiden.

 

Energie
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M
obiliteit

D
oelstelling van duurzam

e m
obiliteit is om

 de bereik-
baarheid te verbeteren en de druk op de fysieke leef-
om

geving en het gebruik van eindige grondstoffen 
te verm

inderen. D
e doelstellingen uit de duurzaam

-
heidsparagraaf van de provinciale begroting 2012 zijn 
een ‘A

dequaat regionaal vervoersaanbod’, m
et als 

indicator de groei van het aantal O
V

-reizigerskilom
e-

ters, en een ‘Beter leefm
ilieu m

et m
inder hinder’, m

et 
als indicator de afnam

e van het aantal blootgestelden 
boven de luchtkw

aliteitsnorm
. 

Een duurzaam
 verkeerssysteem

 is betaalbaar, veilig, 
schoon, stil en zuinig m

et ruim
te en (fossiele) energie. 

H
ieraan w

erkt de provincie o.a. door herkom
st en 

bestem
m

ing dichter bij elkaar te brengen. 
Binnen StedenbaanPlus w

ordt er gestreefd naar 
stedelijke verdichting en ontw

ikkeling in stadscentra 
en bij m

ultim
odale knopen, die zow

el per auto, O
V

 
als tw

eew
ieler te bereiken zijn. V

erder stim
uleert de 

provincie de inzet op schone, stille en veilige vaar- en 
voertuigen. D

oor effi
ciencyverhoging zijn belangrijke 

besparingen op kosten en m
ilieu-im

pact te realiseren. 

Rijk en provincie zetten dan ook in op m
eer vervoer 

via het vaarw
egennet, door bijvoorbeeld transferia 

tussen w
eg en w

ater (inlandterm
inals) te faciliteren. 

M
eer vervoer over w

ater spaart ruim
te en energie en 

biedt kansen voor ‘schone schepen’. 

N
a decennia van groei lijkt in N

ederland en Zuid-
H

olland de trend van groeiende personenm
obiliteit 

sinds 2005 af te vlakken. D
e laatste jaren w

ordt her 
en der een stilstand van de groei voorzien, m

aar dit 
kan een tijdelijke situatie zijn (bv. w

el w
eer groei bij 

econom
ische opleving). D

e om
vang van de goede-

renstroom
 neem

t nog w
el toe en is de afgelopen vier 

decennia vrijw
el gelijk opgegaan m

et de groei van de 
econom

ie. 
Een transitie naar andere brandstoffen en schonere 
en stillere voertuigen is m

ogelijk door in te zetten op 
nieuw

e technologische ontw
ikkelingen. D

e provincie 
faciliteert een aantal nieuw

e technologieën en stim
u-

leert onderzoek hiernaar.
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Tabel 1.2  
duurzaam

heid in m
obiliteitsbeleid

D
uurzaam

heid in m
obiliteitsbeleid

Hoofd- 
O

nderw
erp 

Uitw
erking

opgaven 
 

StedenbaanPlus 
Door het o.a. via StedenbaanPlus voeren van knooppuntenbeleid w

ordt m
obiliteit beperkt en w

orden 
m

ultim
odaliteit en OV-gebruik bevorderd. Verstedelijking vindt dan ook zo veel m

ogelijk plaats in centra 
en bij m

ultim
odale knopen, die zow

el per auto, OV als tw
eew

ieler te bereiken zijn. De provincie faciliteert 
en stelt kaders.

 
Efficiencyverhoging  

M
et efficiencyverhoging zijn belangrijke besparingen op kosten en m

ilieu-im
pact te realiseren. Hieraan 

 
transportintensieve  

w
ordt o.a. invulling gegeven door onnodige en lege transportkilom

eters te voorkom
en, door inzet van 

 
m

ainports en  
schonere auto’s, treinen en schepen en het gebruik van de m

eest m
ilieuvriendelijke transportw

ijze, 
 

greenports 
afhankelijk van de om

vang en aard van de transportstroom
. Het initiatief ligt bij koplopers in de sector. 

 
De provincie jaagt aan en faciliteert deze processen en innovatieve concepten.

 
Kw

aliteitsnetw
erk  

Goederenvervoer over w
ater ontlast de w

eg en spaart ruim
te en energie. Ontw

ikkeling daar naartoe 
 

goederenvervoer  
vraagt om

 versterking van het vaarw
egennet en m

eer overslagpunten (transferia) tussen w
eg en w

ater, 
 

 
zoals de Overslag Term

inal Alphen (OTA). De provincie zet in op het kw
aliteitsnetw

erk goederenvervoer, 
 

 
innovatieve logistiek, overslag, greenports, freshcorridors en groenere brandstoffen. De grote verladers 
spelen hierbij een belangrijke rol. De provincie faciliteert en stelt kaders via het m

obiliteitsbeleid en de 
Provinciale Structuurvisie. Ook schone, stille en veilige vaar- en voertuigen w

orden door de provincie 
gestim

uleerd. 
 

N
etw

erkbenadering  
Ook het personenvervoer vraagt om

 een netw
erkbenadering m

et gebruik van m
eerdere m

odaliteiten. 
 

personenvervoer 
Dit geldt vooral voor de bereikbaarheid van onze binnensteden, w

aarbij zow
el auto, OV als de tw

eew
ieler

w
orden gebruikt en er som

s ook een overstap nodig is tussen deze m
odaliteiten. De provincie faciliteert 

en stelt kaders via het m
obiliteitsbeleid en de Provinciale Structuurvisie.

 
Stim

uleren fietsgebruik 
OV en fiets zijn de m

odaliteiten die per reizigerskilom
eter de m

inste ruim
te en energie vergen en de 

m
inste m

ilieubelasting geven. De provincie heeft dan ook stevige am
bities voor de fiets. M

et de doelstel-
ling van realisatie van 36 w

oon/w
erkverbindingen en 40 stad/landverbindingen in de periode (2012-

2015) stim
uleert de provincie het fietsgebruik door de inw

oners.

Verminder
Verander

Verduurzaam
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D

uurzaam
heid in m

obiliteitsbeleid
Hoofd- 

O
nderw

erp 
Uitw

erking
opgaven 

 
D

uurzaam
heids-eisen 

M
et hybride bussen w

erkt de provincie aan duurzam
er OV. 

 
O

V-concessieverlening  
In openbaar Vervoer/concessieverlening w

orden duurzaam
heidseisen opgenom

en.
 

D
uurzaam

 w
egbeheer 

De provincie stelt duurzaam
heidseisen en randvoorw

aarden (duurzam
e contracteisen en duurzam

e 
 

 
m

aterialen, zoals stil asfalt w
aar nodig) aan duurzaam

 w
egbeheer en OV als invulling aan haar w

ettelijke
 

 
taken als w

egbeheerder en concessieverlener.
 

Vaarw
egen /  

De provincie stim
uleert duurzam

e innovaties op het gebied van doelm
atige logistieke processen, 

 
goederenvervoer 

vaarw
egbeheer en schonere brandstof, vooral in havens.

 
M

obiliteitsm
anagem

ent M
et m

obiliteitsm
anagem

ent w
ordt een slim

m
e keuze voor reisgedrag beoogt, vooral in w

oon-w
erk

 
 

verkeer. Het gaat hierbij om
 spreiding over de dag, anders reizen (fiets,/ OV) en niet of m

inder reizen 
 

 
(flexibel- en thuisw

erken). Dit vraagt ook om
 betrokkenheid van het bedrijfsleven. M

et m
obiliteits-

 
 

m
anagem

ent geeft de provincie invulling aan gedragsverandering van w
erknem

ers via 4 gebieds-
 

 
aanpakken: Leiden, Alphen a/d Rijn, Gouda en Drechtsteden. 

Verminder
Verander

Verduurzaam

W
ater

V
eiligheid tegen overstrom

ingen
D

e dijken en de kust m
oeten ons bescherm

en tegen 
overstrom

ingen. M
aar ook (tijdelijke) w

ateroverlast 
door onvoldoende bergings- en afvoercapaciteit van 
het oppervlaktew

atersysteem
 m

oet w
orden voorko-

m
en. D

e basis voor de aanpak van de w
ateroverlast 

w
ordt gevorm

d door het N
ationaal Bestuursakkoord 

W
ater -A

ctueel (2008) en het N
ationaal W

aterplan 
(2008), w

aarin is afgesproken dat het w
atersysteem

 
in term

en van bergen en afvoeren in 2015 op orde is. 
In het provinciaal w

aterplan is dit verder uitgew
erkt 

en in de provinciale verordening w
ater van 2009 zijn 

hiervoor norm
en opgenom

en gekoppeld aan het type 
landgebruik en de m

axim
aal toelaatbare overstro-

m
ingsrisico’s. 
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O
ntw

ikkelen van een duurzam
e zoetw

atervoor-
ziening
Inspelen op vraagstukken voor de zoetw

atervoor-
ziening, rekening houdend m

et klim
aatverande-

ring, brijnbeleid en het N
ationale D

eltaprogram
m

a 
zoetw

atervoorziening. V
erder m

oet het gebruik van 
gew

asbescherm
ingsm

iddelen w
orden verm

inderd om
 

aan w
aterkw

aliteitsdoelen te voldoen.

In het provinciaal w
aterplan is ook een lijst van 

verdroogde (natuur)gebieden opgenom
en. O

m
 te 

voldoen aan Europese verplichtingen heeft de aan-
pak van verdroging in de N

atura 2000-gebieden de 
hoogste prioriteit. N

atura 2000 is de overkoepelende 
naam

 voor gebieden die w
orden bescherm

d vanuit 
de Vogel- en H

abitatrichtlijn. Volgens deze Europese 
richtlijnen m

oeten lidstaten specifi
eke diersoorten en 

hun natuurlijke leefom
geving (habitat) bescherm

en 
om

 de biodiversiteit te behouden.

G
oede kw

aliteit van grond- en oppervlaktew
ater 

In het kader van het dossier K
aderrichtlijn W

ater 
w

ordt gew
erkt aan het verbeteren van de ecologi-

sche en chem
ische w

aterkw
aliteit. Schoon, ecologisch 

gezond en aantrekkelijk w
ater is van groot belang 

voor het w
oon-, w

erk- en leefklim
aat in Zuid-H

olland. 
D

it geldt zow
el in het buitengebied als in de stede-

lijke om
geving. Een belangrijk instrum

ent hierbij is de 
Europese K

aderrichtlijn W
ater (K

RW
). 

D
e w

aterkw
aliteit w

ordt in belangrijke m
ate bepaald 

w
ordt door generiek beleid (m

ilieu, stoffen, land-
bouw

) van EU
 en Rijk. M

et nam
e de hoge nutriënten 

(voedingsstoffen) in het w
ater zijn bepalend voor het 

behalen van de w
aterkw

aliteitsdoelen en daarm
ee 

voor de (kosten-)effectiviteit van regionale inrich-
tingsm

aatregelen. 

In Rijn W
est verband w

ordt, in overleg m
et o.a. de 

landbouw
sector, onderzocht w

at effectieve m
aat-

regelen kunnen zijn. In Zuid-H
olland zijn 126 K

RW
-

oppervlaktew
aterlicham

en aangew
ezen en 4 K

RW
-

grondw
aterlicham

en. In het provinciaal w
aterplan is 

per K
RW

 w
aterlichaam

 aangegeven w
elke inrichtings- 

en beheerm
aatregelen noodzakelijk zijn. H

et K
RW

 
program

m
a heeft een gefaseerde aanpak en eindigt 
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pas in 2027. Voor stikstof geldt de W
et am

m
oniak en 

veehouderij, die defi
nieert w

elke gebieden door de 
provincie m

oeten of kunnen w
orden aangew

ezen als 
zeer kw

etsbaar voor stikstofdeposities. 

K
lim

aatadaptatie
A

daptatiestrategieën zijn gericht op het om
gaan 

m
et de gevolgen van klim

aatverandering. Bij afron-
ding van het actieprogram

m
a klim

aat en ruim
te is 

opnieuw
 kom

en vast te staan dat het provinciale 
adaptatiebeleid w

ordt uitgevoerd d.m
.v. de ‘Strate-

gische A
genda Zuid-H

olland voor de D
eltaprogram

-
m

a’s W
aterveiligheid, zoetw

ater en nieuw
bouw

 en 
herstructurering.’, via de Randstadstrategie Europa 
en in sam

enw
erking m

et partners in de regio. V
erder 

is er de afspraak in het Bestuursakkoord IPO
-Rijk om

 
ervoor te zorgen dat klim

aatbestendigheid in 2015 
een vanzelfsprekend onderdeel is van de provinciale 
visies, uitvoeringsprogram

m
a’s en projecten. 

Bodem
daling veenw

eidegebieden
W

aterpeilverlaging zorgt in veenw
eidegebieden voor 

oxidatie van het veen. H
ierdoor daalt de bodem

. D
it 

heeft o.a. gevolgen voor het landschap, de natuur en 
de w

atervraag en –kw
aliteit. V

erder brengt verzak-
king van funderingen van w

egen en gebouw
en 

kosten m
et zich m

ee. H
et dalen van de bodem

 heeft 
daarm

ee een directe im
pact op de kernopgaven. 

D
e provincie ziet de aanpak van bodem

daling als 
onderdeel van een bredere aanpak gericht op vitale 
veenw

eidegebieden.

Innoveren en excelleren in de Topsector w
ater (in-

novatiecontracten) 
Zonder vernieuw

ing (discipline overstijgende ken-
nis, innovatie en beleid) en duurzam

e ontw
ikkeling, 

zijn w
ater- en groenbeleidsdoelen (inhoudelijk) niet 

bereikbaar èn niet betaalbaar. K
ennis en innovatie 

zijn belangrijk voor de econom
ische groei in Zuid-

H
olland. In de Beleidsvisie Econom

ie en Energie w
ordt 

dan ook ingezet op versterking van het w
ater-, delta- 

en m
aritiem

e cluster. D
e innovatiekracht van deze 

clusters w
ordt zow

el door de provincie als door het 
Rijk (topsectorenbeleid) ondersteund en gefaciliteerd. 
D

aarnaast participeren N
ederlandse overheden, ken-

nisinstituten en bedrijfsleven in het European Innova-
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tion Partnership ‘W
ater effi

cient Europe: Every drop 
counts’ (EIP-w

ater) om
 op die w

ijze Europese fondsen 
beter te benutten. 

U
itvoering via regionale uitvoeringsdiensten

D
e taken voor vergunningverlening voor grond-

w
ateronttrekkingen zijn gedecentraliseerd naar de 

regionale uitvoeringsdiensten (RU
D

’s), w
aarbij de 

provincie opdrachtgever is voor vergunningverlening 
en handhaving, zoals voor koude- en w

arm
teopslag.

 

Veiligheid en 
overstromingen

Tabel 1.3  
duurzaam

heid in w
aterbeleid

D
uurzaam

heid in w
aterbeleid

Hoofd- 
O

nderw
erp 

Uitw
erking

opgaven 
 

Bovenregionale  
Bij adaptatiestrategie gaat het niet om

 de hoofdvraag w
at de effecten van klim

aatverandering zijn,  
 

adaptatie-strategieën  
m

aar w
at de m

ogelijke oplossingstrategieën (no-regret) zijn. Het betreft opgaven vanuit w
aterveiligheid, 

 
(klim

aatbestendig)  
w

ateroverlast, zoetw
atervoorziening en energie. Via het w

aterbeleid w
ordt som

s ook gew
erkt aan 

 
 

klim
aatm

itigatie, zoals door duurzam
e energieopw

ekking via de getijdenenergiecentrale in de 
 

 
Brouw

ersdam
.

 
Bodem

daling 
Voor deze gebieden w

orden w
aterbeleid (Kaderrichtlijn W

ater), bodem
beleid, natuurbeleid (Vogel- en 

 
veenw

eidegebied  
Habitatrichtijn), landschapsbeleid (Gem

eenschappelijk Landbouw
beleid/ Provinciale Landbouw

agenda), 
 

 
klim

aatbeleid (em
issie reductie en adaptatie) en de beleidsdoelstellingen rond een econom

isch vitale 
 

 
landbouw

 geïntegreerd.
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D
uurzaam

heid in w
aterbeleid

Hoofd- 
O

nderw
erp 

Uitw
erking

opgaven 
 

D
uurzam

e 
M

aatregelen voor de zoetw
atervoorziening van de Greenports, rekeninghoudend m

et klim
aatverandering

 
zoetw

atervoorziening  
(verzilting/droogte), en afgestem

d m
et het provinciale brijnbeleid (Landelijk beleidskader (voorkeurs-

ladder) duurzam
e gietw

atervoorziening) en aansluiting vindend op het Nationale Deltaprogram
m

a 
zoetw

atervoorziening. Verder gaat het om
 het verm

inderen van het gebruik van gew
asbescherm

ings-
m

iddelen in de bollenteelt voor het halen van de w
aterkw

aliteitsdoelen in de plassen en het tegengaan 
van verdroging van vooral Natura 2000-gebieden.

 
G

oede kw
aliteit van 

De norm
en voor chem

ische en ecologische kw
aliteit van oppervlakte- en grondw

atersystem
en w

orden 
 

(grond)w
ater  

vastgesteld op grond van de w
et M

ilieubeheer, w
aarin de m

ilieukw
aliteitseisen zijn geregeld. 

 
 

In het kader van de kaderrichtlijn W
ater w

ordt hard gew
erkt aan het verbeteren van de ecologische 

 
 

en chem
ische w

aterkw
aliteit.

 
G

rondw
ater- 

Voor (tijdelijke) grondw
ateronttrekkingen voor de industrie van m

eer dan 150.000 m
3 /jaar, de openbare

 
onttrekking 

drinkw
atervoorziening en voor bodem

energiesystem
en (KW

O in de bodem
), verleent de provincie de 

 
 

vergunningen. Deze provinciale taken zijn gedecentraliseerd naar de regionale uitvoeringsdiensten.
 

Innoveren en excelleren  Onze inzet op een innovatieve w
atersector biedt niet alleen econom

ische (export)kansen, m
aar draagt 

 
Topsector W

ater  
ook bij aan slim

m
e en effectieve oplossingen voor de klim

aatopgaven. Duurzaam
 en efficiënt w

ater-
gebruik, veiligheid en leefbaarheid, slim

 energiegebruik en infrastructuur zijn daarbij de kernopgaven.
In het innovatiecluster W

atertechnologie w
ordt gew

erkt aan de innovatiethem
a’s ‘Kennis van w

ater, 
kassa voor later’(w

ater-energie-voedsel); ‘W
ater for all’ ; ‘M

ore crop per drop’, W
ater en energie en 

W
ater en ICT. In het innovatiecluster Deltatechnologie w

ordt gew
erkt aan de volgende innovaties: 

Eco-engineering (building w
ith nature / zandm

otorconcepten); W
aterveiligheid en slim

m
e dijken 

(Flood control, digitale Delta en energiedijken/ getijdenenergiecentrale Brouw
ersdam

) en Leefbare 
delta (duurzam

e deltasteden en leven m
et zout).

In het IC-M
arinetechnologie w

ordt gew
erkt aan de volgende innovaties: W

innen op zee (grondstoffen 
en energiew

inning); Schone schepen (brandstofbesparing en em
issies); Slim

m
e schepen en slim

m
e 

havens (interactie schip en zeehaven infrastructuur).

Duurzaam waterbeheerInnovatieve watersector
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G
roen

D
e duurzaam

heidsparagraaf van de provinciale be-
groting 2012 bevat de doelstellingen ‘Toenam

e recre-
atie in het groen binnen de provincie’, m

et als indica-
tor jaarlijkse groei van het aantal recreatieplaatsen en 
‘Behoud van biodiversiteit’ m

et als indicator ontw
ik-

keling van de natuurkw
aliteit. 

Innoveren en excelleren
D

e provincie w
il innoveren en excelleren op haar 

kerntaak G
roen. O

ok hier ligt een relatie m
et duur-

zaam
heid, w

ant innovatie en verduurzam
ing gaan 

vaak hand in hand. O
p onderdelen van de Beleidsvisie 

G
roen 2012 – 2015 zijn daarom

 nadere verkenningen 
nodig, bijvoorbeeld om

 de inhoud van regionale 
adaptatiestrategieën klim

aatverandering te opera-
tionaliseren en realiseren. H

ittestress in de steden, 
bodem

daling in de veenw
eidegebieden, opschui-

vende klim
aatzones, zoetw

atervoorziening en w
ater 

als leidend principe in de D
elta hebben alle invloed 

op de m
anier w

aarop de them
a’s groenbeleving, bio-

diversiteit en plattelandseconom
ie / ondernem

erschap 
een plaats krijgen (en m

oeten w
orden bijgesteld) in 

de drie gebiedsstrategieën voor de delta, het stedelijk 
netw

erk en de veenw
eiden.

Ruim
te voor biodiversiteit 

Biodiversiteit is veel m
eer dan verscheidenheid aan 

soorten, het gaat ook over rijkdom
 aan ecosystem

en 
en genen, vorm

t een basisvoorw
aarde voor leven en 

draagt bij aan bijvoorbeeld natuur- en groenbeleving 
en ecosysteem

diensten. D
e belangrijkste oorzaken 

voor het biodiversiteitsverlies zijn het gebrek aan 
geschikt leefgebied door oprukkende verstedelijking, 
infrastructuur en intensivering van de landbouw

. D
e 

condities voor natuur en landschap verslechteren 
door verdroging, verm

esting, verzuring en versnip-
pering. 

M
et de decentralisatie van het natuurbeleid heeft de 

provincie de verantw
oordelijkheid voor het natuurbe-

leid binnen de Ecologische H
oofdstructuur (EH

S). D
e 

belangrijkste instrum
enten voor de provinciale inzet 

op biodiversiteit zijn:
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H
et accent van de provinciale inzet ligt bij drie grote 

gebieden van grote internationale w
aarde: 

Per gebied zijn doelen geform
uleerd voor nieuw

e 
hectares, groenblauw

e dooradering, bodem
daling en 

beheerplannen.

 

Tabel 1.4  
duurzaam

heid in groenbeleid

D
uurzaam

heid in groenbeleid
Hoofd- 

O
nderw

erp 
Uitw

erking
opgaven 

 
EH

S 
Afgeslankte EHS afronden, ter behoud van de biodiversiteit en verbetering van de leefom

geving.
 

G
roenblauw

e 
Realisatie van groenblauw

e verbindingen en versterking van het groenblauw
e netw

erk. Door verbetering
 

dooradering 
van de kw

aliteit van de leefom
geving w

ordt in steden de belevingsw
aarde van de ruim

te versterkt. 
 

 
Ook w

ordt w
ateroverlast en zom

erse hittestress tegengegaan.
 

Bodem
biodiversiteit in 

Fase 2; het opzetten en uitvoeren van pilotprojecten gericht op het verbeteren van de ecosysteem
diensten

 
veenw

eidegebieden 
in deze gebieden.

 
Routenetw

erk  
Op korte term

ijn, m
et nam

e in het stedelijk netw
erk, w

il de provincie de recreatieve verbinding m
et 

 
versterken 

de provinciale landschappen versterken. Deze opgave versterkt de door burgers beleefbare kw
aliteit van

 
 

de leefom
geving en het vestigingsklim

aat.
 

Versterken  
Door het versterken van het ondernem

erschap w
ordt bijgedragen aan de vitaliteit van het platteland, 

 
ondernem

erschap 
zow

el in het stedelijk netw
erk, langs de kust, in de Delta als in het Groene Hart. Dit heeft effect op zow

el 
 

 
de verbetering van de econom

ische vitaliteit als de door burgers beleefde leefom
gevingskw

aliteit.

Biodiversiteit
Groen-

beleving
Onder-
nemer-
schap
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Ruim
te

H
et ruim

telijk beleid vorm
t het integratiekader van 

provinciaal beleid dat ruim
telijk neerslaat. D

e bij de 
kerntaken m

obiliteit, econom
ie en energie, groen en 

w
ater verm

elde duurzaam
heidsdoelstellingen w

erken 
voor een deel ook ruim

telijk door. D
aarnaast is in de 

duurzaam
heidsparagraaf van de provinciale begro-

ting 2012 ‘Een bescherm
d, bekend en beleef-

baar cultureel erfgoed’ als ruim
telijke doelstelling 

opgenom
en, m

et de barom
eter culturele kw

aliteit als 
indicator.

D
e provincie w

il de kw
aliteit van de leefom

geving 
verbeteren. V

ia een goede m
ix van instrum

enten 
w

ordt de basiskw
aliteit voor m

ilieu gew
aarborgd en 

kw
aliteits-verbetering gerealiseerd. 

Tabel 1.5  
duurzaam

heid in ruim
telijk beleid

D
uurzaam

heid in ruim
telijk beleid

Hoofd- 
O

nderw
erp 

Uitw
erking

opgaven 
 

Econom
ische topclusters 

Het econom
ische handelen m

oet zich richten op duurzam
e ontw

ikkeling, w
aaronder het efficiënt gebruik

 
 

van grondstoffen en het zuiniger om
gaan m

et energie.
 

Kennisontw
ikkeling  

Duurzam
e ontw

ikkeling is een speerpunt voor kennisontw
ikkeling en innovatie en biedt kansen voor 

 
en innovatie 

econom
ische ontw

ikkeling van kennisinstellingen en het bedrijfsleven.
 

W
ater  

Het streven is om
 de zoetw

atervoorziening op het huidige niveau te handhaven. De w
aterveiligheid 

 
 

w
ordt gew

aarborgd door de zw
akke schakels in de kust te versterken en de prim

aire en regionale 
 

 
keringen op orde te houden. De w

aterbergingen zijn in het ruim
telijk beleid opgenom

en.
 

D
uurzam

e energie 
De plaatsingsvisie W

indenergie draagt bij aan een landschappelijk goed ingepaste en duurzam
e 

 
 

energievoorziening. De am
bitiegebieden voor bodem

energie bevorderen toepassing van koude- 
 

 
en w

arm
teopslag.

Aantrekke-
ijk en con-
currerend 
internatio-
naal profiel

Duurzame en 
Klimaatbestendi-

ge Delta-provincie
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D
uurzaam

heid in ruim
telijk beleid

Hoofd- 
O

nderw
erp 

Uitw
erking

opgaven 
 

Stedenbaan 
Door het voeren van knooppuntenbeleid w

ordt m
obiliteit en ruim

tegebruik beperkt en m
ultim

odaliteit 
 

 
en OV-gebruik bevorderd. 

 
Kantorenstrategie 

Er w
orden geen snelw

eglocaties (m
eer) aangew

ezen. Kantoorlocaties m
oeten goed OV-bereikbaar zijn 

 
 

en op loopafstand daarvan liggen.
 

Bedrijventerreinen 
Transportbedrijven liggen langs hoofdontsluitingsw

egen, vervoer over w
ater w

ordt gestim
uleerd door 

 
 

voldoende ruim
te te reserveren voor w

atergebonden bedrijvigheid.
 

SER-ladder 
Nieuw

e uitleg voor bedrijven, kantoren, glastuinbouw
 en w

oningen is pas toegestaan als de behoefte-
 

 
ram

ing goed onderbouw
d is, bestaand gebied volledig is benut en er geen m

ogelijkheden zijn voor 
 

 
herstructurering en transform

atie. 
 

G
lastuinbouw

 
Nieuw

e gebieden m
oeten aan duurzaam

heidseisen (m
et nam

e voor bereikbaarheid, energie en w
ater) 

 
 

voldoen.
 

Contourenbeleid 
Draagt bij aan com

pact bouw
en, behoud van groene ruim

te, beperking van m
obiliteit en m

ultim
odaal 

 
 

personenvervoer (w
aaronder fiets en OV). 

 
W

oonm
ilieu 

Een schone, stille en veilige w
oonom

geving vorm
t onderdeel van de in de w

oonvisie beoogde w
oon-

 
 

kw
aliteit en w

oonm
ilieus.

 
Veilige leefom

geving  
Hieraan w

ordt bijgedragen door het clusteren van HM
C-bedrijven, een provinciedekkend basisnet externe

 
 

veiligheid, het beperken van het groepsrisico en m
ilieuzoneringen langs de Nieuw

e W
aterw

eg en Nieuw
e

 
 

M
aas en Rotterdam

 The Hague Airport en Schiphol.
 

D
uurzaam

 ondergronds 
De inrichting en het gebruik van de ondergrond draagt bij aan een duurzam

e energie- en w
atervoor-

 
ruim

tegebruik  
ziening in de provincie Zuid-Holland. 

 
Kw

aliteitskaart en 
Ruim

telijke kw
aliteit, w

aar m
ilieukw

aliteit onderdeel van uitm
aakt, draagt bij aan het w

elzijn van onze 
 

G
ebiedsprofielen  

burgers, het vestigingsklim
aat en onze w

elvaart. 
 

Biodiversiteit 
In de Structuurvisie en/of de Verordening zijn de Ecologische Hoofdstructuur en w

eidevogelgebieden 
 

 
aangew

ezen om
 deze te bescherm

en tegen ongew
enste ontw

ikkelingen en om
 verlies aan biodiversiteit 

 
 

tegen te gaan.

Divers en samenhangend stedelijk netwerk
Vitaal, Divers en 

aantrekkelijk
Landschap
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D
uurzaam

heid in ruim
telijk beleid

Hoofd- 
O

nderw
erp 

Uitw
erking

opgaven 
 

Zuidvleugel- 
Verbeterde toegankelijkheid en bereikbaarheid van stedelijk groen en provinciale landschappen 

 
groenstructuur 

en een verbeterde verbinding en overgang tussen stad en land verhoogt de kw
aliteit van w

onen, w
erken 

 
 

en recreëren en beperkt zom
erse hittestress, w

at bijdraagt aan duurzam
e verstedelijking.

 
Kw

aliteitskaart en  
Ruim

telijke kw
aliteit, w

aar m
ilieukw

aliteit onderdeel van uitm
aakt, draagt bij aan ons w

elzijn,  
 

G
ebiedsprofielen 

het vestigingsklim
aat en onze w

elvaart.

 

Stad en Land 
Verbonden
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M
ilieu-them

a

Luchtkw
aliteit

G
eluid

Externe V
eiligheid

Bodem

Verkeer

+  gem
otoriseerd verkeer over 

w
eg en w

ater belangrijke 
bron van verontreiniging

+  gem
otoriseerd w

eg- 
 

en vliegverkeer zijn belang-
rijke bronnen van geluidbe-
lasting

+  transport van gevaarlijke 
stoffen (over w

eg, w
ater en 

ook over spoor) belangrijke 
risicobron (naast opslag en 
verw

erking). O
ok luchtvaart 

vorm
t een risicobron.

+  gem
otoriseerd verkeer 

draagt bij aan bodem
-

verontreiniging (o.a. m
et 

stikstof)

Ruim
te

+  niet halen van Europese 
doelen rem

t ruim
telijke 

ontw
ikkeling

+  geen kw
etsbare 

bestem
m

ingen (o.a. scholen) 
langs belaste w

egen.

+  volzitten 
geluidgebruiksruim

te 
op bedrijventerreinen 
beperkt m

ogelijkheden tot 
verdichting

+  geluidcontouren ook 
relevant voor andere 
functies (o.a. w

onen, 
luchtvaart).

+  risicocontouren (ook van 
luchtvaart) beperken 
m

ogelijkheden tot 
verdichting

+  geen kw
etsbare 

bestem
m

ingen (o.a. scholen) 
langs transportassen voor 
gevaarlijke stoffen.

+  ordening van de 
ondergrond belangrijk 
voor doelm

atige en veilige 
benutting bodem

energie

Econom
ie

+  niet halen van Europese 
doelen rem

t ruim
telijke 

en daarm
ee econom

ische 
ontw

ikkeling

+  volzitten 
geluidgebruiksruim

te 
op bedrijventerreinen 
beperkt m

ogelijkheden tot 
verdichting.

 
G

roei luchtvaart (Schiphol 
en RTA

) is goed voor 
econom

ie.

+  risicocontouren beperken 
m

ogelijkheden tot 
stedelijke verdichting

+  opslag en gebruik van 
gevaarlijke stoffen 
belangrijke risicobron (zie 
o.a. Chem

ie Pack)

+  bodem
benutting &

 
bescherm

ing van groot 
belang voor duurzam

e 
toekom

st van stedelijk en 
glastuinbouw

gebied

Energie

+  verontreiniging vooral 
afkom

stig van fossiele 
bronnen, w

aaronder 
voertuigen m

et 
verbrandingsm

otoren.

+  belasting vooral afkom
stig 

van voertuigen m
et 

verbrandingsm
otoren, 

w
aaronder ook 

luchtvaarttoestellen.

+  opslag en vervoer van LPG
 

bergt gevaren in zich. O
ok 

een m
ogelijke overstap naar 

een w
aterstofeconom

ie 
heeft veiligheidsrisico’s.

+  bodem
 van groot belang 

voor opw
ekking en opslag 

van therm
ische energie 

(W
K

K
 en W

K
O

)

W
ater

+  luchtveront-reiniging 
doet afbreuk aan de 
w

aterkw
aliteit (m

et nam
e 

stikstofdeposities vorm
en 

een probleem
).

+  geluidbelasting verm
indert 

de recreatieve w
aarde van 

het w
ater.

+  w
ater- verontreiniging, o.a. 

verontreinigd baggerslib, 
vorm

t een aanzienlijk 
m

ilieuprobleem
.

G
roen

+  luchtveront-reiniging 
doet afbreuk aan de 
natuurkw

aliteit (m
et nam

e 
stikstofdeposities vorm

en 
een probleem

).

+  geluidbelasting verm
indert 

de recreatieve w
aarde van 

het groen.
 

Recreatieve luchtvaart 
verstoort natuur en m

ens.

Toelichting op de relaties m
ilieuthem

a’s m
et provinciale taken (de inhoudelijke onderbouw

ing van het kleurenschem
a)

K
racht van de onderlinge relatie

Zeer sterk

Sterk

G
em

iddeld

Zw
ak

A
fw

ezig

Bijlage 2  
Relaties m

ilieuthem
a’s en provinciale taken 
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Bijlage 3  
A

fkortingenlijst
 

A
M

V
B  

A
lgem

ene m
aatregel van bestuur

BBT 
 

Best beschikbare techniek
BEV

I 
 

Besluit Externe V
eiligheid Inrichtingen

BG
W

M
  

Beleidsplan G
roen W

ater en M
ilieu 

 
 

2006 – 2010 (+2 jaar verlenging)
BRZO

 
 

Besluit Risico’s Zw
are O

ngevallen
BTEV

 
 

Besluit transportroutes externe veiligheid
dB 

 
D

ecibel
D

CM
R  

D
ienst Centraal M

ilieubeheer Rijnm
ond

EH
S 

 
Ecologische H

oofdstructuur
EIP 

 
Europese Innovatie Partnerschappen

EU
 

 
Europese U

nie
G

G
D

 
 

G
em

eentelijke of gem
eenschappelijke 

gezondheidsdienst
H

IC 
 

H
aven Industrieel Com

plex
H

M
C 

 
H

ogere M
ilieu categorie

IBT 
 

Interbestuurlijk Toezicht
IPO

 
 

Interprovinciaal overleg
IPPC  

 
Europese Integrated Pollution Prevention 
and Control

IRP 
 

Integraal Ruim
telijk Project

ISV
 

 
Integrale Stedelijke vernieuw

ing
K

RW
 

 
Europese K

aderrichtlijn W
ater

LN
G

 
 

Liquefi
ed N

atural G
as

M
ER 

 
M

ilieueffectrappportage
M

TR 
 

M
axim

aal toelaatbaar risico

M
w

 
 

M
egaw

att
N

ER 
 

N
ederlandse Em

issie richtlijnen
N

ota V
TH

 N
ota vergunningverlening, toezicht en 

handhaving
N

SL 
 

N
ationaal Sam

enw
erkingsprogram

m
a 

Luchtkw
aliteit

O
V

 
 

O
penbaar vervoer

O
TA

 
 

O
verslag Term

inal A
lphen a/d Rijn

PA
S 

 
Program

m
atische A

anpak Stikstof
PD

C 
 

Producten en D
ienstencatalogus

PSV
 

 
Provinciale Structuurvisie

PU
m

A
  

Program
m

a U
itvoering m

et A
m

bitie
PV

V
P 

 
Provinciaal verkeers- en vervoersplan

PV
R 

 
Provinciale V

erordening Ruim
te

RU
D

 
 

Regionale uitvoeringsdienst.
SD

E+ 
 

Steunregeling voor D
uurzam

e Energie
SER 

 
Sociaal Econom

ische Raad
SW

U
N

G
 

Sam
enw

erken in de uitvoering van N
ieuw

 
G

eluidbeleid
TU

G
 

 
Tijdelijk en U

itzonderlijk gebruik
U

H
B  

 
U

itvoeringsubsidie H
erstructurering Bedrij-

venterreinen
U

vW
 

 
U

nie van W
aterschappen

V
N

G
 

 
V

ereniging de N
ederlandse gem

eenten
W

A
BO

  
W

et algem
ene bepalingen om

gevingsrecht
W

K
O

 
 

W
arm

te-K
oude opslag
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O

verzicht locaties Externe veiligheid 
D

it overzicht hoort bij fi
guur 3.3: 

kaart m
et overzicht knelpunten EV.

1. 
Cam

pina M
aasdam

 (PR)
2. 

A
shland (PR)

3. 
Sita (PR)

4. 
D

upont (PR)
5. 

Sita G
orinchem

 (PR)
6. 

O
m

rijdroute A
15 de N

oord (PR)
7. 

Rail Service Center (PR)
8. 

Prorail W
aalhaven Zuid (PR)

9. 
Ridderster, A

15 en A
16 (PR)

10. 
Steinw

eg H
V

 Theem
sw

eg (PR)
11. 

Lyondell Chem
ie (PR)

12. 
Cerexagri (PR)

13. 
C. Steinw

eg-H
andelsveem

 (PR)
14. 

Chem
icaliënhandel H

bv (PR)
15. 

Clim
cool industrial products (PR)

16. 
Prorail Europoort (PR)

17. 
Cam

pina Rotterdam
 (PR)

18. 
Prysm

ian (PR)
19. 

D
SM

 (PR)

20. 
Croda (PR)

21. 
M

avom
 (PR)

22. 
Stokkerm

ans (PR)
23. 

K
luthe (PR)

24. 
Biesterveld (PR)

25. 
A

K
ZO

 (PR)
26. 

K
nöps BV

 G
arage (G

R)
27. 

Spoor D
ordrecht (G

R)
28. 

Spoor Zw
ijndrecht (G

R)
29. 

N
A

M
 leiding Barendrecht (G

R)
30. 

K
ijfhoek (G

R en G
R)

31. 
A

15 Sliedrecht (G
R)

32. 
D

e Rijke N
orthern Europe bv (G

R)
33. 

G
roene K

ruisw
eg H

oogvliet (G
R)

34. 
Rijksw

eg A
15 bij Eem

haven (G
R)

35. 
LPG

 Tankstation de H
aan (G

R)
36. 

Pendrecht spoor (G
R)

37. 
H

untsm
an (G

R)
38. 

Lyondell Chem
ie (G

R)
39. 

Vopak Chem
iehaven (G

R)
40. 

Shell Raffi
naderij N

ederland (G
R)

41. 
LPG

 Vogel B.V. Stadionw
eg (G

R)
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42. 
Steinw

eg H
V

 G
erbrandyw

eg (PR + G
R)

43. 
Parkstad 2e fase (G

R)
44. 

Lyondell Chem
ie Europoort (G

R)
45. 

LPG
 BP Tjalklaan (G

R)
46. 

Rotterdam
 centraal (G

R)
47. 

A
20 R-dam

 centrum
 – Terbregseplein (G

R)
48. 

A
16 Terbregseplein – afslag 25 (G

R)
49. 

LPG
 A

V
IA

 de Jongste (G
R)

50. 
Rotterdam

 A
irport (PR + G

R)
51. 

A
ardgasleiding (A

lexanderknoop) (G
R)

52. 
Spoor r’dam

 – G
oude (A

lexanderknoop) (G
R)

53. 
LPG

 Servauto (G
R)

54. 
Rijksw

eg A
20 (A

lexanderknoop) (G
R)

55. 
D

SM
 G

ist (G
R)

56. 
Spoorzone G

ouda (G
R)

57. 
H

oornw
ijck (G

R)
58. 

H
aagse M

arkt (G
R)

59. 
LPG

 station BP Laakkw
artier (G

R)
60. 

U
trechtse Baan (G

R)
61. 

G
oudsestraatw

eg (G
R)

62. 
Churchillaan – N

206 (G
R


