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Ontwerp-Omgevingsprogramma – Koers 2020 
Introductie 

 
In 2020 is gewerkt aan een aantal aanpassingen van het Zuid-Hollandse Omgevingsbeleid, zoals 
aangekondigd in de ‘Koersnotitie 2020’. Onderdeel hiervan is het opstellen van een 
Omgevingsprogramma. 
 
Programma als bedoeld in de Omgevingswet 
Het Ontwerp-Omgevingsprogramma is bedoeld als programma conform artikel 3.4 van de 
Omgevingswet. Het vormt straks, samen met de Ontwerp-Omgevingsvisie en de Ontwerp-
Omgevingsverordening, het Zuid-Hollandse Omgevingsbeleid – ofwel het provinciale beleidskader voor 
de zorg voor de fysieke leefomgeving.  
 
Het Ontwerp-Omgevingsprogramma omvat maatregelen waarmee Gedeputeerde Staten uitwerking 
geven aan de ambities en beleidskeuzes die in de Omgevingsvisie zijn opgenomen. De beleidskeuzes in 
de Ontwerp-Omgevingsvisie betreffen de bevoegdheid van Provinciale Staten, de maatregelen in het 
Ontwerp-Omgevingsprogramma die van Gedeputeerde Staten.  
 
Maatregelen uit het Ontwerp-Omgevingsprogramma kunnen verder zijn uitgewerkt naar acties in 
uitvoeringsplannen. Deze uitvoeringsplannen (of -programma’s) zijn geen beleidsdocumenten en 
maken daarom geen onderdeel uit van het Omgevingsbeleid. 
 
Waterprogramma 
In het Ontwerp-Omgevingsprogramma is de beleidsuitwerking van beleidsdoel 5.3 (Leven met water) 
nog niet opgenomen. Conform een afspraak met de waterschappen wordt de uitwerking van dit 
beleidsdoel pas in het Omgevingsprogramma ingevoegd ná vaststelling van het Regionaal 
Waterprogramma.  
 
Programma’s Ruimte en Mobiliteit 
De vigerende programma’s voor Ruimte en Mobiliteit zijn onder huidig recht (Wet Ruimtelijke 
ordening) door Provinciale Staten vastgesteld als structuurvisie. De inhoud van deze programma’s is nu 
opgenomen in het Ontwerp-Omgevingsbeleid, waarbij de verschillende onderdelen zijn verdeeld over 
de Ontwerp-Omgevingsvisie, Ontwerp-Omgevingsverordening en het Ontwerp-Omgevingsprogramma.  
 
Opbouw Omgevingsprogramma 
Het Ontwerp-Omgevingsprogramma is opgebouwd langs de lijn van ambities, beleidsdoelen en 
beleidskeuzes uit de Omgevingsvisie. De maatregelen geven daarbij uitwerking aan één of meer 
beleidskeuzes. Het Omgevingsprogramma is zo opgesteld, dat het eenvoudig kan worden opgenomen 
in de digitale database voor de provinciale raadpleegomgeving (www.obzh.nl). In deze digitale 
omgeving worden de maatregelen verbonden met de andere onderdelen van het omgevingsbeleid. Dit 
maakt het mogelijk om eenvoudig de relaties tussen de verschillende beleidsonderdelen te kunnen zien 
alsook de samenhang tussen de verschillende instrumenten (visie, verordening en programma). 
 
Het Omgevingsprogramma is niet opgesteld voor weergave ‘op papier’. Buiten de eigen provinciale 
raadpleegomgeving zijn de maatregelen daarom op alfabetische volgorde gerangschikt. Op de volgende 
pagina’s volgt een overzicht van de maatregelen uit het Ontwerp-Omgevingsprogramma, gekoppeld 
aan de ambities, beleidsdoelen en beleidskeuzes uit de Ontwerp-Omgevingsvisie, zoals ze ook in de 
digitale raadpleegomgeving worden opgenomen. In dit overzicht is elke maatregel aan één (primaire) 
beleidskeuze gekoppeld, maar maatregelen kunnen uitwerking geven aan meerdere beleidskeuzes.  
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Ambitie 2 – Bereikbaar Zuid-Holland 
 

Beleidsdoel 2.1 – Snel van A naar B 
 

Beleidskeuzes (Omgevingsvisie) Maatregelen (Omgevingsprogramma) 
Efficiënt en duurzaam goederenvervoer 
met meerwaarde 

Versterken infrastructuur op corridors 
Inzet op modal shift en logistieke hubs 
Inzetten van (digitale) oplossingen voor veilige en vlotte 
doorstroming op provinciale- en Rijksinfrastructuur 
Verduurzamen van transport 
Corridor Management 

Mobiliteitstransitie  Ruimtelijk reserveren nieuwe infrastructuur 
Mobiliteitstransitie onderzoeken samen met partners in 
Zuid-Holland 

Vaker en verder fietsen Een veilig en aantrekkelijk provinciaal (hoofd-) 
fietsnetwerk 
Ontwikkeling van snelfietsroutes naar de grote steden in 
Zuid-Holland 
Ketenvoorzieningen maken de fiets integraal onderdeel 
van het mobiliteitsnetwerk 
Kennisontwikkeling en innovatie maken fietsen nog 
aantrekkelijker 

Stimuleren bewuste keuze in 
mobiliteitsgedrag 

Hinder beperken bij werkzaamheden door mensen te 
verleiden anders te reizen 

Adequaat aanbod openbaar vervoer Snel internationaal openbaar vervoer 
Optimaal hoofdrailnetwerk van het rijk 
Goed regionaal openbaar vervoer 

Slimmere mobiliteit door digitalisering 
en nieuwe technologie 

 

 

 
Beleidsdoel 2.2 – Beheer en onderhoud op orde en duurzaam 
 

Beleidskeuzes (Omgevingsvisie) Maatregelen (Omgevingsprogramma) 
Goed functionerende provinciale 
infrastructuur 

Doorontwikkelen assetmanagement (beheer en 
onderhoud infrastructuur)   
Vergroten omgevingskwaliteit en beperken hinder 
Optimaliseren verkeersmanagement 
Juridisch beheer en implementatie omgevingswet 

Toekomstbestendige infrastructuur De CO2-uitstoot verlagen van beheer, onderhoud en 
aanleg   
Minder energie verbruiken en meer duurzame energie 
opwekken 
Vrijkomende materialen beter benutten en minder 
primaire grondstoffen gebruiken 
Leefgebied creëren voor lokale flora en fauna rond 
(vaar)wegen en ecologische verbindingen in stand 
houden 
Klimaatbestendige infrastructuur creëren 
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Beleidsdoel 2.3 – Veilig en duurzaam 
 

Beleidskeuzes (Omgevingsvisie) Maatregelen (Omgevingsprogramma) 
Energietransitie in mobiliteit Tank- en laadinfrastructuur voor duurzame 

energiedragers 
 Transitie naar Zero Emissie personenvervoer over weg en 

water 
 Transitie naar Zero Emissie goederenvervoer over weg en 

water 
 Circulaire en klimaatneutrale provinciale infrastructuur   
 Ondersteuning bij Regionale Mobiliteitsprogramma’s of -

plannen (RMP’s)   
Veilige mobiliteit 
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Ambitie 3 – Schone energie voor iedereen 
 

Beleidsdoel 3.1 - Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening 
 

Beleidskeuzes (Omgevingsvisie) Maatregelen (Omgevingsprogramma) 
Zonne-energie Stimuleren zonne-energie op daken 

Windenergie op land Uitvoering windenergie 

Energietransitie Samenwerken aan regionale energiestrategieën 

Stimuleren lokale initiatieven 

 
  
Beleidsdoel 3.2 - Bevorderen duurzame warmte voor de gebouwde omgeving 
 

Beleidskeuzes (Omgevingsvisie) Maatregelen (Omgevingsprogramma) 
Energietransitie in de gebouwde omgeving  Faciliteren van gemeenten bij besparen en 

overschakelen op schone energie 
Bovenregionaal warmtenetwerk Bevorderen duurzame verwarmingsvoorziening 

 
 

 
Beleidsdoel 3.3 – Duurzaam energie- en grondstoffensysteem in de industrie 
 

Beleidskeuzes (Omgevingsvisie) Maatregelen (Omgevingsprogramma) 
Stimuleren energie-efficiëntie en mede 
ontwikkelen energie infrastructuur 

Bijdragen aan het verbeteren van de energie-
efficiency en energie infrastructuur  

Verduurzamen van het energiegebruik 
door de industrie 

 

Stimuleren overgang naar schone / 
hernieuwbare grondstoffen 
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Ambitie 4 – Een concurrerend Zuid-Holland 
 
Beleidsdoel 4.1 – Innovatie: richting duurzaam en integraal 
 

Beleidskeuzes (Omgevingsvisie) Maatregelen (Omgevingsprogramma) 
Een uitstekend ecosysteem voor 
innovatie en ondernemerschap 
bevorderen 

Het verstrekken van kapitaal en subsidie aan 
InnovationQuarter 
Subsidieregeling Regionale netwerken voor innovatie 
Zuid-Holland 
Ondersteuning campussen 
Ondersteuning field labs en pilot plants 
Stimuleren Europese netwerken 
Subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren 
(MIT) 
Het financieel ondersteunen van deelakkoorden Human 
Capital Zuid-Holland 
Strategische versterking Life Sciences & Health 

Versnelling transitie Greenports 
 

Bevorderen Innovatie Greenports 
Internationalisering Greenports 
Bevorderen netwerksamenwerking Greenports 
Energietransitie glastuinbouw 
Duurzame klimaatbestendige waterhuishouding 
greenports 
Ruimtelijk regime teeltareaal buiten de Greenports 
Ruimtelijke modernisering teeltareaal Greenport 
Aalsmeer 
Ruimtelijke modernisering teeltareaal Greenport 
Boskoop 
Ruimtelijke modernisering teeltareaal Greenport Duin- 
en Bollenstreek 
Ruimtelijke modernisering teeltareaal Greenport West-
Holland 
Optimaliseren agrologistiek netwerk tbv functioneren 
Greenports 

De provincie Zuid-Holland draagt bij aan 
het behoud van de wereldpositie die de 
Rotterdamse Haven bezit 

 

De provincie Zuid-Holland stimuleert de 
digitale transitie van de economie door in 
te zetten op goede digitale 
randvoorwaarden voor de regionale 
sectoren. 
 

Gemeentes ondersteunen bij de uitrol van 5G en aanleg 
van glasvezel  
Stimuleren van toepassing van digitale innovaties in de 
belangrijkste sectoren in Zuid-Holland 
Zorgen voor cyberweerbare economische sectoren en 
het stimuleren van digitale cyberinnovaties 

Het stimuleren van de transitie naar een 
Circulair Zuid-Holland 

Stimuleren van ketensamenwerking, kennisopbouw en 
adequaat instrumentarium ten bate van de transitie 
naar een Circulair Zuid-Holland 
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Beleidsdoel 4.2 – Creëren van een rijk vestigingsklimaat 
 

Beleidskeuzes (Omgevingsvisie) Maatregelen (Omgevingsprogramma) 
Juiste kantoor op de juiste plek Sturen op het juiste kantoor op de juiste plek 
Concentratie en bundeling detailhandel Concentratie en bundeling detailhandel 
Concurrerende en toekomstbestendige 
bedrijventerreinen 

Concurrerende en toekomstbestendige 
bedrijventerreinen 

Human Capital, een beroepsbevolking 
met de juiste vaardigheden en kennis 

Het financieel ondersteunen van deelakkoorden Human 
Capital Zuid-Holland 

 
 

Beleidsdoel 4.3 –  Erfgoed, cultuur en toerisme 
  

Beleidskeuzes (Omgevingsvisie) Maatregelen (Omgevingsprogramma) 
Beschermen van erfgoed  
Beleven en benutten van erfgoed Subsidieregelingen erfgoedlijnen, restauratie 

rijksmonumenten en molens 
Toerisme in balans Bijdragen, ondersteunen en faciliteren van data-

allianties op het gebied van toerisme 
Ondersteunen regionale samenwerking en 
ontwikkeling op het gebied van toerisme 
Toeristische productontwikkeling in aansluiting op 
andere provinciale opgaven 

Beschermen, benutten en beleven 
archeologische waarden 

Subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-
Holland 

Cultuurparticipatie en openbare 
bibliotheken 
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Ambitie 5 – Versterken natuur in Zuid-Holland 
 
Beleidsdoel 5.1 – Gezonde natuur 
 

Beleidskeuzes (Omgevingsvisie) Maatregelen (Omgevingsprogramma) 
Completering Natuurnetwerk Nederland 
inclusief ecologische verbindingen 

Beleidsmaatregelen Natura 2000 

Biodiversiteit Opstellen van biodiversiteitsbeleid binnen Provincie 
Zuid-Holland 
Versterking biodiversiteit provinciale vaarwegen 

Faunabeleid  

Stikstof  

 

 

Beleidsdoel 5.2 – Toekomstbestendige landbouw 
 

Beleidskeuzes (Omgevingsvisie) Maatregelen (Omgevingsprogramma) 
Vitale landbouw 
 

Beleidsuitwerking Vitale landbouw 
Agrarische gebouwen en bedrijfsvoering 
Proeftuinen vitale landbouw 
Groene cirkels 

(7.3 Beperken maatschappelijke kosten 
door bodemdaling) 
 

Regionale veenweidestrategieën en Nationaal 
Veenplan 
Gebiedsaanpakken veen 

 
 
 

Beleidsdoel 5.3 – Leven met water 
 

Beleidskeuzes (Omgevingsvisie) Maatregelen (Omgevingsprogramma) 
 

Waterveiligheid en wateroverlast 
Opnemen na vaststelling van het Regionaal 
Waterprogramma Mooi en schoon water 
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Ambitie 6 – Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland 
 
 

Beleidsdoel 6.1 – Voldoende juiste woningen op de juiste plek 
 

Beleidskeuzes (Omgevingsvisie) Maatregelen (Omgevingsprogramma) 
Wonen Sociale huurwoningen 

Toezicht houden op de Huisvestingswet 
Flexwonen 
Huisvesting arbeidsmigranten 
Bestuurlijke afspraken over woningbouw 

 
 
Beleidsdoel 6.2 – Vitaliteit en kwaliteit in de leefomgeving 
 

Beleidskeuzes (Omgevingsvisie) Maatregelen (Omgevingsprogramma) 
Behoud en versterking van de ruimtelijke 
kwaliteit 

 

Behouden en versterken landschappen  
Buitenstedelijke recreatieve 
ontwikkelingen 

 

Verstedelijking Uitwerking 3 ha kaart 
Transformeren, herstructureren en verdichten van 
locaties 

Groenblauwe stedelijke structuur Biodiversiteit (ontwikkeling soortenbeleid voor de 
soorten binnen het stedelijk gebied) 
Uitwerking Landschapspark Zuidvleugel 
PM  Onderdeel van integraal 
(uitvoerings)programma Klimaatadaptatie 
PM Onderdeel van integraal 
(uitvoerings)programma Gezond en veilig 

Toekomstbestendig bouwen  
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Ambitie 7 – Gezond en veilig Zuid-Holland 
 
Beleidsdoel 7.1 – Bevorderen verbeteren milieukwaliteit en gezondheid  
 

 Beleidskeuzes (Omgevingsvisie) Maatregelen (Omgevingsprogramma 
Luchtkwaliteit en geurhinderbeleid Verbetering luchtkwaliteit 

Geurhinderbeleid 
Geluidhinder  
Ontwikkeling en hinder luchthaven 
Schiphol 

 

Ontwikkeling en hinder Rotterdam The 
Hague Airport 

 

Regulering recreatieve commerciële en 
bedrijfsgebonden luchtvaart 

 

Externe veiligheid (omgevingsveiligheid) PM 
Optimaal benutten, beschermen en 
beheren van bodem & ondergrond 

Optimaal benutten en beheren van de bodem en 
ondergrond 
Beschermen en beheren van het bodem- en 
grondwatersysteem 
Nazorg stortplaatsen in het kader van de Wet 
Milieubeheer 

 
 
Beleidsdoel 7.2 – Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving 
 

Beleidskeuzes (Omgevingsvisie) Maatregelen (Omgevingsprogramma 
Gezonde leefomgeving   
Groenparticipatie  Groenparticipatie 
Sport en recreatie, water- en 
groenbeleving 

Beleidsuitwerking waterrecreatie 

Lopen Beleidsuitwerking Lopen 
Sportief en recreatief aantrekkelijke en 
beweegvriendelijke leefomgeving 

Bevorderen van een sportief en recreatief 
aantrekkelijke en beweegvriendelijke 
leefomgeving 

 
 
 

Beleidsdoel 7.3 – Klimaatbestendig Zuid-Holland, opgewassen tegen de effecten van 
klimaatverandering en bodemdaling 
 

Beleidskeuzes (Omgevingsvisie) Maatregelen (Omgevingsprogramma 
Naar een klimaatbestendig Zuid-Holland Klimaatadaptatie 
Beperken maatschappelijke kosten door 
bodemdaling 

Bodemdaling in stedelijk gebied 

 
 


