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Inleiding

Het onderwerp wonen bespreken we vandaag in een burgerberaad. 

Met een burgerberaad helpen inwoners hun volksvertegenwoor- 

digers beslissingen te nemen over ingewikkelde onderwerpen.

In deze brochure lees je wat de provincie Zuid-Holland doet en  

wat dit betekent voor de omgeving.

1. Taken van de provincie 

De provincie is de bestuurslaag 
tussen de Rijksoverheid en de 
gemeenten. De provincie maakt 
haar eigen beleid en houdt 
toezicht op hoe de gemeenten 
hun taken uitvoeren. Het beleid 
zegt iets over wat de provincie 
belangrijk vindt.

De taken van de provincie zijn 
vastgelegd in de Provinciewet. 
Denk hierbij aan:
- Ruimtelijke ordening (hoe  

de omgeving wordt ingedeeld;
- Natuur, milieu, water en  

landschap;
- Verkeer en vervoer;
- Stimulering van de regionale 

economie;

- Welzijn en cultuur;
- Toezicht op gemeenten en 

waterschappen.

Een van de belangrijkste taken 
van de provincie ligt op het 
gebied van ruimtelijke orde-
ning. De provincie verdeelt de 
beschikbare ruimte en bepaalt of 
de plannen van gemeenten door 
kunnen gaan. Gemeenten maken 
plannen voor natuurgebieden,  
industrieterreinen of woon- 
wijken. De provincie moet ervoor 
zorgen dat die plannen niet met 
elkaar botsen. 

Daarnaast zet de provincie zich 
ook in voor, bijvoorbeeld, duur-
zame energie. Veel taken die de 
provincie uitvoert, spelen zich af 
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buiten de gemeentegrenzen. Het 
gaat dus vaak om plannen of 
projecten op regionaal niveau.

2. Bestuur

Wij samen, als inwoners van 
Zuid-Holland, maken de provin-
cie. De organisatie “provincie 
Zuid-Holland” houdt zich bezig 
met dingen die te groot zijn 
voor de gemeente en te klein 
zijn voor het Rijk. 
 
We zitten tussen het Rijk en de  
52 Zuid-Hollandse gemeenten in, 
en worden daarom ook wel het 
middenbestuur genoemd. Eens 
in de vier jaar mogen inwoners 
naar de stembus om hun stem 
uit te brengen op Provinciale
Staten (PS). De 55 gekozen 
Statenleden vertegenwoordigen 

de inwoners van Zuid-Holland 
en bepalen wat er de komende 
jaren met de provincie gebeurt. 
Dit doen ze door de grote lijnen 
vast te stellen en het dagelijks 
bestuur (het college van  
Gedeputeerde Staten, GS) te 
controleren. Kortom, PS beslui-
ten en GS zorgen dat het gebeurt. 
En dan is er nog de Commissaris 
van de Koning, Jaap Smit. Hij is 
de voorzitter van de Provinciale 
én Gedeputeerde Staten.  
De commissaris wordt door  
de koning benoemd voor een 
periode van zes jaar en kan daar-
na worden herbenoemd.

Het bestuur van de provincie 
wordt gevormd door Provinciale 
Staten, het college van Gedepu-
teerde Staten en de Commissaris 
van de Koning. 
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Provinciale Staten 
Net als bij de Rijksoverheid en 
bij gemeentes hebben de pro-
vincies een keer per vier jaar 
verkiezingen. Inwoners kiezen 
dan welke partijen in de Provin-
ciale Staten zitten. De gekozen 
volksvertegenwoordiging van 
een provincie wordt Provinciale 
Staten genoemd. 
De Provinciale Staten zijn een 
soort gemeenteraad of Tweede 
Kamer, maar dan op provinciaal 
niveau. Provinciale Staten zijn 
het hoogste orgaan van de pro-
vincie en stellen het beleid van 
de provincie vast en controleren 
de uitvoering door Gedeputeerde 
Staten. 
Hoe meer inwoners een provin-
cie heeft, des te meer Staten- 
leden een provincie heeft.  
De provincies Flevoland en Zee-
land hebben het kleinste aantal 

Statenleden (39). De provincies 
Noord-Brabant, Noord-Holland  
en Zuid-Holland hebben het 
grootste aantal (55).

Een bijzondere taak van Provin-
ciale Staten is dat zij de leden 
voor de Eerste Kamer kiezen. Dit 
gebeurt vlak na de verkiezingen 
van de nieuwe Statenleden.  
Met je provinciale stem bepaal  
je dus indirect de leden van  
de Eerste Kamer. 

College van Gedeputeerde Staten
Het College van Gedeputeerde 
Staten wordt door de Provinciale 
Staten benoemd en vormen met 
de Commissaris van de Koning 
het dagelijkse bestuur van de 
provincie. De Commissaris van 
de Koning maakt als voorzitter 
deel uit van het College van 
Gedeputeerde Staten. Zij voeren 
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de beslissingen van Provinciale 
Staten uit en stellen nieuw beleid 
voor aan de Provinciale Staten. 

Gedeputeerde Staten zijn ver-
gelijkbaar met wethouders of 
ministers, maar dan op provin- 
ciaal niveau. 

Ieder lid van Gedeputeerde  
Staten (de gedeputeerde) heeft 
een eigen takenpakket (porte-
feuille), bijvoorbeeld financiën, 
ruimtelijke ordening, verkeer of 
natuur. 

3. Omgevingsbeleid

Het beleid van de provincie 
wordt omgevingsbeleid ge-
noemd. Hierin staan alle beslis-
singen van de provincie. Het 
omgevingsbeleid bestaat uit de 
omgevingsvisie, het programma 
en de verordening.

Omgevingsvisie 
In de visie beschrijft de provin-
cie de stip op de horizon, waar 
ze naar toe willen. In het pro-
gramma staat hoe ze dat willen 
bereiken en in de verordening 
staan de spelregels. Wat kan en 
mag wel en wat niet. De visie 
vormt dus eigenlijk de toekomst 
van Zuid-Holland in ambities en 
beleidskeuzes en is het beleids- 
kader van de provincie. 

De omgevingsvisie bestaat uit 
een reeks modules. Over allerlei 
onderwerpen waar de provincie 
aan werkt bestaat een visie.  

Als een onderwerp verandert en 
er nieuw beleid nodig is veran-
dert dus niet de hele visie, maar 
alleen die ene module. Dit wordt 
bepaald in het coalitieakkoord 
na elke verkiezing.  

De visie bestaat dus uit:
- Ambities;
- Beleidsdoelen;
- Beleidskeuzes.

Ambities
De ambities geven aan waar  
de provincie naar wil streven. 
De ambities komen voort uit het 
coalitieakkoord en worden vast-
gesteld in de omgevingsvisie.

Dit zijn de huidige zeven ambi-
ties van de provincie:
1. Samen werken aan  

Zuid-Holland;
2. Bereikbaar Zuid-Holland;
3. Schone energie voor iedereen;
4. Een concurrerend Zuid- 

Holland;
5. Versterken natuur  

in Zuid-Holland;
6. Sterke steden en dorpen in 

Zuid-Holland;
7. Gezond en veilig Zuid-Holland.



6  Burgerberaad Wonen

Beleidsdoelen
De beleidsdoelen geven aan  
wat de provincie wil bereiken.  
De beleidsdoelen zijn een  
uitwerking van de ambities.

Beleidskeuzes
De beleidskeuzes geven aan hoe 
de provincie haar doel wil berei-
ken. De beleidskeuzes zijn een 
uitwerking van de beleidsdoelen. 

Omgevingsprogramma 
In het programma staat beschre-
ven wat de provincie doet om de 
visie waar te maken. Hierin staat 
bijvoorbeeld aan welke provinci-
ale wegen er gewerkt wordt en 
welke subsidieregelingen er zijn. 

Omgevingsverordening 
In de omgevingsverordening 
staan de regels die gelden in 
Zuid-Holland. Bijvoorbeeld regels 
over stiltegebieden of voor 
bescherming van ons cultureel 
erfgoed. De meeste regels gelden 
voor gemeentes en waterschap-
pen. Daarnaast zijn er een aantal 
regels die gelden voor inwoners 
en bedrijven.

Schematische weergave 
Hieronder staat in een schema 
hoe ons omgevinsgbeleid is 
opgebouwd. 

Ambities PS

Uit het coalitieakkoord

Beleidsdoelen PS

Uit de begroting

Beleidskeuzes PS

Uit de Omgevingsvisie

Maatregelen GS

Uit het Omgevingsprogramma

Regels PS / GS

Uit de Omgevingsverordening
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4. Slot/bronnen

In de voorgaande tekst heb je meer kunnen lezen over wat de 
provincie doet. Wil je meer weten, dan kan je via onderstaande 
links meer informatie vinden. 

Informatie over de provincie in het algemeen 
https://www.youtube.com/watch?v=Fbs29h_hZSw&t=35s 

Informatie over provincie Zuid-Holland 
https://omgevingsbeleid.zuid-holland.nl/ 
https://www.zuid-holland.nl/ 
https://www.youtube.com/watch?v=zhMKTDt8Yas 
https://www.youtube.com/watch?v=No-IcKOWpxU&list=PLIyn46s-

ZNiARj-0NWYTJlz-0rrtm_Oau8 
https://www.youtube.com/watch?v=iq7CM-VbgS0&list=PLIyn46s-

ZNiARj-0NWYTJlz-0rrtm_Oau8&index=2 
https://www.youtube.com/watch?v=h7qj-6R-R-Q&list=PLIyn46sZ-

NiARj-0NWYTJlz-0rrtm_Oau8&index=3 
https://www.youtube.com/watch?v=KBLQrAgbymI&list=PLIyn46s-

ZNiARj-0NWYTJlz-0rrtm_Oau8&index=4 
https://www.youtube.com/watch?v=2iKCAAZlTxw 

Informatie over het onderwerp Wonen 
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/ruimte/ 
https://omgevingsbeleid.zuid-holland.nl/detail/beleidsdoelen/

815CE59E-B27E-4555-AA9C-5205BD872236 
https://www.youtube.com/watch?v=h7qj-6R-R-Q&list=PLIyn46sZ-

NiARj-0NWYTJlz-0rrtm_Oau8&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=KBLQrAgbymI&list=PLIyn46s-

ZNiARj-0NWYTJlz-0rrtm_Oau8&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=2iKCAAZlTxw
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