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Invoeringsplan Omgevingswet

 

Geachte Statenleden, 

De voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet bij de provincie en in het land lopen

gestaag door. Ieder kwartaal ontvangt u een voortgangsrapportage op basis van het

Invoeringsplan Omgevingswet. Via deze rapportage van het 2e kwartaal van 2021 kunt u de

voorbereidingen bij de provincie volgen. Tevens sturen we u hierbij een geactualiseerde versie

van het Invoeringsplan naar aanleiding het uitstel van de inwerkingstredingsdatum naar 1 juli

2022.

 

Minister Ollongren heeft op 26 mei 2021 bekend gemaakt dat in overleg met de VNG, UvW en

het IPO de invoeringsdatum van de Omgevingswet verschoven wordt naar 1 juli 2022. Hier

hebben we u op 27 mei 2021 per brief (kenmerk PZH-2021-77711066) over geïnformeerd. Voorts

heeft de minister op 7 juli 2021 een brief gestuurd over de voortgang op landelijk niveau. Deze

brief heeft u ook ontvangen. Er zijn landelijk nog steeds een aantal onzekerheden, de

belangrijkste daarvan zijn:  

  Het digitale stelsel omgevingswet is nog niet voldoende ‘af’. Gepland is dat in oktober

2021 de ketens gesloten worden, zodat het stelsel werkt en we daarna kunnen inrichten,

en van 1 januari 2022 tot inwerkingtreding van de wet per 1 juli kunnen oefenen. De

voorbereiding binnen de provinciale organisatie loopt zoveel als mogelijk in dat schema.

Actuele stand van zaken is dat de (oefen) content die top op heden in de landelijke

voorziening zit er helemaal uitgehaald wordt, als een soort grote schoonmaak. In oktober

wordt dan de landelijke voorziening opnieuw gevuld en volgt een test of de planketen en

vergunningketen dan werkt. Daarna is meer onderbouwd te bepalen of er voldoende

vertrouwen is of het stelsel naar behoren gaat functioneren en is er tijd om in te richten en te

oefenen. Zodra er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn rond het DSO, zullen we u daarvan

uiteraard op de hoogte stellen. Op 29 september is op verzoek van de Integrale commissie

een technische sessie over het DSO. 
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  Koninklijk besluit tot inwerkingtreding, demissionair minister Ollongren heeft het

Koninklijk besluit voor inwerkingtreding per 1 januari 2022 ingetrokken. Het is spannend of

het nieuwe Koninklijk besluit voor invoering tijdig door de vernieuwde 2e Kamer en 1e Kamer

kan worden geleid. 

 Financiële aspecten, de invoeringskosten zijn hoog opgelopen en met name

gemeenten lijken geen kostenbesparingen tegemoet te zien. De minister wil de overheden

financieel tegemoet komen, hierover lopen de besprekingen en er zal in het kader van de

Rijksbegroting worden besloten. Zodra hier meer duidelijkheid over is stellen we u op de

hoogte.

  Juridische aspecten, gelet op recente uitspraken van de Raad van State rond o.a. de

normstelling bij windmolens is er onzekerheid ontstaan over de juridische houdbaarheid van

normstellingen in de Algemene maatregelen van bestuur. Het is aan het Rijk om de

consequenties hiervan voor het stelsel van de Omgevingswet te onderzoeken. In IPO

verband wordt hiervoor aandacht gevraagd bij de minister van BZK. 

 

Gekoppeld aan de landelijke planning en ontwikkeling zal onze planning zoals verwoord in

het provinciale Invoeringsplan zoveel mogelijk ongewijzigd blijven, dit om van januari tot juli 2022

te kunnen oefenen voor de inwerkingtreding. Het Invoeringsplan blijft dan ook op

hoofdlijn bepalend voor onze voorbereidingen. Hierop zijn afwijkingen mogelijk als gevolg van

landelijke ontwikkelingen en/of de beschikbaarheid van de externe leveranciers voor het DSO. 

In de aanpak voor 2022 zijn de belangrijkste uitgangspunten: 

  Uitgaan van “1 januari 2022 alles zoveel als mogelijk gereed” zodat er zoveel als

mogelijk geoefend kan worden tot datum inwerkingtreding. 

  Zoveel als mogelijk vanuit de programmaorganisatie Omgevingswet de activiteiten

overdragen naar de betrokken beleidsvelden.  

  Verder doorontwikkelen van het Omgevingsbeleid (3 kerninstrumenten van de

Omgevingswet; omgevingsvisie, omgevingsverordening, programma). Hiervan wordt u

separaat op de hoogte gehouden, onder andere via de Langetermijnagenda (LTA). 

  Besluitvorming over de leges (zie hieronder).  

  Herijken van de protocolafspraken zoals die in het verleden onder de WRO zijn

gemaakt. 

  Werken met de overige kerninstrumenten van de wet, te weten : 

o  het Projectbesluit 

o  vergunningverlening, toezicht en handhaving (uitvoering voornamelijk door

Omgevingsdiensten) 

o  planbeoordeling van de omgevingsplannen van gemeenten. 

 

Voortgang leges  

In overleg met de andere provincies is afgestemd om te komen tot een voorstel voor het heffen

van leges voor het milieudeel van de omgevingsvergunning. Deze afspraken worden met de

Zuid-Hollandse omgevingsdiensten concreter uitgewerkt.  In het najaar van 2021 zal een vervolg

worden gegeven aan het verzoek van PS om dit onderwerp te kunnen agenderen. 
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Ontvangen van een aanvraag of melding (eis 5.1). 

Status Zuid-Holland in de monitor is: onbekend (voor het aansluiten) 

Toelichting: Project voor selectie en aansluiting systeem is uitgebreid met de keten

planbeoordeling. Gunning en aansluiting in staat geplant in Q4. Inrichten en oefenen in Q1

conform DSO planning. 

Publiceren van Omgevingswetbesluiten (eis 2). 

Status Zuid-Holland in de monitor is: aansluiting. 



Ons kenmerk

PZH-2021-786072891 

4/5

Toelichting: het is gelukt om een versie van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening te

publiceren en dat leiden tot de status “publicatie” in voortgangsbericht van 17 maart. Inmiddels is

mede door nieuwe versie binnen het landelijk systeem publicatie tijdelijk niet mogelijk. Dit is iets

wat onze constante aandacht heeft maar ons zorgen baart en waarvoor we via het IPO

ook steeds aandacht vragen bij de minister. Het tijdig digitaal beschikbaar hebben van de

Omgevingsverordening in het gehele DSO-LV is immers niet alleen voor de provincie zelf van

belang maar ook voor de waterschappen en gemeenten die hiermee rekening moeten houden

voor de waterschapsverordeningen en de gemeentelijke omgevingsplannen. Vanaf oktober moet

dit definitief opgelost zijn.

[Nog checken op actualiteit]

Registreren van vragenbomen (eis 5.2).  

Status Zuid-Holland in de monitor is: aanmelding.

Toelichting: zelfde status als 17 maart. De gunning voor het systeem stond gepland voor Q2. In

de afgelopen maanden hebben we er voor gekozen proeflicentie van drie leveranciers mee

nemen om mee te oefenen en een betere keuze te maken voor systeem dat het beste bij ons

past. De gunning van het systeem wordt in de komende weken afgerond. In de rest van dit jaar

en begin 2022 kunnen we dan op basis van de vastgestelde omgevingsverordening de

toepasbare regels/vragenbomen definitief maken en publiceren.

Wij hopen u met deze informatie weer voldoende te hebben geïnformeerd en blijven u op de

hoogte houden van de voortgang van de voorbereidingen op de Omgevingswet.  
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Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

  

Bijlagen:

- Voortgangsrapportage implementatie Omgevingswet Q2

- Geactualiseerd invoeringsplan Omgevingswet, september 2021


