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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-786072891 DOS-2016-

0000825

Onderwerp

Voortgangsrapportage implementatie Omgevingswet Q2 en geactualiseerd Invoeringsplan

Omgevingswet

Advies

1. Vast te stellen het geactualiseerd invoeringsplan Omgevingswet Zuid-Holland, september

2021;

2. Vast te stellen de voortgangsrapportage implementatie Omgevingswet Q2 2021;

3. Vast te stellen de brief aan PS waarin zij geïnformeerd over de voortgangsrapportage

implementatie Omgevingswet Q2 2021 en het geactualiseerd invoeringsplan Omgevingswet

Zuid-Holland, september 2021;

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de voortgangsrapportage implementatie

Omgevingswet Q2 2021 en het geactualiseerd invoeringsplan Omgevingswet Zuid-Holland,

september 2021.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

1. Voortgangsrapportage Implementatie Omgevingswet Q2-2021 

2. Geactualiseerd invoeringsplan Implementatie Omgevingswet september 2021 

3. Brief van GS aan PS over de voortgangsrapportage Implementatie Omgevingswet 

1 Toelichting voor het College

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 28 september 2021 N.v.t.
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In verband met de aangepaste datum voor inwerkingtreding van de Omgevingswet (1 juli 2021) is

het in 2020 vastgestelde Invoeringsplan Omgevingswet geactualiseerd. 

Op hoofdlijnen is het plan ongewijzigd gebleven, het streven is zoveel als mogelijk op 1 januari

aanstaande “gereed te zijn” zodat er een half jaar tijd is om te “oefenen”. Dit is vooral voor het

digitale stelsel van belang. In de praktijk echter zal dit diffuser verlopen en er geen strikte

scheiding zijn rond die datum. 

In de portefeuilleverdeling kan de voorbereiding op de Omgevingswet vanwege de reikwijdte van

deze wet en de werkwijze andere portefeuilles raken. Voor de agendering in GS is de

voortgangsrapportage daarom in alle PO’s geagendeerd.  

 

Financieel en fiscaal kader 

Totaalbedrag exclusief BTW : € 0,00 

Programma : Ambitie 1 - Samen werken aan Zuid-Holland 

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s.  

 

Juridisch kader 

Zie brief GS aan PS  

 

 

    2 Voorafgaande besluitvorming

  

Naar aanleiding van motie 906 is er een Invoeringsplan Implementatie Omgevingswet

opgesteld. Het Invoeringsplan is tweemaal geactualiseerd, eerst vanwege het uitstel

van de invoering tot 1-1-2022, en nu opnieuw wegens uitstel van de invoering tot 1-7-

2022. De voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet bij de provincie en in

het land lopen gestaag door. Ieder kwartaal wordt een voortgangsrapportage verstuurd

aan Provinciale Staten, gestuurd op basis van het geactualiseerde Invoeringsplan. In

deze rapportage kan Provinciale Staten de voortgang van het tweede kwartaal van

2021 volgen.   

 

3 Proces

 

PS zullen na GS-besluitvorming direct geïnformeerd worden middels de voortgangsrapportage

Q2-2021 en de brief aan PS. 

 

4 Participatie en rolneming

 

N.v.t.

 

 

5 Communicatiestrategie
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 N.v.t.

 


