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In het kader van het Provinciale Omgevingsbeleid hebben wij een knip gemaakt tussen

beleidsneutrale en beleidsrijke onderdelen. In de brief van 18 september 2018 over de

‘beleidsrijke onderdelen van het Omgevingsbeleid’ hebben we aangegeven dat beleidsrijke

onderdelen separaat aan u zullen worden voorgelegd. De ‘beleidsrijke’ wijziging die ziet op de

bevoegdheid voor Gedeputeerde Staten tot het instellen van een meldingsplicht (in plaats van

een vergunningsplicht) voor activiteiten die plaatsvinden op provinciale infrastructuur willen wij ter

inzage leggen. Over deze ontwikkeling bent u eerder geïnformeerd bij GS-brief d.d. 19 december

2017 (PZH-2017-614427246). De beoogde doelstellingen daarbij zijn zoals destijds vermeld: het

verminderen van administratieve lasten, de gebruikersvriendelijkheid van onze regels verhogen

en helderheid voor initiatiefnemers bieden zonder de bescherming en het veilige en doelmatige

gebruik van provinciale infrastructuur te compromitteren.

 

Toestemmingverlening infrastructuur

Gedeputeerde staten  zijn op dit moment verantwoordelijk zijn voor de toestemmingverlening van

enkele duizenden activiteiten per jaar op provinciale infrastructuur. Voorgesteld wordt om in de

Omgevingsverordening de bevoegdheid voor gedeputeerde staten te introduceren waarmee voor

sommige (veelvoorkomende) activiteiten kan worden volstaan met algemene regels in combinatie

met een meldingsplicht. Voordeel hiervan is: minder administratieve lasten voor inwoners en

bedrijven en snellere duidelijkheid voor een initiatiefnemer of een bepaalde activiteit wordt

toegestaan. Een dergelijke constructie past naadloos in de ontwikkeling van het omgevingsrecht.

Deze ontwikkeling ziet op het vergroten van de inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en het

gebruiksgemak van het omgevingsrecht en het versnellen en verbeteren van de besluitvorming

over projecten in de fysieke leefomgeving. Gedacht wordt aan een meldingstelsel voor

veelvoorkomende activiteiten als uitwegen van percelen, kabels en leidingen, reclame in abri’s,

bermmonumenten, (tijdelijke) aanduidings- en verwijsborden (voor evenementen) en
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middeneilanden van rotondes. Voor het introduceren van een meldingsplicht is op basis van de

huidige voorstellen per activiteit een uitgewerkte regeling van gedeputeerde staten noodzakelijk.

Deze kunnen volgen nadat de grondslag hiervoor in de Omgevingsverordening in werking is

getreden. Het idee is om te beginnen met het meldingsplichtig maken van één activiteit. Wanneer

dit succesvol is geïntroduceerd kan de meldingssytematiek breder worden toegepast. 

 

Benadrukt wordt dat met een meldingssytematiek voor activiteiten de voorwaarden waaronder

een activiteit nu plaatsvindt niet worden gewijzigd, slechts de systematiek voor toestemming

wijzigt. In plaats van het aanvragen van een vergunning kan een initiatiefnemer volstaan met het

doen van een melding. De initiatiefnemer dient hierbij nog steeds te voldoen aan de algemene

regels en maatwerkvoorschriften voor de betreffende activiteit. 

 

Proces

Gelet op het voorgaande willen wij de beleidsrijke wijzigingen van het beleid inzake de introductie

van een meldingsplicht voor infrastructuur, parallel met het beleidsneutrale omgevingsbeleid ter

inzage leggen. De ontwerpverordening zal begin december 2018 tot halverwege januari 2019ter

inzage worden gelegd en is ter kennisname als bijlage toegevoegd aan deze brief. Tevens is ter

informatie een tekstvoorstel ‘Meldingsplicht infrastructuur in Omgevingsverordening’ bijgevoegd.

Daarmee kan worden bezien hoe de reserveringen in de Omgevingsverordening na

inwerkingtreding van de wijzigingsverordening worden ingevuld. Na de terinzagelegging zal de

definitieve wijzigingsverordening en een nota van beantwoording aan uw Staten worden

voorgelegd ter vaststelling.

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

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

  

Bijlagen:

- Ontwerpverordening tot wijziging van de Omgevingsverordening Zuid-Holland 2019 inzake

meldingsplicht voor infrastructuur

- Voorstel tekst meldingsplicht infrastructuur in Omgevingsverordening

 

 


