
 

 

Aan Provinciale Staten 

Onderwerp

Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid najaar 2019.

 

Geachte Statenleden,

GS brief aan Provinciale

Staten

Postadres Provinciehuis

Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

 
Datum

Ons kenmerk

PZH-2019-712859360
DOS-2016-0004358
 
Bijlagen

2

In uw vergadering van Provinciale Staten op 25 september 2019 heeft u de Lange Termijn

Agenda (LTA) Omgevingsbeleid versie juli 2019 vastgesteld. Bij de bespreking van de LTA in de

Algemene Statencommissie op 18 september 2019 is een aangepaste planning van het

Omgevingsbeleid toegezegd, op basis van het coalitieakkoord en de actualiteit. 

 

Hierbij ontvangt u ons voorstel voor een geactualiseerde Lange Termijn Agenda voor het

Omgevingsbeleid. Deze is opgenomen als bijlage bij deze brief. De aanpassingen die wij

voorstellen betreffen de planning en de indeling van de LTA. Deze aanpassingen worden

hieronder toegelicht. Daarnaast ontvangt u met deze brief een toelichting op de noodzakelijke

hernieuwde vaststelling van de Omgevingsverordening vóór de inwerkingtreding van de

Omgevingswet. 

 

Wij vragen u om de voorgestelde aanpassingen van de Lange Termijn Agenda op te nemen in uw

LTA Omgevingsbeleid.

 

In het bijzonder vragen wij uw aandacht voor de planning rond de hernieuwde vaststelling van de

Omgevingsverordening zoals genoemd onder punt 3. Het is noodzakelijk om deze verordening

voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021 gereed te hebben. 

 

1 . Aanpassing indeling LTA Omgevingsbeleid

De Lange Termijn Agenda (LTA) Omgevingsbeleid is een instrument van Provinciale Staten, ter

ondersteuning van uw agenderende rol in de ontwikkeling van het Omgevingsbeleid. De LTA is

een dynamisch document. In overleg tussen uw Staten en de verantwoordelijke gedeputeerde(n)

kunnen onderwerpen worden toegevoegd of afgevoerd. Ook kunnen onderwerpen naar voren of

naar achteren worden gehaald. De LTA wordt periodiek geagendeerd voor de vergadering van

Provinciale Staten zodat er met enige regelmaat gelegenheid is om de LTA te bespreken en

desgewenst aan te passen. 

http://www.zuid-holland.nl
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De actuele LTA Omgevingsbeleid is ingedeeld en vormgegeven voor weergave op papier. Voor

de ontwikkeling van het Omgevingsbeleid is digitale raadpleegbaarheid een uitgangspunt.

Momenteel hebben we een PDF-versie van de LTA Omgevingsbeleid opgenomen in onze digitale

raadpleegomgeving. Die willen we vervangen door een digitaal toegankelijke variant. 

 

Bij de ontwikkeling van een digitaal toegankelijke LTA Omgevingsbeleid bleek de bestaande

indeling niet goed passend. Uit de huidige indeling blijkt namelijk niet goed in welke fase van

beleidsontwikkeling de genoemde beleidsproducten zich bevinden. Daarom stellen we een

indeling voor die aansluit bij de in de Omgevingsvisie opgenomen beleidscyclus voor modulaire

beleidsontwikkeling. Op deze manier wordt ook voor belanghebbenden duidelijk welk provinciaal

beleid in ontwikkeling is en in welke fase een beleidsontwikkeling zich bevindt. 

 

We stellen de volgende indeling voor: 

1 . Verkenningen, onderzoeken en gebiedspraktijk

2. Beleidsvoornemens (startnotitie)

3. Modules Omgevingsbeleid

4. Beleidsuitvoering

5. Evaluatie en monitoring

6. Beleidsregels, nadere GS-regels en andere regels

7. Doorontwikkeling Omgevingsbeleid tot 2021

 

Een beschrijving van deze onderdelen is opgenomen in het bijgevoegde voorstel voor de LTA

Omgevingsbeleid (bijlage 2). Twee categorieën zijn nieuw: beleidsvoornemens en

beleidsuitvoering. 

 

Daarnaast stellen wij voor om de LTA nu vast in te richten aan de hand van de ambities uit het

coalitieakkoord in plaats van de ambities uit de Omgevingsvisie.

 

Beleidsvoornemens: start- en koersnotitie

De categorie Beleidsvoornemens is nieuw toegevoegd op de LTA. In deze categorie nemen we

de onderwerpen op waarvoor een startnotitie in voorbereiding is. 

In een startnotitie beschrijven we de reikwijdte van voorziene beleidsaanpassing(en) en het te

volgen beleidsproces – waaronder de wijze waarop participatie zal plaatsvinden. Het vaststellen

van een startnotitie is een bevoegdheid van Provinciale Staten. 

 

Het is onze intentie om modules met een grotere beleidsimpact, die in eenzelfde periode starten,

zoveel mogelijk parallel te ontwikkelen. Hierbij gaat het om modules waarvoor we verwachten dat

een planMER nodig zal zijn. Voor dergelijke modules streven we naar gelijktijdige inspraak en

besluitvorming, met één gezamenlijke m.e.r.-procedure. De startnotities voor deze modules zullen

we gebundeld aanbieden in een koersnotitie, samen met een notitie Reikwijdte en Detailniveau

als start voor de m.e.r.-procedure. 
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De eerste koersnotitie verwachten we in het eerste kwartaal van 2020 aan u voor te kunnen

leggen. Deze koersnotitie omvat de start van de modules Energietransitie, Klimaatadaptatie,

Circulair Zuid-Holland en Ruimtelijke Kwaliteit. 

 

Beleidsuitvoering

De categorie Beleidsuitvoering is opgenomen in plaats van de eerdere categorie ‘Initiatieven van

derden’. In deze categorie nemen we de ontwikkeling van een provinciaal inpassingsplan of

projectbesluiten op waarvan grote impact verwacht wordt. 

 

2. Aanpassing planning LTA Omgevingsbeleid 

In ons voorstel voor aanpassing van de LTA Omgevingsbeleid hebben we een actuele planning

opgenomen. De aanpassingen betreffen verschuivingen in de planning en de toevoeging van

beleidsproducten die nog niet eerder op de LTA waren opgenomen. De aanpassingen worden in

de LTA (bijlage 2) bij de betreffende onderdelen toegelicht. Een aantal onderwerpen is ook

vervallen of samengevoegd hieronder is dit per onderdeel aangegeven.

 

- Verkenning gebiedscasussen. Vervalt deze wordt meegenomen bij de uitwerking van het

Omgevingsprogramma en landt in de werkwijze in de gebiedspraktijk.

- Startnotitie energiebesparing in de industrie Deze wordt meegenomen in de startnotitie

voor Energietransitie.

- De Module kust wordt binnenkort afgerond na verwerking van de opmerkingen uit PS uit

het  voorjaar 2019 dit leidt vooralsnog niet tot aanpassingen van beleid.

- De module visies wonen en werken in relatie tot de 3 ha kaart. Wordt meegenomen

bij andere modules.

- Onder Omgevingsbeleid de bevoegdheidstoedeling GS/PS en subsidiariteit. Deze

onderwerpen worden beiden meegenomen bij lopende en toekomstige trajecten van

beleidsontwikkeling en de Omgevingsprogramma’s.

 

Het onderwerp kindvriendelijke omgeving wordt meegenomen bij de lopende beleidstrajecten en

dan in eerste instantie bij het onderwerp sport ook in relatie tot recreatie.

 

Een aantal beleidsaanpassingen komen voort uit gemaakte afspraken in het coalitieakkoord.

Verder zijn er nog beleidsaanpassingen gericht op de implementatie van de Omgevingswet. 

 

Aanpassingen Omgevingsbeleid op basis van Coalitieakkoord en begroting

In het coalitieakkoord hebben we zeven ambities benoemd (zeven hoofdstukken): Samen werken

aan Zuid-Holland, Bereikbaar Zuid-Holland, Schone energie voor iedereen, Een concurrerend

Zuid-Holland, Versterken natuur in Zuid-Holland, Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland en

Gezond en veilig Zuid-Holland. Deze ambities vormen straks ook de basis voor de

beleidsbegroting. In de Omgevingsvisie staan nu zes ambities. We willen het hoofdstuk Ambities

en Sturing in de Omgevingsvisie, met daarin de zes ambities, actualiseren op basis van de

ambities uit het coalitieakkoord.

 

In het coalitieakkoord hebben we benoemd dat de looptijd van het programma Mobiliteit is

verstreken en dat we dit programma gaan herschrijven. Het nieuwe programma stellen we vast
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als onderdeel van ons Omgevingsbeleid. Het huidige programma Mobiliteit omvat onderdelen die

in de Omgevingsvisie passen en onderdelen die beter passen in een Omgevingsprogramma. Het

herschrijven van het programma Mobiliteit kan daarom leiden tot aanpassing van beide

instrumenten (visie en programma). 

 

Aanpassingen Omgevingsbeleid aan de Omgevingswet

Op 1 januari 2021 moet ons Omgevingsbeleid gereed zijn voor invoering van de Omgevingswet.

Daarvoor moeten we het komende jaar nog een aantal stappen zetten: 

 Monitoringsplan. In de Omgevingsvisie hebben we opgenomen dat we in de periode tot

invoering van de Omgevingswet de monitoring verder ontwikkelen en implementeren. Dit

mede in relatie tot de Leefomgevingstoets en toekomstige m.e.r.-procedures. 

 Verbeterde Omgevingsvisie. Dit betreft verbeteringen in de opbouw en beschrijving van

de beleidsbeslissingen, waaronder de duiding van het provinciaal belang en het

aansluiten op de nationale belangen in de Nationale Omgevingsvisie. Ook gaan we een

slag maken in het aansluiten van de beleidsopgaven en -beslissingen op de indeling van

de beleidsbegroting. 

 Zuid-Hollandse Omgevingsverordening. Voor inwerkingtreding van de Omgevingswet

moet een nieuwe Omgevingsverordening zijn vastgesteld. Dit wordt verderop in deze

brief uitgelegd. 

 Omgevingsprogramma(’s). Op dit moment hebben we nog geen

Omgevingsprogramma(‘s) vastgesteld. Daar gaan we het komend jaar mee aan de slag,

op basis van de bestaande programma’s. Het vaststellen van een of meer

Omgevingsprogramma(’s) is een bevoegdheid van GS. Gezien de relatie met de

Omgevingsvisie (een Omgevingsprogramma betreft een nadere uitwerking van de

beleidsdoelen) zullen we PS informeren en actief betrekken bij de ontwikkeling van de

Omgevingsprogramma(’s). De actualisatie van de uitvoeringsagenda Rijk Groen Blauwe

Leefomgeving en het Regionaal Waterprogramma worden in dit traject meegenomen en

waarschijnlijk al halverwege 2020 vastgesteld.

 Digitalisering omgevingsbeleid. Dit betreft de doorontwikkeling van het digitale systeem,

waarmee we ons Omgevingsbeleid ontsluiten. Aanpassingen betreffen onder meer het

verbeteren van de bruikbaarheid van de raadpleegomgeving.
 

Digitale Ontsluiting

Om tegemoet te komen aan de wens om de Lange Termijn Agenda actueel te houden en het ook

mogelijk te maken om de Lange Termijn Agenda te benutten voor communicatie met de

omgeving wordt gewerkt aan de digitale ontsluiting. 

Deze is beschikbaar via www.lta.zuid-holland.nl 

Dit maakt onderdeel uit van de doorontwikkeling van het digitale systeem, waarmee we ons

volledig Omgevingsbeleid ontsluiten. Aanpassingen betreffen onder meer het verbeteren van de

bruikbaarheid van de raadpleegomgeving die in concept te vinden is via www.opzh.nl 
 

3. Omgevingsverordening en inwerkingtreding Omgevingswet

Volgens de huidige inzichten treedt de Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking. Op dat

moment worden tegelijkertijd diverse wetten ingetrokken. Het gevolg van het intrekken van die

wetten is dat de grondslag van veel provinciale regels verdwijnt en dat daarmee die provinciale

regels van rechtswege vervallen. Het Rijk heeft geen overgangsrecht opgenomen voor deze

http://www.lta.zuid-holland.nl/
http://www.opzh.nl/
http://www.lta.zuid-holland.nl
http://www.opzh.nl
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provinciale regelgeving. Als u niet vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet nieuwe regels (in

een omgevingsverordening onder de Omgevingswet) vaststelt vervallen de huidige regels voor

ruimtelijke ordening, milieu, water, natuur, ontgrondingen en wegen en vaarwegen (nu veelal

opgenomen in de Omgevingsverordening Zuid-Holland onder huidig recht). Het is dus van belang

om tijdig een nieuwe Zuid-Hollandse Omgevingsverordening vast te stellen (ZHOV).

 

De planning om te komen tot een nieuwe Zuid-Hollandse Omgevingsverordening ziet er als volgt

uit en is consistent met hetgeen nu opgenomen in het voorstel voor de Lange Termijn Agenda: 

· eind 2019:    ambtelijk concept

· april 2020:   ontwerp Omgevingsverordening

· oktober/november 2020.  vaststelling Omgevingsverordening

 

Voor nadere informatie over de inhoud en uitgangspunten van de verordening verwijzen wij naar

de bijlage 1 .

 

Indien u behoefte heeft aan een nadere uitleg op bepaalde onderdelen van de Omgevingswet of

het provinciaal Omgevingsbeleid, dan kunnen wij dat in samenwerking met de Statengriffie voor u

organiseren dit kan in de vorm van een workshop, een technische sessie of een andere gewenste

vorm.

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, plv. voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek F. Vermeulen

 

Bijlagen:

1 . Toelichting Zuid-Hollandse omgevingsverordening
2. Lange termijn agenda omgevingsbeleid najaar 2019
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BIJLAGE 1 

Toelichting Zuid-Hollandse omgevingsverordening

 

Totstandkoming van de omgevingsverordening

In de Omgevingswet is bepaald dat een omgevingsverordening moet worden voorbereid met

toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit is de Uniforme

openbare voorbereidingsprocedure. Hierbij moet een ontwerpbesluit worden vastgesteld en

daarna 6 weken ter inzage worden gelegd. Vervolgens dienen de zienswijzen te worden verwerkt

en dit de nieuw Omgevingsverordening (ZHOV) vastgesteld te worden door Provinciale Staten.

Na vaststelling dient de omgevingsverordening bekend gemaakt te worden en hij kan daarna

gelijktijdig met de Omgevingswet in werking treden. Het hele provinciale besluitvormingsproces

dient dus afgerond te zijn enige tijd voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

 

Digitale publicatie

Op het opstellen van de besluiten en het bekendmaken daarvan zijn de regels en standaarden

van het landelijke digitaal stelsel omgevingswet (DSO) van toepassing. Aanlevering voor

publicatie moet via de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB), die

het enerzijds publiceert in het provinciaal blad en die het gelijktijdig ook doorzend aan het DSO

landelijke voorziening (DSO-LV), waarna de Omgevingsverordening via de Viewer regel en kaart

interactief bekeken en bevraagd kan worden. De standaarden voor publicaties, de provinciale

systemen en de landelijke voorzieningen hiervoor zijn allemaal nieuw en moeten voor de

provincies dus al werken ruim voordat de Omgevingswet in werking zal treden.

 

De veranderende inhoud van de nieuwe Zuid-Hollandse omgevingsverordening

De komst van de Omgevingswet zorgt voor een behoorlijke stelselverandering. De systematiek

van de Omgevingswet en de voor onze provincie geboden bevoegdheden en mogelijkheden

wijken af van hoe het nu gaat. Terminologie en juridische mogelijke constructies veranderen. Zo

zijn er omgevingsplannen in plaats van bestemmingsplan, wordt het begrip inrichting vervangen

door milieubelastende activiteit en werken we niet meer met een verbod met ontheffing, maar met

een omgevingsvergunning. Dit betekent dat alle regels tegen het licht gehouden moeten worden

en aangepast moeten worden. Het gaat hierbij niet aanpassing van de bedoeling van de regels,

maar aanpassing van de vorm. Het uitgangspunt daarbij is dat in principe regels gelijkwaardig

zullen worden overgezet naar het stelsel van de Omgevingswet.

 

Dit is echter niet altijd mogelijk en wenselijk. Op een aantal (kleine) onderwerpen heeft het Rijk in

de Omgevingswet zaken veranderd ten opzichte van de huidige kaders. Zo worden een aantal

taken gedecentraliseerd, voor de provincie bijvoorbeeld de bevoegd gezag rol bij

bodem(sanering). Ook worden sommige zaken versimpeld. Daarnaast zijn er enkele wettelijke

verplichtingen waar wij voor de Omgevingsverordening onder de Omgevingswet aan gebonden

zijn. Voor de provincie is dit een gegeven en hier passen we onze regels zo goed mogelijk op

aan.
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Daarnaast kan het zijn dat er van uit beleidsprocessen zaken naar voren komen die het

noodzakelijk maken dat doelstellingen die je met regels wilt bereiken inhoudelijk worden

veranderd. Hiervoor staat een beleidsrijk proces in het kader van het Omgevingsbeleid voor aan

de lat. Een consequentie kan zijn het aanpassen van eventueel benodigde regels. Dit kan direct

met het vaststellen van het beleid, maar kan ook wat later (juridisch) worden vormgegeven.

Gezien de hoeveelheid werk een gelijkwaardige omzetting al oplevert is het advies enigszins

terughoudend te zijn met een systeemwijziging te mengen met grote inhoudelijke wijzingen. Grote

inhoudelijke wijzigingen kunne het beste in aparte wijzigings- of aanvullingssporen worden

gepositioneerd. Daarmee is die besluitvorming onafhankelijk te maken van het verplicht halen van

de deadlines voor de komst van de Omgevingswet.

 

Omgevingswaarden, direct werkende regels voor activiteiten van burgers en bedrijven en

instructieregels voor ander bestuursorganen.

Een nieuw – ondersteunend – instrument in de Omgevingswet zijn omgevingswaarden. De

provincie is verplicht op grond van artikel 2.13 Ow omgevingswaarden vast te stellen voor:

1 . regionale waterkeringen (gericht op waterschappen),

2. gemiddelde kans op overstroming per jaar van bij de omgevingsverordening aangewezen

gebieden (gericht op waterschappen),

3. geluid rond provinciale wegen in de vorm van geluidproductieplafonds (niet in de

omgevingsverordening) 

 

Omgevingswaarden zijn normen die de gewenste staat of kwaliteit van de fysieke leefomgeving,

de toelaatbare belasting door activiteiten of de toelaatbare concentratie of depositie van stoffen

als beleidsdoel vastleggen. De waarden zijn zelfbindend en moeten gemonitord worden. Bij het

niet halen van omgevingswaarden komt er standaard een programmaplicht bij de gemeente te

liggen.

 

Een ander hoofdinstrument binnen de omgevingsverordening zijn de direct werkende regels voor

activiteiten van burgers en bedrijven (en overheden in de rol van initiatiefnemer). Overheden,

burgers en bedrijven worden rechtstreeks gebonden door algemene regels, meldings- of

informatieplichten, vergunningplichten, maatwerkregels en voorbeschermingsregels. Een groot

deel van de huidige regels zijn dit soort verbods en gebodsbepalingen. Dat blijft. Het overgrote

deel van de algemene regels zijn gebodsbepalingen. Bij de verbodsbepalingen kan er sprake zijn

van een absoluut verbod, maar meestal is er sprake van een relatief verbod. Dat betekent dat via

een toestemmingsvereiste van het verbod wordt afgeweken. Dat is de omgevingsvergunning.

 

Voor provincies heeft de wetgever de voorkeur uitgesproken om zoveel mogelijk via

instructieregels te regelen. Een instructieregel impliceert beleidsruimte voor het orgaan tot wie de

regel zich richt. Als het vanuit provinciaal belang nodig is een onderwerp uitputtend te regelen,

kan het doeltreffend en doelmatig zijn om juist geen instructieregel op te nemen maar een

algemene regel voor een activiteit of een vergunningplicht. Locatie afhankelijke regels (die niet

voor het hele provinciale grondgebied gelijk zijn) lenen zich bij uitstek voor het regelen via

instructieregels. Enerzijds omdat gemeenten daarmee meer afwegingsruimte houden, anderzijds
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omdat de regel dan in het omgevingsplan wordt opgenomen wat duidelijker is voor de gebruikers.

De omgevingsverordening kan instructieregels bevatten die zich richten tot:

• Gedeputeerde Staten (dus van PS aan GS); 

• de gemeenten;

• het waterschap.

 

De omgevingsverordening kan ook beoordelingsregels bevatten. Dit zijn feitelijk instructieregels

over de verlening van omgevingsvergunningen. Meer informatie is te vinden in de IPO

handreiking Omgevingsverordening 2.0, die wij op papier aan alle fracties zullen toezenden.

 

De inhoudelijke onderwerpen

Op basis van bovenstaande indeling is hier een beeld geschetst van de inhoudelijke onderwerpen

die in de Omgevingsverordening geregeld zullen gaan worden (en ook al geregeld waren in het

verleden). Het betreft de volgende inhoudelijke onderwerpen: 

 

· Activiteiten

o Stiltegebieden.

o Grondwaterbeschermingsgebieden.

o Ontgassen van binnenschepen.

o Gesloten stortplaatsen.

o Provinciale wegen.

o Provinciale vaarwegen.

o Natuur.

o Ontgrondingen.

· Omgevingswaarden (wettelijk verplicht)

1 . Regionale waterkeringen

2. Bergings- en afvoercapaciteit regionale wateren

· Instructieregels – Instrumenten (o.a. Programma’s, Omgevingsplannen,

Omgevingsvergunningen)

o Regionaal Waterprogramma, Waterbeheerprogramma, beheerplannen Natura 2000.

o Omgevingsplannen (onderwerpen).

Ø Werelderfgoed.

Ø Natuurnetwerk Nederland. 

Ø Veiligheidszonering nieuwe waterweg/nieuwe maas.

Ø Buitendijks bouwen.

Ø Regionale waterkeringen (ruimtelijke beschermingszone.

Ø Verstedelijking en Geluid (rond) Schiphol (luchthavens).

Ø Ruimtelijke Kwaliteit.

Ø Verstedelijking, bedrijven, kantoren, detailhandel.

Ø Agrarische bedrijvigheid.

Ø Cultureel erfgoed en werelderfgoed (molenbiotopen/kasteelbiotopen, werelderfgoed).

Ø Archeologie.

Ø Windenergie

Ø Recreatietoervaartnet

o 
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o Omgevingsvergunningen.

Ø Beoordelingsregels voor omgevingsvergunningen bij activiteiten

· Instructieregels – Taken

o Waterbeheer.

o Weg en vaarwegbeheer.

o Faunabeheer.

 

Onzekerheid met betrekking tot de inwerkingtreding op 1-1-2021

Op 27 juni 2019 heeft minister Ollongren een brief aan de kamers gestuurd over de Monitor

invoering Omgevingswet1 . Daarin geeft ze aan dat: “over de gehele linie door alle betrokken

organisaties hard wordt gewerkt aan de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet. Het

is een forse opgave, maar door een heldere fasering is het een reële opgave. We hebben

inmiddels forse inzet gepleegd, we zijn er nog niet, maar we liggen wel op koers”. Daarnaast

geeft ze over het DSO en de bijbehorende standaarden aan: “Ik ben met de bestuurlijke partners

en met de softwareleveranciers in gesprek om te bezien hoe we de beschikbare aansluit- en

oefentijd zo goed mogelijk kunnen inrichten en de implementatie van de standaard kunnen

faseren. 

 

Dit geldt met name voor de provincies omdat zij de omgevingsverordening voor 2021 in de

standaard moeten publiceren. Het Rijk heeft hier mee te maken voor de omgevingsregeling en de

bruidsschat uit het invoeringsbesluit. De benodigde voorbereidingstijd daarvoor is kort. Dit

betekent voor provincies dat zij, gelijktijdig met het aanpassen van de systemen ten behoeve van

de aansluiting op het DSO, het traject voor vaststellen en ontsluiten van die verordening moeten

doorlopen. Wij zijn in overleg met alle partners om te overleggen hoe we hen daarbij zo goed

mogelijk kunnen ondersteunen.

 

In december 2019 zal de minister de kamers informeren met een integrale voortgangsbrief over

zowel wetgeving als over de implementatie van de Omgevingswet. Hierin worden ook de

vernieuwde monitorresultaten betrokken. De minister heeft eerder toegezegd dat ze in die brief

haar inschatting zal geven van wat nodig is voor de uitvoeringspraktijk om gereed te zijn voor

inwerkingtreding van de wet per 1 januari 2021. Voor de beantwoording van die vraag is een

samenhangend geheel aan randvoorwaarden van belang. Het gaat hierbij om de tijdige

beschikbaarheid van wetgeving, een werkend digitaal stelsel, voortgang van de voorbereidingen

van de implementatie bij de overheden en voldoende tijd om aan te sluiten en te oefenen met

nieuwe systemen. Afgelopen tijd is er intensief berichtenverkeer geweest tussen de minister en

de Eerste kamer. 

                                                       

1 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33118-119.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33118-119.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33118-119.html
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Op 1 november heeft de eerste kamer een brief(1 ) aan de, inmiddels nieuwe minister van Wonen

en Milieu, die inmiddels de Omgevingswet in haar portefeuille heeft (2). Hierin geeft de eerste

kamer aan “bij nader inzien het recht voor te behouden om in aanvulling op het eerdere tijdpad

meer tijd in te ruimen voor extra inbrengmomenten voor het stellen van aanvullende vragen en

voor het zo nodig raadplegen van deskundigen en veldpartijen” en “Niet uit te sluiten valt dat ook

voor de behandeling van andere onderdelen meer tijd zal moeten worden genomen.” Tevens

spelen er nog veel inhoudelijke vragen rond de aanvullingsporen Geluid en bodem: “De leden van

de commissie houden er gezien het voorgaande rekening mee dat de plenaire behandeling van

de wetsvoorstellen Invoeringswet Omgevingswet, Aanvullingswet bodem Omgevingswet (34864)

en Aanvullingswet geluid Omgevingswet (35054), inclusief de daarbij horende ontwerpbesluiten,

mogelijk niet in 2019 kan worden afgerond. Naar aanleiding daarvan vragen zij u toe te lichten

wat hiervan de eventuele effecten zijn op de voorgenomen inwerkingtreding van de

Omgevingswet per 1 januari 2021.”

1 )

https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20191101/brief_aan_de_minister_voor_milieu/document

3/f=/vl38mr0xlgp5.pdf

2)

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/11/01/raymond-knops-waarnemend-minister-

van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties

en

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2019/11/01/overzicht-portefeuilleverdeling

https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20191101/brief_aan_de_minister_voor_milieu/document3/f=/vl38mr0xlgp5.pdf
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20191101/brief_aan_de_minister_voor_milieu/document3/f=/vl38mr0xlgp5.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/11/01/raymond-knops-waarnemend-minister-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/11/01/raymond-knops-waarnemend-minister-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2019/11/01/overzicht-portefeuilleverdeling
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20191101/brief_aan_de_minister_voor_milieu/document
3/f=/vl38mr0xlgp5.pdf
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20191101/brief_aan_de_minister_voor_milieu/document
3/f=/vl38mr0xlgp5.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/11/01/raymond-knops-waarnemend-minister-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/11/01/raymond-knops-waarnemend-minister-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2019/11/01/overzicht-portefeuilleverdeling

