
 

 

Aan Provinciale Staten 

Onderwerp

Behandelvoorstel motie 906 Invoeringsplan

Omgevingswet

 

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

Zie verzenddatum linksonder 
 
Ons kenmerk

PZH-2020-724422919
DOS-2016-0000825
 
Bijlagen

1

Op 18 december 2019 is motie 906 aangenomen waarin u het college verzoekt om: 

“1 .   ln Q1 2020 een integraal lnvoeringsplan Omgevingswet voor de provincie Zuid-Holland

(inclusief de vijf omgevingsdiensten) aan Provinciale Staten aan te bieden met tenminste:

a. Hoe de provincie invulling gaat geven aan de doelen van de Omgevingswet en de

verbeterdoelen van de stelselwijziging?

b. De acties met planning en budget die uitgevoerd moeten zijn voor de inwerkingtreding

van de Omgevingswet, waaronder aanpassen van provinciale visies, plannen en

(omgevings)verordeningen, aansluiten op en ontsluiten van informatie via het Digitaal

Stelsel Omgevingswet en acties gericht op aanpassen van processen en werkwijzen,

opleiden, oefenen en participatie.

2. Vanaf Q2 2020 elk kwartaal tot inwerkingtreding van de Omgevingswet Provinciale Staten

over de voortgang te informeren.”

 

Het college is voornemens ter uitvoering van deze motie in het eerste kwartaal van 2020 een

Invoeringsplan Omgevingswet aan Provinciale Staten aan te bieden en vanaf het tweede

kwartaal tot inwerkingtreding van de Omgevingswet PS over de voortgang te informeren. De

contouren van de Omgevingswet en het Invoeringsplan schetsen wij hieronder. 

 

Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt wetgeving en regels voor ruimte, wonen, bodem, bouwwerken,

infrastructuur, milieu, natuur, (wereld)erfgoed en water. Daarmee vormt de wet de basis voor de

samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Het gaat om de balans tussen het

beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving en oog hebben voor maatschappelijke

behoeften. 

http://www.zuid-holland.nl
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De verbeterdoelen van de Omgevingswet zijn:

- de fysieke leefomgeving samenhangend benaderen;

- de bestuurlijke afwegingsruimte voor de fysieke leefomgeving vergroten;

- de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht

vergroten;

- de besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving versnellen en verbeteren.

 

Per 1 januari 2021 wordt de invoering van de Omgevingswet door het Rijk voorzien. Het stelsel

omvat het hoofdspoor, een aanvullingsspoor en een invoeringsspoor met elk de onderdelen wet,

besluit, regeling. Rond de zomer van 2020 wordt het Koninklijk Besluit voor de definitieve

invoering naar de ‘voorhang’ voor de Tweede en Eerste Kamer gestuurd als uit de integrale

voortgangsrapportage medio 2020 blijkt dat dit verantwoord is.

 

Op 1 juli 2015 is het bestuursakkoord implementatie Omgevingswet gesloten. Rijksoverheid, IPO,

VNG en Unie van Waterschappen staan zelf aan de lat voor de voorbereiding en werken samen

in het interbestuurlijke programma “Aan de slag met de Omgevingswet” aan de ontwikkeling en

implementatie van de wet. Interbestuurlijk is vastgesteld aan welke eisen minimaal voldaan moet

worden bij invoering per 1 januari 2021 , zie bijlage 1 . Voor de provincies zijn de belangrijkste

eisen:

- het hebben van een vastgestelde omgevingsvisie en omgevingsverordening die voldoen aan

de eisen van de Omgevingswet en met behulp van de geldende standaard ontsloten via de

landelijke voorziening. 

- als de provincie een projectbesluit vaststelt dan moet dat conform de omgevingswet. 

- als een gemeente een omgevingsplan wil wijzigen dan moet dat voldoen aan de provinciale

instructieregels in de omgevingsverordeningen die moeten dus op orde zijn.

- vergunningen en meldingen: de provincie en de omgevingsdiensten zijn in staat om via de

daarvoor geldende standaarden aanvragen en meldingen te ontvangen en te behandelen en

te beoordelen. 

 

Invoeringsplan Omgevingswet Zuid-Holland

Vanuit de doelen van de wet en de invoeringseisen zal het plan worden opgezet. Hierbij zal

aansluiting worden gezocht bij de rapportagestructuur zoals door de minister en het

interbestuurlijke programma ‘Aan de slag (met de omgevingswet)’ wordt gehanteerd. Daarnaast

zullen de aanvullingssporen en aspecten die specifiek samenhangen met de invoering worden

opgenomen.

 

Het Invoeringsplan zal aandacht besteden aan de wijze waarop Zuid-Holland omgaat met:

Instrumenten

- Omgevingsvisie;

- Omgevingsverordening;

- Projectbesluit;

- Omgevingsplan;

- Vergunningen & meldingen;

- Toezicht & handhaving.
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Aanvullingssporen

De omgevingswet is een kaderwet en bevat een in principe beleidsneutrale omzetting van de

wetten die worden gebundeld. Daar waar er expliciet sprake is van beleidswijzigingen en

wijzigingen in bevoegd gezag zijn er aparte aanvullingssporen in procedure gebracht:

- Bodem;

- Grondeigendom;

- Natuur;

- Geluid.

 

Deze aanvullingswetten worden onderdeel van de Omgevingswet en kennen diverse

veranderingen die impact hebben op taakuitoefening van de provincie. In het Invoeringsplan zal

per spoor uiteen worden gezet welke acties worden ondernomen om gereed te zijn bij invoering

van de wet in 2021.

 

Invoeringsaspecten

- Omgevingsbeleid; 

- Interbestuurlijke samenwerking;

- Opleiden en trainen;

- Digitaal stelsel omgevingswet;

- Participatie;

- Financiën.

 

Aan het invoeringsplan zal ook de opzet van de voorgangsrapportage worden toegevoegd.

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, plv. voorzitter,

 

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

  

Bijlagen:

- Minimale eisen bij inwerkingtreding (interbestuurlijk vastgesteld) 


