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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-724422919 DOS-2016-
0000825

Onderwerp

Behandelvoorstel motie 906 Invoeringsplan Omgevingswet

 
Advies

1 . Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin een behandelvoorstel voor motie 906

Invoeringsplan Omgevingswet wordt voorgelegd.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het behandelvoorstel van motie 906

Invoeringsplan Omgevingswet. 

Besluit GS
Vastgesteld conform advies. 

Bijlagen

1 . GS-brief aan PS met het behandelvoorstel voor motie 906 Invoeringsplan Omgevingswet.

2. Minimale eisen bij inwerkingtreding (interbestuurlijk vastgesteld). 

3. Motie 906 Invoeringsplan Omgevingswet dd 18 december 2019.  

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 4 februari 2020 11 februari 2020
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1 Toelichting voor het College

 

Gelet op het kerstreces en nader overleg met de indiener van de motie wordt het behandelvoorstel

later dan gebruikelijk voorgelegd aan Provinciale Staten. Beoogd wordt conform de motie zo snel

mogelijk hierna een Invoeringsplan Omgevingswet met voorstel voor monitoring vanaf het 2e kwartaal

2020 aan Provinciale Staten voor te leggen. 

 

Financieel en fiscaal kader

· Bedrag ex.BTW – n.v.t.

· Programma 1 .1.2. Vitaal bestuur 

· Financiële risico’s – n.v.t. 

 

Juridisch kader

Het Invoeringsplan is bedoeld om een beeld te geven van de noodzakelijke acties ter voorbereiding

op het nieuwe omgevingsrecht.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 Provinciale Staten hebben op 18 december 2019 motie 906 aangenomen.

 

3 Proces

 

Het Rijk is voornemens de Omgevingswet per 1 -1 -2021 in te voeren als uit de landelijke integrale

voortgangsrapportage medio 2020 blijkt dat dit verantwoord is. 

Provinciale Staten hebben bij de behandeling van de Lange termijn agenda van het

Omgevingsbeleid motie 906 aangenomen om de voortgang van de voorbereiding op de

Omgevingswet bij de provincie te kunnen volgen. Hiertoe wordt een Invoeringsplan

Omgevingswet opgesteld in het eerste kwartaal van 2020 en wordt vanaf het tweede kwartaal van

2020 een kwartaalrapportage voorgelegd. 

 

4 Participatie

 

De Omgevingsdiensten zijn op de hoogte gesteld van de motie en zullen informatie aanleveren voor

de kwartaalrapportages. 

 

5 Communicatiestrategie

 

Dit voorstel en de brief aan PS worden via de reguliere kanalen bekendgemaakt (publicatie GS-

voorstel en bijlage, toezending aan PS en plaatsing op SIS). Wanneer het Invoeringsplan tot stand

komt wordt die aangevuld met een communicatie paragraaf.

 


