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Hierbij leggen wij u ter vrijgave voor de ontwerp Zuid-Hollandse Omgevingsverordening,

bestaande uit de regeltekst, de digitale geometrische begrenzingen en de toelichting. Daarnaast

is ter kennisname een concept Delegatiebesluit Zuid-Hollandse Omgevingsverordening en een

concept Verordening nautisch beheer Zuid-Holland bijgevoegd. Na vrijgave door Provinciale

Staten zullen wij de ontwerp Zuid-Hollandse Omgevingsverordening en de verdere bijbehorende

stukken gedurende zes weken ter inzage leggen.

 

Aanleiding

De Eerste Kamer heeft op 11 februari 2020 ingestemd met de Invoeringswet Omgevingswet en

vervolgens ook met de aanvullingswetten geluid en bodem. Volgens de huidige planning 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.

Deze regels zijn op dit moment opgenomen in de Omgevingsverordening Zuid-Holland,

vastgesteld onder huidig recht. Het Rijk heeft in de Omgevingswet geen overgangsrecht

opgenomen voor deze provinciale regelgeving. Als er niet vóór inwerkingtreding van de

Omgevingswet nieuwe regels (in een omgevingsverordening onder de Omgevingswet) worden

vastgesteld dan vervallen de huidige regels voor ruimtelijke ordening, milieu, water, natuur,

ontgrondingen en wegen en vaarwegen. Het is dus van groot belang om tijdig een nieuwe

omgevingsverordening vast te stellen: de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV).

 

Gelijkwaardige omzetting

Het uitgangspunt voor de ZHOV is dat in principe de huidige provinciale regels gelijkwaardig

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 wordt een aantal taken gedecentraliseerd. Voor

de provincie gaat het bijvoorbeeld om de bevoegd gezag rol bij bodem(sanering). Ook worden
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sommige zaken vereenvoudigd of is de systematiek, terminologie of de mogelijke juridische

constructie aangepast. 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 de regels zijn hier zo goed mogelijk gelijkwaardig op aangepast. Beleidsrijke

wijzigingen worden afzonderlijk via de Lange Termijn Agenda geprogrammeerd door uw Staten.

Onder de Omgevingswet is naast de ZHOV een apart delegatiebesluit nodig. Voor nautisch

beheer op vaarwegen is geconcludeerd dat dit onder de Omgevingswet beter in een aparte

verordening te regelen is. Beiden zullen ook op een later moment samen met de ZHOV ter

definitieve besluitvorming aan uw Staten worden aangeboden.

 

Voor verdere achtergrondinformatie over de veranderingen van de ontwerp ZHOV ten opzichte

van de huidige geldende regelgeving wordt verwezen naar de toelichting van de ontwerp ZHOV.

 

Internetconsultatie

Vanaf 10 januari 2020 is er een internetconsultatie geweest van het ambtelijke concept van de

ZHOV. Tot 8 februari 2020 konden reacties ingestuurd worden. Er zijn diverse reacties

binnengekomen die gebruikt zijn om het concept verder te verbeteren tot de huidige ontwerp

ZHOV. Gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten, andere maatschappelijke organisaties

en particulieren hebben waardevolle bijdragen geleverd zodat de nieuwe regels nog beter worden

en gemakkelijker te gebruiken zijn.

 

Verdere besluitvorming

Na vrijgave door uw integrale commissie kunnen Gedeputeerde Staten de terinzagelegging

starten om ervoor te zorgen dat de ZHOV op tijd vastgesteld kan worden. Na de terinzagelegging

en de verwerking van de zienswijzen is de planning om in oktober/november 2020 de ZHOV te

behandelen en vast te stellen in uw Staten. Daarna wordt de ZHOV bekendgemaakt en kan zij

gelijk met de Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking treden zodat er geen rechtsvacuüm

ontstaat.

 

Voor een verdere achtergrond wordt verwezen naar bijlage 1 van de GS-brief van 19 november

2019 (PZH-2019-712859360) waarin hierover meer informatie is opgenomen.

 

We zien uit naar de vrijgave van de ontwerp ZHOV door uw Staten.

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit
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Bijlagen:

- ontwerp Zuid-Hollandse Omgevingsverordening

- geo-informatieobjecten (kaarten) http://ruimtelijkeplannen.zuid-holland.nl/ZHOV

(NL.IMRO.9928.ZHOV-O001 .gml)

- ontwerp toelichting Zuid-Hollandse Omgevingsverordening

- tabel met veranderingen (op hoofdlijnen)

- transponeringstabel

 

- concept Delegatiebesluit Zuid-Hollandse Omgevingsverordening

- concept Verordening Nautisch beheer Zuid-Holland

http://ruimtelijkeplannen.zuid-holland.nl/ZHOV
http://ruimtelijkeplannen.zuid-holland.nl/ZHOV

