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Op 4 februari 2020 hebben wij het behandelvoorstel voor motie 906 vastgesteld en aan u

toegezonden. De contouren die wij schetsten in het behandelvoorstel zijn richtinggevend geweest

voor de opstelling van het Invoeringsplan Omgevingswet. U heeft ons verzocht in het eerste

kwartaal van 2020 een Invoeringsplan op te stellen en vanaf het tweede kwartaal van 2020 u over

de voortgang te informeren. 

 

Het Invoeringsplan Omgevingswet treft u hierbij aan met in de bijlage het voorstel voor de

kwartaal monitor 2020. De indeling van het Invoeringsplan is als volgt: 

1 . Omgevingswet, het kader; 

2. Provinciale strategie en aanpak;

3. Wat gaan we ervoor doen. 

 

De kwartaalmonitor geeft een overzicht van de belangrijkste acties die uitgevoerd moeten zijn

voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2021 en bevat ter informatie ook

onderdelen die verder uitgewerkt zijn of worden via de Lange Termijn Agenda (LTA) van het

Omgevingsbeleid. 

 

Op 11 februari 2020 is door de Eerste Kamer de Invoeringswet Omgevingswet vastgesteld.

Hierbij is ook een motie over participatie aangenomen. Deze houdt in dat de regering in het

Invoeringsbesluit Omgevingswet een regeling zal opnemen met een verplichting voor provincies

(gemeenten en waterschappen) om participatiebeleid vast te stellen door Provinciale Staten, liefst

voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Via een afzonderlijke brief worden Provinciale

Staten geïnformeerd over de evaluatie van de Participatievisie. De voorbereiding op de eisen van

de Omgevingswet en de landelijke motie is geagendeerd in het Invoeringsplan (paragraaf 3.3.5). 
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De minister van Milieu en Wonen meldt in haar brief aan de Eerste Kamer op 3 februari 2020

(34986) onder andere dat er nog een voortgangsrapportage komt voorafgaand aan de voorhang

van het Koninklijk Besluit (KB)  waarin de invoeringsdatum van de wet wordt geregeld. In deze

rapportage wordt ook de stand van zaken met betrekking tot het aansluiten op het Digitaal Stelsel

Omgevingswet gegeven. Met name rond de digitalisering bestaan zorgen of de benodigde

software en standaarden tijdig gereed zijn om op en adequate wijze te kunnen implementeren. Dit

is voor provincies vooral van belang omdat er geen overgangsrecht van toepassing is op voor de

kerninstrumenten van het Omgevingsbeleid (Omgevingsvisie, - programma’s en de verordening).

Voor de gemeenten en waterschappen die primair verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van

deze wet is deze zorg nog groter door de veel grotere uitvoeringslast. Wij zullen deze

ontwikkelingen nauwgezet volgen en zo nodig onze zorgen ook via het IPO inbrengen in het

bestuurlijk overleg met de minister.

 

Bij de eerste kwartaalrapportage voor de zomer 2020 zal naar verwachting helder zijn of de

inwerkingtreding van de Omgevingswet haalbaar is  per 1 januari 2021 . Onze voorbereidingen

richting het eerste halfjaar van 2020 zijn hier vooralsnog volop op gericht. Relevant nieuws in dit

kader zullen wij met u delen. 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 
 

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