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0000825

Onderwerp

Invoeringsplan Omgevingswet op basis van behandelvoorstel motie 906

 
Advies

1 . Vast te stellen het Invoeringsplan Omgevingswet, Klaar voor de start!

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin het Invoeringsplan Omgevingswet op

basis van het behandelvoorstel motie 906 wordt voorgelegd. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het Invoeringsplan Omgevingswet. 
 
Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in het Invoeringsplan
Omgevingswet in bijlage 2 de kolom ‘Portefeuillehouder’ te verwijderen.
 

Bijlagen

1 . GS-brief aan PS over het Invoeringsplan Omgevingswet

2. Invoeringsplan Omgevingswet 

3. Motie 906

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 17 maart 2020 17 maart 2020
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1 Toelichting voor het College

 

Het Invoeringsplan is bij de eerste bespreking op 10 maart in GS aangehouden, de gemaakte

opmerkingen zijn verwerkt. 

Provinciale Staten vragen in motie 906 om een Invoeringsplan Omgevingswet in het eerste

kwartaal van 2020 en een kwartaalrapportage vanaf het tweede kwartaal van 2020. Hiermee

wordt de voortgang bij de provinciale voorbereiding gevolgd, naast de planning via de Lange

termijn agenda (LTA) voor het Omgevingsbeleid. Het Invoeringsplan Omgevingswet omvat het

kader van de Omgevingswet in hoofdstuk 1 , vervolgens wordt de provinciale strategie en aanpak

in hoofdstuk 2 geschetst, waarna in hoofdstuk 3 volgt: Wat gaan we ervoor doen? In de bijlagen

staan de motie, de wettelijke eisen per 2021 en een voorstel voor monitoring per kwartaal. 

 

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. De Eerste Kamer heeft op 

11 februari 2020 ingestemd met de Invoeringswet Omgevingswet en heeft 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. 

 

Zie voor verdere toelichting de brief aan Provinciale Staten. 

 

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.

Gedeputeerde Staten hebben op 4 februari 2020 het behandelvoorstel motie 906 vastgesteld in

een begeleidende brief aan Provinciale Staten. 

3 Proces

 

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

Omgevingsbeleid op 18 december 2019 motie 906 aangenomen waarin het college verzocht

wordt om: 

1. “In Q1 2020 een integraal Invoeringsplan Omgevingswet voor de provincie Zuid-Holland

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

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

plannen en (omgevings)verordeningen, aansluiten op en ontsluiten van invormatie

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 PS over de

voortgang te informeren.” 

Met het vaststellen van het Invoeringsplan Omgevingswet op basis van het behandelvoorstel van

4 februari jl wordt invulling gegeven aan het eerste onderdeel van de motie. Met het opstellen van

kwartaalrapportages vanaf het tweede kwartaal van 2020 wordt het tweede onderdeel ingevuld. 

 

4 Participatie

 

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

aanleveren voor de kwartaalrapportages. 

 

5 Communicatiestrategie

Het voorstel, het Invoeringsplan en de brief aan PS worden via de reguliere kanalen

bekendgemaakt (publicatie GS-voorstel en bijlage, toezending aan PS en plaatsing op SIS). 

 


