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Onderwerp

Voortgangsrapportage derde kwartaal 2020
Invoeringsplan Omgevingswet

Geachte Statenleden,

Hierbij bieden wij u aan de kwartaalrapportage van het Invoeringsplan Omgevingswet van
het derde kwartaal 2020 conform het verzoek in motie 906 om elk kwartaal een
voortgangsrapportage te ontvangen. Bij het op 30 juni 2020 vastgestelde geactualiseerde
Invoeringsplan Omgevingswet is de rapportage over het tweede kwartaal toegevoegd. Deze
stukken zijn in de Integrale commissie van 30 september 2020 besproken.
Op 17 maart 2020 is het Invoeringsplan Omgevingswet vastgesteld. Maar in dezelfde
periode begon de Coronapandemie en heeft de Minister BZK in samenspraak met de VNG,
IPO en UvW besloten de verwachte inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet te
bepalen op 1 januari 2022. Het benodigde Koninklijk Besluit is daarvoor nog in
voorbereiding, het is nog niet aan het parlement toegezonden.
We hebben u tussentijds o.a. via de brieven van de minister BZK op de hoogte gehouden
van deze ontwikkelingen. In de bijlage is de laatste landelijke voortgangsrapportage van 23
oktober 2020 opgenomen. In deze brief en de bijbehorende bijlagen schets de minister de
voortgang van de implementatie. In de integrale commissie van september is ook gevraagd
naar de voorgang van de Zuid-Hollandse gemeenten. In de halfjaarlijkse landelijke monitor
wordt daar verslag van gedaan. De minister zal hierover in voortgangsrapportage van
november de kamer informeren. Deze informatie zullen we u ook ter beschikking stellen.
zodat u zich ook een beeld kan vormen over de situatie bij de Zuid-Hollandse gemeenten en
waterschappen.
Het nieuwe stelsel van het Omgevingsrecht moet ervoor zorgen dat we met meer
samenhang naar opgaven kunnen kijken en sneller tot besluitvorming kunnen komen zoals
nodig bij de grote opgaven zoals klimaatadaptatie en energietransitie. De Omgevingswet
gaat uit van bestuurlijke samenwerking met bestuurlijke partners en uitvoeringsdiensten. In
2015 is een bestuursakkoord hiervoor gesloten, in 2016 een financieel akkoord en in 2018
een beheerakkoord van het digitale stelsel.
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Gelet op de breedte van de Omgevingswet is de aanpak ook breed georganiseerd en raakt
het vele facetten. In het Invoeringsplan wordt de samenhang geschetst met andere opgaven,
te weten: Omgevingsbeleid (omgevingsvisie, -verordening en -programma), participatie,
digitalisering, opgavegericht werken en programma Beter bestuur.
De digitaliseringsopgave is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. Hieraan werkt
Zuid-Holland proactief mee, door de digitalisering van het Omgevingsbeleid, de ontwikkeling
van de altijd digitale vergunning en medewerking aan de door het IPO ontwikkelde
informatieproducten Externe veiligheid en Natuur. De snelheid waarmee de landelijke
voorziening van het digitaal stelsel omgevingswet bij het Rijk tot stand komt blijft een punt
van continue zorg. Maar we zien zeker het belang ervan voor burgers en bedrijven en zien
de ontwikkeling van het DSO als een gezamenlijke opgave. Voor de toelichting van de
landelijke stand van zaken verwijzen we naar de voornoemde brief van de minister BZK. De
eigen en regionale voortgang kunt u terugvinden in de voorgangsrapportage.
Toelichting voortgangsrapportage
De voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaat gestaag en heeft
eerder het karakter van een marathon dan van een sprint. Zeker omdat na inwerkingtreding
het stelsel nog niet af is, gemeenten en waterschappen hebben nog een overgangsperiode
tot 2029 voor de transitie naar één omgevingsplan per gemeente en waterschappen tot
2024 voor een nieuwe waterschapsverordening. De inhoudelijke wijzingen van het beleid
worden gepland via de Lange Termijn Agenda.
Er zijn een aantal aandachtspunten wat betreft de voortgang, in de rapportage ziet u een
motivering wanneer een onderwerp niet op schema loopt of dat er zorgen zijn over de
komende voortgang en extra maatregelen nodig zijn. Kortweg betreft het de volgende
onderdelen:



Het kunnen publiceren van de omgevingsverordening en de

–visie via de landelijke

standaarden, dit zijn de vereisten om digitaal te kunnen aansluiten op de landelijke
voorziening loopt erg moeizaam o.a. omdat de standaard in beweging blijft. Dit heeft
ook op IPO niveau volop de aandacht.



Opleiden en trainen en GS PS sessies, dit is gestagneerd vanwege
coronamaatregelen. Besloten is de interbestuurlijke bijeenkomsten op te schorten tot
tenminste 1 januari 2021. Er is een mini digitale variant van de basistraining samen
met bestuurlijke partners ontwikkeld. Inmiddels is duidelijk dat de fysieke
bijeenkomsten ook in het voorjaar van 2021 niet waarschijnlijk zijn en gaan we een
digitale variant ontwikkelen.



Financiën landelijk, er is nog geen gedeeld beeld van de te verwachte kosten na
invoering van de Omgevingswet, hier wordt landelijk onderzoek naar gedaan via een
interbestuurlijke onderzoeksagenda. Begin volgend jaar wordt een integraal
financieel beeld verwacht.



Enkele inhoudelijke onderdelen zijn bij nader inzien naar de LTA omgevingsbeleid
verschoven en zult u via die lijn worden verantwoord.
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Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zullen u na Q4 2020 opnieuw
rapporteren over de voortgang van het Invoeringsplan Omgevingswet.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit

Bijlagen:

- Voortgangsrapportage derde kwartaal 2020 invoeringsplan Omgevingswet
- Geactualiseerd Invoeringsplan Omgevingswet (30 juni 2020 vastgesteld door GS)
- Brief van de minister van BZK over de voortgang implementatie Omgevingswet, dd 23 oktober 2020
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