
1. Voortgangsrapportage Implementatie Omgevingswet Q3 

Fasering Invoeringsplan Omgevingswet – kwartaal monitor 2020
       

  LTA Actua-
lisatie
Invoerings
plan

Q2 
voortgang

Q3

3.1. Instrumenten   

3.1.1.  Omgevingsvisie   
a. Vaststellen van de eerste verzamelherziening van het

Omgevingsbeleid (onder huidige recht).
Q2 2020 LTA 

b. Actualiseren van de Omgevingsvisie. Nieuwe werkwijze in
koersnotitie Omgevingsbeleid voor een aantal grote modules
waarvoor een gezamenlijke inspraakprocedure wordt
georganiseerd en een plan-MER nodig is. Verder tekstuele
verbeteringen, actualisaties en verbeteringen in opbouw,
structuur en leesbaarheid van de Omgevingsvisie. Evenals het
consistent maken met de begroting.

 
Q3 2020-Q1
2021

LTA   

c. (Kunnen) publiceren via de digitale standaarden (van de
omgevingsvisie). 
Motivering: als gevolg van de instabiele landelijke standaarden
(STOP TPOD) hebben de softwareleveranciers de producten
nog niet kunnen uitrollen. Er wordt tevens gewerkt aan een
alternatieve oplossing voor publicatie. 

1-1-2022 

  

3.1.2. Omgevingsverordening   
a. Vaststellen van de eerste verzamelherziening van het

Omgevingsbeleid (onder huidige recht)
Q2 2020 LTA 

b. Hernieuwde vaststelling van de Omgevingsverordening die
nodig zijn om deze gereed te hebben voor de Omgevingswet.
Expliciet onderscheid maken tussen de modules: 
- Beleidsrijke aanpassingen;
- Gelijkwaardige aanpassingen;
- Aanpassingen als gevolg van de omgevingswet met

beperkte impact.

Q2 2020 LTA   

c. Onderdelen voor de omgevingsverordening meenemen in
koersnotitie Omgevingsbeleid voor een aantal grote modules
waarvoor een gezamenlijke inspraakprocedure wordt
georganiseerd en een plan-MER nodig is.

Q2-Q4 LTA   

d. Vaststellen van een delegatiebesluit. Q2-Q4 LTA 
e. Aanvullings/wijzigingsspoor 2021 (wZHOV) Q1 2021 -

Q4 2021

LTA 

f. (Kunnen) publiceren via de digitale standaarden (van de
omgevingsverordening)

Q2 2021 

  

- In dit schema worden de acties uit hoofdstuk 3 bijeengebracht en de acties die niet

op de Lange termijn agenda van Provinciale Staten (LTA) staan worden van

voortgangsindicator voorzien. De acties die op kritieke pad zijn of achterlopen

zullen van motivering worden voorzien.

- De op de LTA opgenomen acties kennen een eigen plannings- en

voortgangscyclus en krijgen geen voortgangsindicator.

- Uitstel invoering Omgevingswet en effect corona maatregelen: een aantal activiteiten is 

in tijd verschoven, dit kan soms een positief effect hebben omdat er meer

voorbereidingstijd is voordat de wet in werking treedt. Zonodig is dit bij de motivering

toegelicht. 



Motivering: de minister geeft aan de standaard (STOP-TPOD)
eind 2020 op te leveren. Hierna kunnen provincies nog oefenen
en implementeren. Dit was een belangrijke reden voor uitstel
invoering Omgevingswet, en blijft bij de verordening een
aandachtspunt. Dit gaat ten koste van de oefentijd. PZH werkt
aan een alternatief scenario. 

3.1.3. Projectbesluit    

a. Interne procedures opstellen danwel aanpassen, inclusief de
samenhang met de onteigeningsprocedure.

Q4 2020~Q1
2021
aanpassing

  
b. De procedure toetsen op een of meerder huidige project(en)

[concreet maken]
Q1 2021 

  
c. (Kunnen) publiceren via de digitale standaarden (van de

omgevingsbesluit)
P.M.    

3.1.4.  Programma’s  

a. Maatregelen uit bestaande en nieuwe programma’s
samenvoegen in het digitale Omgevingsprogramma. Q3 2020-Q1

2021

LTA 

3.1.5. Vergunningen & meldingen en Toezicht & handhaving    

a. Vaststellen beleidskader bestuurlijke boetes BRZO Q1 2021 

  
b. Omgevingsplanactiviteit (OPA) eventueel opnemen in

mandaatregeling
Q1-Q4 

2021

  
c. Besluiten of leges worden geheven voor

milieuvergunningen
Q1-4 2020 

  
d. Verkennen en loket technisch aansluiten op DSO, Q4

oefenen

Q2-Q4 
2021

  

3.1.6. Omgevingsplan & interventies     

a. Proces definiëren in relatie tot omgevingsplannen Q3,Q4  2020 

en 2021
  

b. Experimenten met gemeentelijke en regionale omgevingstafels Q2-Q4 2021 

  

3.1.7.  Bestuurlijke procedureafspraken     

a Herijken van de procesafspraken tussen PS en GS voor 

inzet van instrumenten

Q4 2020 

  
3.2. Aanvullingssporen   
3.2.1. Bodem   
a. Update bodeminformatie is afgerond Q1 2020 

  

b. 5 regionale bijeenkomsten met gemeenten en

omgevingsdiensten waarin afspraken worden gemaakt over

(gezamenlijke) acties:

Q2 2020 

  

c. Locatielijsten en lijsten van over te dragen bodemdossiers in
concept gereed

Q3 2020 

  
d. Provinciaal regionaal waterprogramma – waarin de provinciale 

doelen voor grondwater zijn uitgewerkt – in concept gereed;
Q3 2020 

  



e. Lijsten over te dragen bodemdossiers en locaties definitief
gereed en over deze lijsten is consensus bereikt met de
betreffende gemeenten.

Q4 2021 

  
3.2.2. Grondeigendom    
a. Community of practice met medeoverheden 2020-2021 

  

b. Procedures en werkwijzen herontwerpen en in organisatie
implementeren

Q1 – Q3 
2021

  

3.2.3. Natuur    

a. Opleiden t.b.v. het werken met de Omgevingswet, in
samenwerking met ODH en OZHZ.

p.m.

  
b. Opstellen van een integraal beleidsdocument over natuur, 

inclusief soortenbescherming, faunabeheer, exotenbestrijding,
etc. onder de Omgevingswet 
Motivering: vanwege de inhoud naar de LTA

p.m. LTA 

 

LTA

3.2.4. Geluid     

a. Uiterlijk in Q4 2021 de wegen aanwijzen waarvoor de provincie -
binnen twee jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet-
geluidproductieplafonds zal vaststellen. 

Q4 2021 

  

b. Vanaf vaststelling: Geluidproductieplafonds monitoren en
naleven. Als het nodig is, worden maatregelen getroffen om aan
de plafonds te blijven voldoen. 
Motivering: vanwege de inhoud naar de LTA

2024 e.v. 
LTA

 

LTA

3.3. Invoeringsaspecten  
3.3.1. Interbestuurlijke samenwerking  

a. Ambtelijk participeren in samenwerkingsverbanden per regio,
kennis uitwisselen tussen de regio’s en goede voorbeelden
delen. Samen met de RIO’s voorbereiden op de invoeringseisen
van de Omgevingswet. De monitor van het Rijk invullen gericht
op de landelijke voortgangsrapportage medio 2020. 

Q2 2020  Q4
2021

  

3.3.2. Opleiden en trainen    

a. Op basis van de behoefte interbestuurlijke basistraining
“Omgevingswet in anderhalve dag” ambtenaren (vanaf Q4 2019)
in Zuid-Holland organiseren op locatie.
Motivering: Onder voorbehoud van de coronamaatregelen,
online activiteiten gaan wel door. 

2021

  

b. Interbestuurlijke verdiepingstrainingen mede organiseren. 
Motivering: Onder voorbehoud van de coronamaatregelen, bij
voorkeur live, er is een online variant in uitvoering, dit loopt goed
en er blijkt veel behoefte aan te zijn. 

Q2-Q4 en 
2021

  

c. Modules schrijfvaardigheid en anders werken organiseren voor
de doorontwikkeling van Omgevingsbeleid.

Q2-Q4 

  
d. Technische en werksessies voor PS en GS organiseren.

Motivering: Onder voorbehoud van de coronamaatregelen
In 2021 

  
3.3.3. Digitaal stelsel omgevingswet   

a. Digitaal systeem omgevingsbeleid ZH Q1 2021 LTA 

b. Implementatie van en aansluiting op DSO-LV (landelijke 

voorziening) voor zaakafhandeling.

Motivering: Omdat het rijk veel later dan gepland was klaar is
met de aansluiteisen op de landelijke voorziening, naar
verwachting eind 2020, daarna kunnen mede overheden
aansluiten. 

 Q1 2021 

  



3.3.4. Participatie    

a. Nieuw reputatie onderzoek. Q2 2020 – 
Q1 2021

  
b. Voorbereid op eisen van de Omgevingswet inclusief motie EK 

(afhankelijk van of/wanneer hierover uitspraken worden gedaan
door het Rijk)

Q2-Q3 2020 

  
c. Evaluatie participatietrajecten Q2 2020 –  

Q1 2021

  

3.3.5 Omgevingsdiensten    

a. Regelmatig in gesprek met de omgevingsdiensten over de
voortgang implementatie

Q1-Q4 2020
en 2021

  

3.3.6. Financiën    

a. Inbreng leveren voor de begroting 2020 en 2021, voorjaarsnota
en verantwoording via de reguliere P&C-processen en de
verantwoordingrapportage. 
Motivering: Inschatting is nu dat het provinciale
programmabudget medio 2021 uitgeput is. Maatregel: extra
budget voor 2021 van 0,5 mln tbv de voorbereiding OW. 

Q2-Q4 en
2021

P&
C

  

b. Financiering beheer DSO (conform bestuursakkoord 2015) 
Motivering: Financiële consequenties van uitstel invoering is
punt van gesprek tussen minister en koepels, in het najaar moet
hier meer duidelijkheid over zijn. 

Q2-Q4  2020
en 2021

P&
C

  

 Activiteit is op schema

Activiteit is gevarenzone, extra aandacht is nodig (motivering opnemen in schema)

Activiteit is niet op tijd gereed, beheersmaatregel is nodig. (Motivering opnemen in schema)


