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Onderwerp

Brief minister van BZK van 13 november over de
voortgang Omgevingswet

Geachte Statenleden,

Hierbij sturen wij u ter informatie de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties inzake voortgang van de Omgevingswet.
De brief van de minister is gebaseerd op:
-

Definitieve advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) over de stap naar
doorontwikkeling en uitbouw van het Digitaal Stelsel en de bestuurlijke reactie

-

Tweede Gateway Review Health Check `Samenwerken is samen doen!` en de
beleidsreactie

-

Halfjaarrapportage november 2020 Monitor Invoering Omgevingswet

Tevens wordt er verwezen naar Advies van de Raad van State over de Invoeringsbesluiten.
In de brief worden de reacties besproken en van bestuurlijke reactie voorzien.
In de op 10 november 2020 aan u toegezonden rapportage over het derde kwartaal van het
Invoeringsplan Omgevingswet is geschetst waar wij in Zuid-Holland staan met betrekking tot
de invoering van de wet en het implementeren van het digitaal stelsel.
Ten aanzien van het landelijke digitale systeem omgevingswet (DSO) blijven zorgen bestaan
over de voortgang van de ontwikkeling en implementatie door het Rijk en ook hoe de
marktpartijen en medeoverheden hiervoor gesteld staan. Het 2e Gatewayreview geeft
weliswaar een positiever beeld dan in het voorjaar- waarna tot het jaar uitstel is beslotenmaar blijft zorg geven. Hoofdlijn van het BIT-advies is: het is mogelijk om 1-1-2022 te halen
maar er zijn wel zorgen en er moeten nog de nodige randvoorwaarden worden vervuld.
Zorgen zijn er ook over de financiën zowel bij het Rijk als bij de overige overheden. De
werkbaarheid moet eind 2020 worden aangetoond door het ministerie van BZK. Er moet
verhoogde druk komen op alle bevoegde gezagen om te werken aan de eisen. De ambities
moeten getemporiseerd worden en er moet met prioriteit gewerkt worden aan de
voorbereiding op de invoeringsdatum. Binnen Zuid-Holland hebben we diverse
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beheermaatregelen genomen om aan de verplichtingen te kunnen voldoen bij
inwerkingtreding, maar voor het functioneren van het stelsel zijn we ook afhankelijk van de
overige betrokken partijen. Als college hechten we zeer aan een werkend stelsel bij
inwerkingtreding.
Tijdens de bespreking in de Integrale Commissie op 30 september jl. hebben diverse leden
zorgen geuit over de financiële situatie van met name de gemeenten. Er is landelijk
geconstateerd dat de invoeringskosten vele malen hoger uitkomen dan in 2015 geraamd.
Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat de structurele kosten en baten nog onvoldoende in
beeld zijn en dat er pas opbrengsten zijn als de wet in werking is getreden. Op dit moment
valt er dus nog geen conclusie te trekken over de financiële gevolgen van de Omgevingswet
voor de decentrale overheden. Uitgangspunt van de provincies blijft dat de decentrale
overheden er financieel niet op achteruit mogen gaan. Op het moment dat dit wel dreigt te
gebeuren, zal hierover in IPO verband het gesprek met de Minister worden gevoerd.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zullen u na Q4 2020 opnieuw
informeren over de voortgang van het Invoeringsplan Omgevingswet.
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit
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