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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2020-759009258 DOS-2016-

0000825

Onderwerp

Brief aan PS met brief van minister van BZK over de voortgang Omgevingswet

Advies

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin wordt toegezonden de brief van

de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d.13 november 2020

inzake Voortgangsbrief Omgevingswet november 2020.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het voorstel brief aan PS met brief van de

minister van BZK over de voortgang Omgevingswet.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies. 

Bijlagen

1. GS-brief aan PS met brief van minister van BZK over de voortgang Omgevingswet

2. Kamerbrief over voortgang Omgevingswet november 2020

3. Definitieve advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) over de stap naar doorontwikkeling

en uitbouw van het Digitaal Stelsel en de bestuurlijke reactie

4. Tweede Gateway Review Health Check ‘Samenwerken is samen doen!’ en de

beleidsreactie

5. Halfjaarrapportage november 2020 Monitor Invoering Omgevingswet

6. Bericht website IPO 13 november 2020

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 1 december 2020 19 november 2020
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1 Toelichting voor het College

 

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.

Door het IPO (de kopgroep Omgevingswet) is direct op 13 november een reactie gegeven

die op 17 december in het IPO Bestuur is geagendeerd. De reactie is als bijlage bijgevoegd

bij dit voorstel.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : € 0,00

Programma  : Programma 1 - Samen werken aan Zuid-Holland

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 

Juridisch kader

N.v.t.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 N.v.t.

 

3 Proces

 

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft 13 november jl. de

Tweede Kamer een brief gestuurd over de vorderingen richting de voorgenomen

inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2022.

De brieven van de voortgang Omgevingswet door de minister van BZK worden aan PS ter

kennisname aangeboden.

Op 25 november jl. was er Algemeen overleg in de Tweede Kamer over de Omgevingswet.

Op 17 december a.s. staat dit onderwerp geagendeerd voor het IPO Bestuur.

 

4 Participatie

 N.v.t.

 

5 Communicatiestrategie

 N.v.t. 


