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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-766490088 DOS-2016-

0000825

Onderwerp

Brief met monitoringsinformatie voortgang implementatie Omgevingswet tbv IC 17 maart 2021

Advies

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin de monitoringsinformatie over de

voortgang van de implementatie van de Omgevingswet ter kennisname wordt

voorgelegd.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting voor het voorstel monitoringsinformatie over de

voortgang van de implementatie van de Omgevingswet.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de stukken in lijn te brengen met

de nieuwste monitor

Bijlagen

- Brief met monitoringsinformatie voortgang implementatie Omgevingswet tbv IC 17 maart

2021. Op basis van toezegging IC 13 januari 2021.

- BIJLAGE 1 Landelijk beeld

- BIJLAGE 2 Beeld in Zuid-Holland

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 16 februari 2021 N.v.t.
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1 Toelichting voor het College

 

Tijdens de behandeling van de 3e Voortgangsrapportage implementatie Omgevingswet in de

Integrale Commissie van 13 januari jl. is toegezegd, voor de behandeling in de commissie van

maart van de Voortgangsrapportage implementatie Omgevingswet Q1 2021, een nadere

toelichting beschikbaar te stellen waar Zuid-Holland staat bij het voorbereiden en aansluiten op

het Digitaal Stelsel (DSO). En voor zover mogelijk op basis van landelijke beschikbare informatie

inzicht te geven in de status van voorbereiding van de inliggende gemeenten, waterschappen en

omgevingsdiensten. De vorm is een brief. De brief is zelfstandig leesbaar.

De zorgen over het digitaal stelsel zoals ook verwoord in de laatste voortgangsrapportages is in

deze brief specifiek toegespitst op het kunnen publiceren van omgevingsdocumenten ic de

Omgevingsverordening.

De landelijke monitoringsinformatie wordt wekelijks vervangen. Er staat echter een storende fout

in die in de versie van 4 februari jl. nog niet is opgelost. De informatie in de brief zal worden

geactualiseerd. 

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

 

Bij de Integrale Commissie van 13 januari jl. is toegezegd bij de voortgangsrapportage Q1 2021

implementatie Omgevingswet informatie beschikbaar te stellen waar de provincie Zuid-Holland

staat bij het voorbereiden en aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). En voor

zover mogelijk op basis van landelijke beschikbare informatie inzicht te geven in de status van

voorbereiding van de inliggende gemeente, waterschappen en omgevingsdiensten.

 

3 Proces

 

Voorgesteld wordt in het vervolg ieder kwartaal bij de aanbieding van de voortgangsrapportage

Implementatieplan Omgevingswet tevens de stand van de aansluitingen voor de provincie zoals

in deze brief verwoord expliciet te melden.

 

4 Participatie en rolneming
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Deze brief is voortgekomen uit een toezegging aan de Commissie. Er zijn geen externe

stakeholders bij betrokken, derhalve is participatie niet van toepassing.

 

5 Communicatiestrategie

 N.v.t.

 

 


