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Geachte Statenleden, 

Hierbij bieden wij u aan de kwartaalrapportage van het Invoeringsplan Omgevingswet van
het eerste kwartaal 2021.    
 
Algemeen 
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. 
 
Gelet op de breedte van de Omgevingswet is de aanpak ook breed georganiseerd en raakt het
vele facetten. In het Invoeringsplan Omgevingswet is de samenhang geschetst met andere
opgaven, te weten: Omgevingsbeleid (omgevingsvisie, -verordening en -programma), participatie,
digitalisering, opgavegericht werken en programma Beter bestuur. We houden u via deze
rapportage per kwartaal op de hoogte van de voortgang. Verder houden we u tussentijds o.a. via
de brieven van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op de hoogte
van de ontwikkelingen rond de invoering. 
 
Inwerkingtreding Omgevingswet 
Tijdens het bestuurlijk overleg op 21 april is door de minister van BZK en de koepels
geconstateerd dat het nu te vroeg is om tot een gedegen besluitvorming te komen over de
inwerkingtreding per 1januari 2022 en de mogelijke inzet en effectiviteit van tijdelijke 
alternatieve maatregelen daarin. Met name de ontwikkeling van het digitale stelsel geeft reden tot
zorg. De komende weken worden gebruikt om te bezien of de huidige planning met de inzet van
tijdelijke alternatieve maatregelen in voldoende mate kan bijdragen aan een verantwoorde
inwerkingtreding van de Omgevingswet op de beoogde startdatum van 1 januari 2022 of dat een
later invoeringsmoment noodzakelijk is. Naar verwachting zal hier eind mei meer duidelijkheid
over zijn. De inzet van zowel ons college als het IPO is gericht op een verantwoorde invoering,
waarbij de datum van 1 januari geen doel op zichzelf is. Een goede dienstverlening aan inwoners
en bedrijven moet de toetssteen zijn. 
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Toelichting voortgangsrapportage  
De voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaat gestaag verder. De
inhoudelijke wijzingen van het beleid worden gepland via de Lange Termijn Agenda van het
Omgevingsbeleid. Het invoeringsplan en daarmee deze rapportage gaan meer over de
instrumenten, processen e.d. 
 
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.  
 
Bodem 
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet verandert er veel in het domein bodem. De
gemeenten worden dan bevoegd gezag bodem voor alle nieuwe gevallen. De provincie blijft
bevoegd gezag bodem voor alle gevallen die onder het overgangsrecht vallen. De gemeenten
zijn wettelijk verplicht om hun VTH-bodemtaak onder te brengen bij een omgevingsdienst.
Gemeenten beschikken zelf nauwelijks over enige bodemkennis. De verwachting is dan ook dat
veel gemeenten alle bodemtaken willen onder brengen bij hun omgevingsdienst. Een mogelijk
knelpunt is dat de gemeenten voor hun nieuwe bodemtaak waarschijnlijk geen financiële
vergoeding krijgen van het Rijk. Hierdoor wordt het voor veel gemeenten moeilijk om hun nieuwe
wettelijke taak voortvarend en met ambitie op te pakken. 
 
Voortgang 
Zoals op verzoek van de Integrale Commissie is u op 17 maart de stand van zaken toegelicht
over de aansluitingen op het digitale stelsel. Voor de informatie in deze brief baseren wij ons op
de informatie zoals die op 29 april 2021 is geactualiseerd op de landelijke website.  

Ontvangen van een aanvraag of melding (eis 5.1). 

 
Status Zuid-Holland in de monitor is: aanmelding (voor het aansluiten) 
Toelichting: Het beeld is onveranderd ten opzichte van de brief van 17 maart. De provincie zal in
Q2 of Q3 worden aangesloten.   
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Publiceren van Omgevingswetbesluiten (eis 2). 

 
Status Zuid-Holland in de monitor is: aanmelding. 
Toelichting: het is gelukt om een versie van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening te
publiceren en dat leiden tot de status “publicatie” in voortgangsbericht van 17 maart. Inmiddels is
mede door nieuwe versie binnen het landelijk systeem publicatie tijdelijk niet mogelijk. Dit is iets
wat onze constante aandacht heeft maar ons zorgen baart en waarvoor we via het IPO
ook steeds aandacht vragen bij de minister. Het tijdig digitaal beschikbaar hebben van de
Omgevingsverordening in het gehele DSO-LV is immers niet alleen voor de provincie zelf van
belang maar ook voor de waterschappen en gemeenten die hiermee rekening moeten houden
voor de waterschapsverordeningen en de gemeentelijke omgevingsplannen.

Registreren van vragenbomen (eis 5.2). 

 
Status Zuid-Holland in de monitor is: nog niet bekend.
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Toelichting: zelfde status als 17 maart. De gunning voor het systeem staat gepland voor Q2. In de
tweede helft van dit jaar kunnen we dan op basis van de vastgestelde omgevingsverordening de
toepasbare regels/vragenbomen definitief maken en publiceren. 
 
Algemeen DSO 
De voor de provincie belangrijke keten “publiceren Omgevingsdocumenten” zit op het (zeer)
kritieke pad. Door de veel latere beschikbaarheid en het niet stabiel zijn van de standaarden
STOP-TPOD is niet voldaan aan de belofte van een jaar oefentijd. Bij het vaststellen van de
datum voor inwerkingtreding is dit een belangrijke variabele. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zullen u na Q2 2021 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
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