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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-775726806 DOS-2016-

0000825

Onderwerp

Voortgangsrapportage implementatie Omgevingswet Q1 2021

Onderwerp

Voortgangsrapportage eerste kwartaal 2021 Invoeringsplan Omgevingswet

Advies

1. Vast te stellen voortgangsrapportage eerste kwartaal 2021 van het Invoeringsplan

Omgevingswet.

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin de voortgangsrapportage

Invoeringsplan Omgevingswet van het eerste kwartaal 2021 ter kennisname wordt

voorgelegd.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het voorstel voortgangsrapportage eerste

kwartaal 2021 Invoeringsplan Omgevingswet. 

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

1. De brief aan PS over de voortgangsrapportage Invoeringsplan Omgevingswet van het

eerste kwartaal 2021.

2. Voortgangsrapportage implementatie Omgevingswet Q1 2021.

3. Kamerbrief Tweede Kamer Voortgang Omgevingswet (23-04-2021)

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 18 mei 2021 N.v.t.
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1 Toelichting voor het College

 

Gedeputeerde Staten hebben besloten elk kwartaal een voortgangsrapportage te geven van de

voortgang van de acties in het Invoeringsplan Omgevingswet. Conform motie 906 wordt hiermee

de voorbereiding op de Omgevingswet gevolgd door Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten

stellen de voortgangsrapportage vast en bieden deze ter kennisname aan Provinciale Staten. De

vorm is een brief met bijlage. De brief is zelfstandig leesbaar.

Tijdens de behandeling van de 3e Voortgangsrapportage in de Integrale Commissie van 13

januari 2021 is toegezegd dat bij de rapportage over Q1 ook zo nodig de planning op onderdelen

geactualiseerd zal worden. Tevens is een toelichting opgenomen waar Zuid-Holland staat bij het

voorbereiden en aansluiten op het Digitaal Stelsel (DSO). En inzicht te geven in de status van

voorbereiding van de inliggende gemeente, waterschappen en omgevingsdiensten.

De invoeringsdatum van 1-1-2022 staat ter discussie. Tijdens het BO met de minister BZK van 21

april 2021 is afgesproken dat er in gezamenlijkheid met de koepels zal worden onderzocht of de

invoeringsdatum nog haalbaar is. Als de invoeringsdatum wordt uitgesteld moet het Koninklijk

Besluit dat door de Tweede Kamer is vastgesteld worden ingetrokken. Voor 1 juni a.s. moet

daarover meer duidelijkheid zijn.

Mogelijke uitsteldata zijn 1 april of 1 juli 2022. De voortgangsrapportage van de minister waarin dit

is verwoord is al aan PS aangeboden. 

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

 

Gedeputeerde Staten hebben besloten elk kwartaal een voortgangsrapportage te geven van de

voortgang van de acties in het Invoeringsplan Omgevingswet. Dit is de eerste

voortgangsrapportage in 2021.

 

3 Proces

 

Op 30 juni 2020 is door Gedeputeerde Staten het geactualiseerde Invoeringsplan Omgevingswet
vastgesteld. Hierbij is besloten elk kwartaal een voortgangsrapportage te doen.
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4 Participatie

 N.v.t.

 

5 Communicatiestrategie

 N.v.t. 


