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Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;
Constaterende dat:
De LTA Omgevingsbeleid een aantal onderwerpen bevat die voor de inwerkingtreding van de
Omgevingswet vastgesteld moeten zijn.
De Omgevingswet volgens de huidige planning van de minister voor Milieu en Wonen op 1 januari
2021 inwerking zal treden.
De minister de Tweede Kamer periodiek over de voortgang van de implementatie bij de provincies
informeert, maar niet op niveau van Zuid-Holland. Laatste brief op 29 november (Tweede Kamer,
vergaderjaar 2019–2020, 33 118, nr. 123).
Overwegende dat:
De LTA Omgevingsbeleid geen volledig beeld geeft van alle noodzakelijke acties die de provincie ZuidHolland en de in opdracht van de provincie werkende omgevingsdiensten voor de inwerkingtreding van
de Omgevingswet uitgevoerd moeten hebben..
De Omgevingswet naast aanpassen van visies, plannen en verordening en aansluiting op het Digitaal
Stelsel Omgevingswet (DSO) vraagt, bovenal uitgaat van een nieuwe – meer integrale en meer
participatieve – werkwijze.
De Integrale onafhankelijke adviescommissie Omgevingswet in haar rapport ‘Recht doen aan de
Omgeving(swet)’ van november 2019 in de thema’s 2 en 3 juist een aantal goede adviezen geeft over
de invoering van de Omgevingswet en het werken met het nieuwe stelsel (m.n. op het gebied van
processen, werkwijzen en opleiden en oefenen met nieuwe werkwijzen).
Verzoeken het college:
1. In Q1 2020 een integraal Invoeringsplan Omgevingswet voor de provincie Zuid-Holland (inclusief de vijf
omgevingsdiensten) aan PS aan te bieden met tenminste:
a. Hoe de provincie invulling gaat geven aan de doelen van de Omgevingswet en de
verbeterdoelen van de stelselwijziging?
b. De acties met planning en budget die uitgevoerd moeten zijn voor de inwerkingtreding van de
Omgevingswet, waaronder aanpassen van provinciale visies, plannen en
(omgevings)verordeningen, aansluiten op en ontsluiten van informatie via het Digitaal Stelsel
Omgevingswet en acties gericht op aanpassen van processen en werkwijzen, opleiden,
oefenen en participatie.
2. Vanaf Q2 2020 elk kwartaal tot inwerkingtreding van de Omgevingswet PS over de voortgang te
informeren.
en gaan over tot de orde van de dag!
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