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Gedeputeerde Staten

De voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland
t.a.v. de statengriffier

Ja

onderwerp

kenmerk

Zeeuwse Omgevingsvisie en
Omgevingsverordening

20016838

behandeld door

verzonden

*20016838*
Middelburg, 2 juni 2020

Geachte voorzitter,

Bijgaand ontvangt u het statenvoorstel betreffende de Zeeuwse Omgevingsvisie en de
Omgevingsverordening.
Wij stellen u voor dit stuk te behandelen in de commissie strategische opgaven van 19 juni 2020 en de
vergadering van Provinciale Staten op 10 juli 2020.

Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
Bijlagen: div.
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Datum

20 mei 2020

Betreft

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet

De afgelopen weken heb ik met de bestuurlijke koepels afgewogen wat een
realistische datum is voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Ons
gezamenlijke voorstel is dat de Omgevingswet per 1 januari 2022 inwerking
treedt. Deze datum geeft voldoende ruimte om het wetgevingsproces af te
ronden, het DSO op te leveren, de regelgeving goed te implementeren en ermee
te oefenen.
Ik ervaar grote steun voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en inzet
voor een zorgvuldige implementatie van deze wet door alle partners, ook in deze
complexe tijden. Met de Omgevingswet kunnen de verschillende overheden
namelijk sneller en beter inspelen op de grote maatschappelijke opgaven waar we
voor staan. Deze steun en inzet hebben wij in een gezamenlijke verklaring tot
uitdrukking gebracht (zie bijlage).
Wij realiseren ons dat er partijen zijn die graag een eerdere inwerkingtreding
hadden gezien, omdat zij er klaar voor zijn. Tegelijk komen wij met elkaar tot de
conclusie dat de nieuwe datum voor iedereen realistisch moet zijn zodat alle
partijen zich zorgvuldig kunnen voorbereiden op de komst van de wet.
Ik ben verheugd dat de Eerste Kamer de plenaire behandeling van de
Aanvullingswet natuur en het Aanvullingsbesluit voor het zomerreces heeft
ingepland. Dat maakt het mogelijk om de wetgeving van het nieuwe stelsel nog
dit jaar af ronden, wat voor de uitvoeringspraktijk en implementatie belangrijk is.
Na de parlementaire behandeling zal het Aanvullingsbesluit natuur aan de
Afdeling advisering van de Raad van State worden voorgelegd. Na verwerking van
het advies kan het besluit worden vastgesteld en worden de regels in het DSO
verwerkt.
Graag ga ik met uw Kamer na de zomer het debat aan over het voorstel voor de
inwerkingtredingdatum. Na de zomer lijkt mij daarvoor het meest geschikte
moment, omdat dan de recente monitorgegevens kunnen worden betrokken en
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de praktijksessie over het DSO heeft plaats gevonden. Ik zal uw Kamer
voorafgaand aan het debat een brief sturen met de meeste recente
voortgangsinformatie.
Indien het parlement akkoord is met de voorgestelde datum, zal ik de
voorhangprocedure van het inwerkingtredings-KB starten. Het geeft de
uitvoeringspraktijk definitief duidelijkheid als ook uw Kamer dit najaar de
inwerkingtredingsdatum kan bevestigen. Zo kan het jaar 2021 volledig in het
teken van de implementatie staan.
De voorgestelde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2022 geeft alle
betrokkenen bij de Omgevingswet een gezamenlijk ijkpunt om naartoe te werken.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. K.H. Ollongren
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Met deze verklaring onderschrijven wij dat inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari
2022 wenselijk en realistisch is, en dat wij gezamenlijk onverkort met tempo en kwaliteit de
inwerkingtreding stap voor stap dichterbij brengen. Gelijktijdig met de Omgevingswet treedt ook
de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking.
Wenselijk, omdat wij in de Omgevingswet allen een toekomstvast en vereenvoudigd juridisch
instrumentarium zien, dat het mogelijk maakt om de grote maatschappelijke opgaven waar we in
ons land voor staan voortvarender op te pakken. Om die reden hebben wij de afgelopen jaren op
meerdere momenten akkoorden hierover gesloten. Wij hebben een bestuursakkoord, een
financieel akkoord en een beheerakkoord voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) getekend.
Deze akkoorden bieden de solide basis waarop we onze jarenlange samenwerking op weg naar
inwerkingtreding voortzetten.
Realistisch, omdat wij met onze keuze voor de nieuwe datum rekening hebben gehouden met het
afronden van en leren werken en oefenen met alle onderdelen die gezamenlijk het nieuwe stelsel
van Omgevingsrecht vormen: de wet- en regelgeving, de landelijke voorziening van het Digitaal
Stelsel Omgevingswet (inclusief de vulling daarvan zoals in 2018 gezamenlijk besloten), de
permanente beheerorganisatie van het DSO en de inrichting van lokale systemen en (landelijke,
lokale en regionale) werkprocessen. Met 1 januari 2022 als doel werken we langs een gezamenlijk
stappenplan, inclusief mijlpalen, naar de inwerkingtreding toe.
Wij realiseren ons dat er partijen zijn die graag een eerdere inwerkingtreding hadden gezien,
omdat zij er klaar voor zijn. Omdat er in het fysieke domein een ketenafhankelijkheid is tussen
veel partijen constateren wij dat het verstandig is om een inwerkingtredingsdatum te kiezen die
voor ons allen haalbaar is, en die voor iedereen een nieuw ijkpunt is om met zekerheid naar toe te
werken.
De inwerkingtredingsdatum is een belangrijke mijlpaal, maar de implementatie van de wet is
daarmee niet afgerond. Na inwerkingtreding leren, transformeren, monitoren en evalueren we
verder. Ook het DSO zal zich na inwerkingtreding verder ontwikkelen naar het gewenste
eindniveau. In nauwe samenwerking zetten wij ons de komende jaren in voor een zorgvuldige
implementatie en uitvoering van de Omgevingswet.
De Minister van BZK, Kajsa Ollongren

Namens VNG, Boudewijn Revis
Namens UvW, Rogier van der Sande

Namens IPO, Ruud Burlet

