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Inhoudelijk
Aanleiding

Datum van het inwerking treden van de Omgevingswet was 1 januari 2021,
maar is uitgesteld tot 1 januari 2022.

Bevoegdheid

Provinciale Staten

Wat stellen GS voor?

•
•

Toelichting

•

•

Kosten en dekking

•
•

De datum voor het vaststellen van de Zeeuwse Omgevingsvisie,
het Milieueffectrapport en de Omgevingsverordening te bepalen op
uiterlijk 31 december 2021;
Over de extra aanvullende middelen voor het dienstjaar 2021,
vooralsnog ingeschat op € 180.000, via de najaarsnota 2020 te
besluiten.
Het proces om te komen tot een Zeeuwse Omgevingsvisie 2021,
milieueffectrapport en Omgevingsverordening is vanwege de
coronacrisis vertraagd. Vanwege de coronamaatregelen kan
participatie, dat een belangrijk onderdeel is van het proces, niet op
de eerder bedachte wijze vorm krijgen.
Daarnaast loopt ook de invoering van de Omgevingswet vertraging
op tot 1 januari 2022 vanwege het niet tijdig kunnen opleveren van
het basisniveau Digitaal Stelsel Omgevingswet – Landelijke
Voorziening door het Rijk.
Inschatting is dat in 2021 een bedrag van ongeveer €180.000 extra
nodig is, op dit moment kan nog geen inschatting gemaakt worden
van de middelen die vanuit het budget 2020 resteren.
Er wordt nu geen besluit gevraagd over eventuele extra middelen,
het voorstel is om in de najaarsnota het concreet benodigde bedrag
voor 2021 aan PS voor te leggen, inclusief de voorgestelde
dekking.

Overige informatie

N.v.t.

Resultaat na
commissiebehandeling

Het statenvoorstel is voldoende onderbouwd voor behandeling door
Provinciale Staten.
De commissie adviseert agendering als hamerstuk.

