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De omgevingswet vraagt meer samenwerking daarom werken gemeenten, waterschappen, uitvoeringsorganisaties en de provincie samen aan de
implementatie. Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van de regionale werkwijze en activiteiten binnen Zuid-Holland.

Regio Haaglanden

•

In Regio Haaglanden komen de projectleiders Omgevingswet van gemeenten,
waterschap, Omgevingsdienst, Veiligheidsregio en Provincie eenmaal in de zes
weken bij elkaar om kennis en ervaring
uit te wisselen en met elkaar afspraken te
maken. Onderwerpen als grensoverschrijdende thema’s, digitalisering, participatie,
veiligheid en gezondheid worden nader
uitgewerkt in werkgroepen. Ook op
directeurenniveau is er overleg ingericht.

Regio Zuid-Holland Zuid

•

In de Regio Zuid-Holland Zuid is er een
stuurgroep Omgevingswet en een
projectleidersoverleg Omgevingswet.
Deelnemers zijn gemeenten,
SQKIZMRKWHMIRWX, veiligheids-regio, GGD,
Rijkswaterstaat, waterschappen en
provincie. Het projectleidersoverleg komt
maandelijks bijeen. Zo worden er o.a.
zowel ambtelijke als bestuurlijke
bijeenkomsten georganiseerd en pilots
gestart. Zoals de pilot waarbij de Omgevingsdienst, GGD en Veiligheidsregio in
het kader van het regiobrede project
Omgevingswet zijn gestart om (geografische) omgevingsdata die de drie diensten
beschikbaar hebben met elkaar te
combineren en op een bruikbare wijze te
ontsluiten voor de besluitvormers in de
regio.

Regio Rijnmond

•

Binnen het Rijnmondgebied komen de
gemeenten, omgevingsdienst, veiligheidsregio en GGD enkele keren per jaar
bij elkaar om ervaringen uit te wisselen
en ervaringen te delen. Binnen de regio
wordt nu bekeken hoe de samenwerking
tot inwerkingtreding van de wet kan
worden doorontwikkeld. Het idee is om
meer grotere thematische bijeenkomsten
te organiseren zoals op 12 juni een
symposium over gezondheid en de wijze
van de verdere samenwerking.
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•

De samenwerking binnen Holland
Rijnland is rond de diverse samenwerkingsverbanden en pilots georganiseerd.
Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld
LivingLab. De gemeenten Alphen aan
den Rijn, Leiden, Bodegraven Reeuwijk,
de Provincie Zuid Holland, bureau Mees
Ruimte & Milieu en de Hogeschool Leiden
begeleiden studenten en delen kennis en
ervaring. Complexe vraagstukken zijn
vertaald naar afstudeeronderzoeken
bijvoorbeeld over vraagstukken rond
de bestuurlijke afwegingsruimte, het
opstellen van een Omgevingsplan en de
doorwerking van duurzaamheid in de
Omgevingswet.
Daarnaast is in de regio rond Leiden de
Leerkring Omgevingsplan West-Holland
opgericht. Samen met medewerkers
van de GGD, een aantal gemeenten, de
veiligheidsregio en de provincie luisteren
de deelnemers naar elkaars invalshoek
en benadering van onderwerpen, aan de
hand van workshops en presentaties.

•

Binnen de regio Midden-Holland is het
regionaal overleg Omgevingswet actief.
In dit overleg komen de projectleiders
van de gemeenten, provincie, Omgevingsdienst Midden-Holland, bestuurlijke regio
Midden-Holland, GGD, brandweer/Veiligheidsregio, drie waterschappen en Rijkswaterstaat tweemaandelijks bij elkaar.
Doel is het uitwisselen van informatie en
opgedane kennis bij de diverse pilots bij
de gemeenten. Voorbeelden daarvan zijn:
Bodegraven-Reeuwijk: pilot Omgevingsplan buitengebied, Krimpenerwaard: pilot
Omgevingsplan binnenstad Schoonhoven,
participatie toekomstvisie Gouda: pilot
Goud-Asfalt, Waddinxveen: participatie
toekomstvisie. Ook de voorbereiding van
regiobijeenkomsten voor raad en colleges
worden afgestemd in dit overleg. In de
toekomst zal ook inhoudelijk op thema’s
i.h.k.v. de implementatie gezamenlijk
worden opgetrokken. Op dit moment
vindt, in opdracht van de colleges van
de gemeenten in Midden-Holland, een
inventarisatie plaats van de regionale
thema’s die in de te ontwikkelen
gemeentelijke Omgevingsvisies terug
kunnen komen.
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Provincie Zuid-Holland
Het provinciale omgevingsbeleid bestaat
nu nog uit een veelheid van diverse
visies, plannen, nota’s, verordeningen en
programma’s (± 150). Doel is te komen tot
één integrale Omgevingsvisie, één
Omgevingsverordening, en programma’s
in een digitale omgeving. Dit doet de
provincie door het huidige beleid inclusief
verordeningen en plannen beleidsneutraal om te zetten naar een nieuwe
digitale omgeving. Daarnaast zijn er op
een aantal beleidsterreinen komende
periode vernieuwingen die leiden tot
wijzigingen van het beleid, een voorbeeld
hiervan is de herziening van onze Visie
Ruimte & Mobiliteit met betrekking tot
Windenergie en de ontwikkeling van de
visie Rijke Groenblauwe leefomgeving.

Landelijke ontwikkelingen
‘De samenhang tussen deze traject zijn
weergegeven in Het Omgevingshuis’.
Daarnaast experimenteert de Provincie
Zuid Holland met verschillende vormen
van participatie door minimaal twee keer
per jaar een evenement te organiseren
en in gesprek te gaan met alle partners.
Onderstaand een link naar het
e-magazine met een impressie van het
Open Huis in februari http://www.magazine-on-the-spot.nl/winterfestival/

Provinciaal Platform
Om te kunnen voldoen aan de verbeterdoelen van de wet is samenwerken cruciaal. Om die onderlinge samenwerking
verder te ontwikkelen komen vertegenwoordigers uit de verschillende regio’s en
de provincie circa 4 keer per jaar bijeen
en wisselen kennis en ervaring uit. Op 13
april wordt gesproken over de verkenning
van de impact van de Omgevingswet op
de Omgevingsdiensten, André Oostdijk
van Berenschot is te gast om
toelichting te geven op het onderzoek
dat Berenschot in opdracht van de
provincie heeft verricht.

Landelijk is er veel ontwikkeling rond
de digitalisering. Het bestuurlijk overleg
Omgevingrecht heeft op 8 maart het
basisniveau vastgesteld waaraan het DSO
moet voldoen bij inwerkingtreding van
de wet. Het landelijke programma gaat
dit nu verder uitwerken. Maar ook de
decentrale partijen kunnen zich nu verder
voorbereiden op de komst van het DSO
In de meeste regio’s zijn werkgroepen
digitalisering actief of worden themasessies georganiseerd. Bij het provinciaal
platform staat het onderwerp op 8 juni
op de agenda.
Voor vragen of meer informatie
omgevingswet@pzh.nl

Colofon Dit nieuwsbericht verschijnt circa 4x per jaar en is bedoeld voor de bij de implementatie van de omgevingswet betrokken professional.
In dit nummer staat centraal de wijze waarop de samenwerking is georganiseerd. In het volgende nummer staan de (regionale) activiteiten centraal.
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