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Doel van deze mededeling:

Auteur

Uw Staten op de hoogte stellen van het feit dat de toetsversie van de Omgevingswet tot en met 30 april 2013 voorligt voor consultatie van de bestuurlijke
koepels, waaronder het IPO.
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Toezegging/motie/amendement:

Niet van toepassing

Openbaarheid
Passief openbaar

Inleiding:

De huidige wetgeving voor de fysieke leefomgeving wordt grotendeels samengebracht in de Omgevingswet. De Omgevingswet regelt de toekomstige taken en
bevoegdheden van de provincie op het domein van de fysieke leefomgeving.

Portefeuillehouder
Gijsberts, A.
T e r kennisname aan PS e n

Doel van de Omgevingswet is een eenvoudiger en beter samenhangend omgevingsrecht om:
- actiever en efficiënter aan een dynamische en duurzame leefomgeving te
kunnen werken,
- meer ruimte voor flexibiliteit en bestuurlijke afweging te geven,
- samenhangende en efficiënte besluitvorming over projecten te bewerkstelligen.
Mededeling:

De minister van l&M heeft op 28 februari 2013 een toetsversie van de Omgevingswet vrij gegeven voor formele consultatie van de koepels en adviserende
instanties. De consultatietermijn bedraagt 2 maanden en loopt t/m 30 april
2013.
Voor het nagaan van de gevolgen van de Omgevingswet zal de vraag leidend zijn
of de provincie haar rol als gebiedsregisseur kan vervullen met de Instrumenten
die de Omgevingswet aan de provincie geeft. Hiervoor is in IPO-verband een
referentiekader opgesteld.
Het is alleen mogehjk om via de koepels op de toetsversie te reageren.
Het vervolg

De komende tijd wordt In IPO-verband een reactie opgesteld.
De reactie zal ter kennis van uw Staten worden gebracht.
Ter inzage in de leeskamer

Een uitgedraaide versie van de toetsversie van de Omgvingswet
Het referentiekader dat in IPO-verband is opgesteld.
Verdere informatie

De toetsversie is beschikbaar onder de nummers:
- wetstekst: 1468829
algemene toelichting: 468827
artikelsgewijze toelichting: 1468828
IPO-referentiekader: 1461760..
Website van het Rijk: https://omgev1ngswet.ple1o.nl/
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