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Samenvatting
Voor het vervolg op de leergang Omgevingswet wordt gevraagd een aantal beeldvormende sessies
te houden. Doel is om te bespreken wat GS en PS uit de leergang hebben gehaald, op welke
onderdelen verdieping gewenst is en waar aanvullende afspraken tussen GS en PS gewenst zijn om
te komen tot een werkwijze die past bij de (geest van de) Omgevingswet.
De eerste bijeenkomst zal worden ingeleid door Trees van der Schoot, de host van de leergang. De
opbrengst van de bijeenkomsten worden meegenomen binnen de sporen van de Omgevingswet,
Bestuurlijke vernieuwing en de evaluatie van de Omgevingsvisie.
Aanleiding
Tijdens de vijf sessies van de Statenleergang over de implementatie van de Omgevingswet is via
diverse invalshoeken stilgestaan bij de implicaties van de invoering van deze wet. Daarbij was telkens
het uitgangspunt, welk effect heeft de invoering op het werk van Statenlid. De onderwerpen waren:
1. Geest en Sturing
2. Provinciaal Belang
3. Participatie onder de Omgevingswet
4. Proeven aan OW-instrumenten met impact
5. Toepassingskunst en Terugblik (11 oktober 2021)
Voor de sessies zijn factsheets opgesteld. Deze worden gebundeld en als pakket beschikbaar gesteld.
Gedeputeerde Staten hebben ook kennisgenomen van de inhoud van de leergang.
Gezamenlijke sessie 17/ 24 november als start voor vervolgsessies
Zowel van de deelnemers aan de leergang, als vanuit GS kwam het geluid dat men graag een dialoog
wil over de belangrijkste conclusies/ effecten van de invoering deze wet. Onder andere omdat er
bevoegdheden verschuiven en de relaties met medeoverheden en partners anders worden, wil men
wederzijds graag aanvullende afspraken maken. Denk hierbij aan onteigening: onder de
Omgevingswet is het niet meer de Kroon die hierover beslist, maar zullen PS het besluit tot
onteigening moeten nemen. Ook is de ‘lijst van gevallen van provinciaal belang’ genoemd als
onderwerp. Weliswaar besluiten GS onder de Omgevingswet daarover, maar Provinciale Staten
kunnen daar ook wat van vinden. Zowel inhoudelijk wat er op de lijst komt te staan, als de wijze hoe
de lijst wordt gehanteerd.
Naast het bepalen van welke samenwerking PS en GS zoeken met de invoering van de
Omgevingswet, gaat het ook om het uitdiepen en oefenen met de nieuwe instrumenten.
Onderzoeksvraag: Hoe doen PS & GS dat straks samen goed en wat is daar in afspraken voor nodig?
Vraag: welke instrumenten willen we nader uitdiepen?

Voorstel vervolg
• Beeldvormende sessie werking van de lijst van gevallen van provinciaal belang, inclusief
conceptlijst en het oefenen met casuïstiek. (1,5 uur, te plannen december ’21)
• Beeldvormende sessie onteigening onder de Omgevingswet, inclusief het oefenen met
casuïstiek. (1,5 uur, te plannen januari ’22)
• Beeldvormende sessie werking van grond-instrumentarium, inclusief het oefenen met
casuïstiek. (1,5 uur, te plannen februari ’22)
• Beeldvormende sessie werking projectbesluit, inclusief het oefenen met casuïstiek. (1,5 uur,
te plannen maart ’22)
• Beeldvormende sessie definitief te maken afspraken hoe PS & GS dat samen goed doen in de
geest van de Omgevingswet en wat dat betekent voor inzet van instrumenten en huidige
procedure-afspraken. (1,5 uur te plannen april ’22)
Voor elke sessie wordt materiaal aan de voorkant toegezonden. Aan het eind van elke sessie wordt
bekeken welke aanvullende afspraken er tussen GS en PS gewenst zijn over het desbetreffende
onderwerp. Dit houdt tevens in dat het gewenst is dat bij alle sessies PS en GS-leden aanwezig zijn.
PS en GS worden uitgenodigd om onderwerpen aan te dragen.
Bredere ontwikkeling
De opbrengst van het Omgevingswet en de daaropvolgende bijeenkomsten zullen niet alleen worden
gebruikt en toegepast binnen het spoor van de Omgevingswet, maar ook binnen het spoor van
Bestuurlijke vernieuwing en de evaluatie van de Omgevingsvisie.
Nadere verkenning
Tevens zal op basis van deze gesprekken, een verkenning plaats dienen te vinden wat het effect is
van de invoering van de Omgevingswet op het provinciale besluitvormingsproces, specifiek binnen
het fysieke domein. Waarbij met name de doorlooptijden en de versnelling van het
besluitvormingsproces die de Omgevingswet voorstaat in het oog springen. Hierbij zullen we
samenwerken met de griffie.
Gevraagd wordt te bespreken:
- Datums:
Voor de gezamenlijke sessie om het vervolg te bepalen zijn de datums 17 of 24 november 2021
in beeld.
Eens om de maanden daarop steeds een onderwerp te behandelen in een sessie?
- Samenstelling:
Omdat de invoering van de Omgevingswet zowel de commissies EMS als RND raakt, ligt de vraag
voor om in november een gezamenlijk beeldvormend moment te houden. Voor de overige
sessies zou het mooi zijn, maar is het wellicht niet noodzakelijk.
- Opzet gezamenlijke sessie november 2021:
-Inleiding door Trees van der Schoot, de host van de leergang. Zij kan kort de belangrijkste
wijzigingen vanwege de Omgevingswet geven en voorbeelden hoe daarmee wordt omgegaan
elders in het land, ter inspiratie.
- In het vervolg van de bijeenkomst zullen de deelnemers worden uitgenodigd hun beelden te
delen. De noties van PS en GS worden opgetekend en vormen de opmaat voor het
vervolggesprek.

