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De Procedurecommissie heeft besloten om het voorstel over heffings- en schadeverordeningen 
rechtstreeks te agenderen voor de oordeelsvorming in de commissie. Hiertoe is besloten omdat 
de wijzigingen van de nieuwe verordeningen ten opzichte van de bestaande verordeningen 
technisch-juridisch van aard zijn. Tijdens de oordeelsvorming is er de gelegenheid om 
beeldvormende vragen te stellen. 
 
Toelichting technische aard wijziging 
In het statenvoorstel is in de argumenten uitgewerkt op welke punten de heffingsverordeningen 
aangepast worden aan de Omgevingswet. Het betreft de juridische grondslag van de 
verordeningen en het hanteren van de terminologie van de Omgevingswet.  
 
Dat er alleen sprake is van technisch juridische wijzigingen is goed te zien in de bij de stukken 
gevoegde was-wordt bestanden van de heffingsverordeningen (verordeningen a en b in het 
voorstel). In de heffingsverordeningen worden her en der woorden en zinsdelen vervangen en is 
de toelichting aangepast aan het nieuwe wettelijke regime van de Omgevingswet. 
 
Voor de planschade verordening (verordening c in het voorstel) is geen was-wordt bestand 
bijgevoegd. Deze verordening komt namelijk van rechtswege te vervallen op het moment dat de 
Omgevingswet in werking treedt. Met de komst van de Omgevingswet wordt de Wet ruimtelijke 
ordening ingetrokken waardoor alle daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen vervallen, dus ook 
de provinciale planschade verordening. Deze verordening wordt vervangen door een nieuwe 
verordening nadeelcompensatie, waar planschade in het nieuwe regime onder valt. De 
verordening nadeelcompensatie is -net als de bestaande verordening planschade- procedureel 
van aard.  
 
Aanvullend op de Algemene wet bestuursrecht en de Omgevingswet wordt de mogelijkheid 
gecreëerd om -net als in de bestaande verordening planschade- een adviescommissie bestaande 
uit deskundigen in te stellen die de provincie adviseert over de behandeling van een verzoek om 
nadeelcompensatie. 
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