Memo agendacommissie Ruimte d.d. november 2017
Onderwerp : Reactie op de notitie beleidsarme omzetting Omgevingswet en
behandeling in de Statencommissies
Aanleiding
Provinciale Staten hebben op 19 juli 2017 ingestemd met het statenvoorstel
Technische en beleidsarme omzetting beleid en regelgeving fysieke leefomgeving. Bij
het voorstel zat een indicatieve planning die inmiddels is door vertaald naar
bijgevoegde notitie (zie bijlage].
Reactie
De agendacommissie heeft kennis genomen van de inhoud van deze notitie en komt
met de volgende 5 voorstellen. De overige 3 agendacommissies zijn hierover
geconsulteerd en stemmen in met deze aanpak. Ook de portefeuillehouder
onderschrijft de voorstellen.
1. De voorgestelde Statenacademie van november (objectief schrijven als
onderwerp) en de invulling ervan zal op een later moment plaatsvinden. De
agendacommissie staat voorshands positief tegenover een nog nader te
plannen statenacademie, en wil in gezamenlijk overleg het definitieve
programma invullen. Een ‘oude ‘wens is bijvoorbeeld contra-expertise/coreferent uit te nodigen die PS inzicht geven aan welke knoppen zij kan draaien
en PS uitdagen.
2. De gedeputeerde heeft bij de Programmabegroting 2018 in de commissie
aangegeven dat wat hem betreft de gekozen snelheid noodzakelijk blijft. Er
zijn verwachtingen gewekt naar de partners (gemeenten en anderen) en dat
besef van urgentie dient nu benut worden Er zijn bovendien volgend jaar
gemeenteraadsverkiezingen en de gedeputeerde wenst vanwege de provinciale
verkiezingen in 2019 uiterlijk in december 2018 de besluitvorming in PS af te
ronden. De agendacommissie meent dat een meerderheid in de commissie
deze snelheid van handelen onderschrijft.
3. De agendacommissie vindt dat de discussies binnen de BOB cycli over dit
onderwerp primair in de commissie Ruimte dienen plaats te vinden.
Ondanks het feit dat de fysieke leefomgeving het brede provinciale
takenpakket raakt en dus alle vakcommissies zal raken, dient de integrale
behandeling in één commissie plaats te vinden. Dit uitgangspunt is bedoeld
om te komen tot een coherent geheel en een ordentelijk proces dat niet leidt tot
versnippering. Daarom vindt de beeldvorming in de eerste BOB cyclus van
november 2017 plaats in de commissie Ruimte van 29 november. De overige 3
commissies worden wel aangehaakt via de beschikbare informatie en via de
fracties. De presentatie wordt gericht op het gehele brede pallet van de fysieke
leefomgeving en niet alleen op het onderdeel voor de commissie Ruimte.
Voorwaarde is wel dat de in de notitie aangekondigde voorstellen over de
principes van omzetting, de criteria bevoegdheden PS/GS en het voorstel
onderscheid beleid en regels tijdig worden aangeleverd zodat bespreking in de
fracties voorafgaand plaats kan vinden.

4. De agendacommissie vindt de derde stap van de besluitvorming in de eerste
BOB cyclus belangrijk. PS dient het punt van de richtinggevende waarden aan
de voorkant kaders mee te geven aan GS. Zij vindt het overslaan van deze stap
en het beperken tot een verslag n.a.v. de oordeelsvormende ronde
onverstandig. Besluitvorming vindt zij wel relevant, immers het gaat hier om
belangrijke zaken als de keuzes over de bevoegdheden tussen GS en PS en de
samenhang Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. Het seniorenconvent
stelde eerder vast dat kaders in de vorm van een ontwerp besluit in PS dienen
te worden vastgesteld. De agendacommissie vindt dat de planning dient te
worden aangepast zonder verlies van tijd voor de totale planning.
5. De agendacommissie kan zich vinden in het voorstel van behandeling voor de
tweede en derde BOB cyclus, met de kanttekening dat de behandeling
vooreerst in de commissie Ruimte dient plaats te vinden tenzij uit de
voorliggende stukken blijkt dat een integrale bespreking de voorkeur verdient.
Zij kan zich voorstellen dat hierop uitzonderingen zijn bijvoorbeeld mocht er
in het kader van de omzetting van beleid en regelgeving een lijst met
voorstellen worden aangeleverd die wel – afhankelijk van opzet en inhoud integraal of in de verschillende Statencommissies aan bod komt.
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