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Onderwerp 
Uitgangspunten beleidsarme omzetting beleid en regelgeving fysieke leefomge-
ving. 
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 

1. Beslispunten 
1. De uitgangspunten voor de omzetting van beleid en regelgeving fysieke 

leefomgeving naar de instrumenten van de Omgevingswet vast te stellen. 
Dit betreft uitgangspunten met betrekking tot: 
A. Reikwijdte; 
B. Resultaat; 
C. Concretisering van het begrip beleidsarm; 
D. Samenhang met de opgaven van de Omgevingsvisie;  
E. Weergave in een digitaal systeem. 
Deze uitgangspunten zijn in de bijlage (#2160907) bij het Statenvoorstel 
meer gedetailleerd uitgewerkt.  

 
2. Doelstelling programmabegroting 

Dit onderwerp past binnen het programma 1.1. Ruimtelijke Ontwikkeling en 
is onderdeel van de voorbereiding op de Omgevingswet.      

 
3. Eerdere behandeling  

Op 19 juli 2017 is de startnotitie "technische en beleidsarme omzetting beleid 
en regelgeving fysieke leefomgeving" door uw Staten vastgesteld. 
Op 29 november 2017 is de commissie Ruimte beeldvormend geïnformeerd 
over de omzetting. 
Bij de uitgangspunten is rekening gehouden met de besluitvorming op 8 no-
vember 2017 over de Omgevingsvisie, waarin is besloten dat beleidsactieve 
omzetting wordt meegenomen in de programma’s voor de opgaven.   

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

1.1. Conform de startnotitie wordt uw Staten gevraagd richtinggevende uit-
spraken te doen over de afbakening van de beleidsarme omzetting. Dit 
heeft o.a. betrekking op de reikwijdte, het gewenste resultaat en de sa-
menhang tussen staand beleid en de nieuwe opgaven in het kader van de 
Omgevingsvisie.  
 

1.2. Met deze omzetting wordt vooruit gelopen op de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet. Dit wordt ook van de provincies gevraagd, want in tegen-
stelling tot het Rijk en de gemeenten geldt er voor de provincies geen 
overgangstermijn. Dit betekent wel dat op het moment van vaststelling 
de huidige regelgeving voor de fysieke leefomgeving nog van kracht is en 
de vast te stellen documenten ook aan die regelgeving moeten voldoen.  
       

5. Verdere behandeling PS 
Op basis van de geformuleerde uitgangspunten worden bestaand beleid en 
regelgeving omgevormd naar de instrumenten van de Omgevingswet. Waar 
beleid en regelgeving relevant zijn voor de opgaven van de Omgevingsvisie 
wordt dit meegenomen in de programma’s per opgave.    
In de zomer van 2018 worden de ontwerpen, die in samenhang met de be-
leidsactieve omzetting in de opgaven van de Omgevingsvisie zijn voorbereid,  
aan u voorgelegd om vast te stellen voor inspraak. In het eerste kwartaal van 
2019 volgt dan de definitieve vaststelling.  
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6. Korte toelichting op voorstel 
Met de beleidsarme omzetting wordt voorgesorteerd op de inwerkingtreding van de Omgevings-
wet. Door bestaand beleid en regelgeving, dat nu nog is weergegeven in meerdere documenten, 
op een samenhangende wijze weer te geven in een digitaal systeem, en daarbij ook op te scho-
nen wordt ‘de basis op orde’ gebracht. Met de vaststelling van de uitgangspunten bepalen uw 
Staten het ambitieniveau voor deze omzetting.    

 
7. Beoogd effect 

Beleid en regelgeving zijn actueel, oud beleid en regelgeving is ingetrokken. Beleid en regelge-
ving voldoet zoveel mogelijk aan de eisen van de Omgevingswet, is inzichtelijk voor bestuur, 
gebiedspartners en burgers en sluit aan bij de uitgangspunten en ambities van de Omgevingsvi-
sie.      

 
8. Argumenten 

1.1. De omzetting betreft beleid en regelgeving vastgesteld door Provinciale Staten.  
De omzetting heeft betrekking op het beleid en de regelgeving voor de fysieke leefomge-
ving. Dit zijn beleidsstukken en regelgeving die vastgesteld zijn door Provinciale Staten na 
een formele besluitvormingsprocedure. Waar een beleidsactieve omzetting gewenst is wordt 
dit meegenomen in de programma’s van de opgaven van de Omgevingsvisie.   
 

1.2. Gekozen is voor een beleidsarme omzetting in plaats van een beleidsneutrale of 
technische omzetting.   
De term ‘beleidsarme’ omzetting is gekozen om ook ruimte te geven voor het opschonen 
van verouderd beleid, en het integreren van teksten ten behoeve van het beter leesbaar en 
gebruiksvriendelijk maken van het digitale systeem. Hiermee kan er ook sprake zijn van  
‘twijfelgevallen’, het is van belang dat Provinciale Staten daar vooraf de kaders voor 
aangeeft. 

 
9. Kanttekeningen 

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is verschoven van 1 juli 2019 naar 1 januari 2021. 
Voor de planning van de beleidsarme omzetting wordt vastgehouden aan vaststelling in de hui-
dige statenperiode. Met de omzetting wordt de basis op orde gebracht en het is daarmee een 
no-regret activiteit. Om de beleidsarme omzetting zo goed mogelijk te laten aansluiten op de 
uitwerking van de opgaven uit de Omgevingsvisie wordt gekoerst op vaststelling in het eerste 
kwartaal van 2019.     
 

 
10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of 

periode ter inzage 

Uitgangspunten beleidsarme omzetting beleid en regelge-
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