09 juli 2020

PERSBERICHT

Rekenkamer brengt publicatie uit over Omgevingswet
De provincie Limburg bereidt zich voor op de invoering van de Omgevingswet. Deze wet raakt het beleid en de
plannen van de provincie op gebieden als ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, waterbeheer, natuurbeheer en
milieubeheer. Ook heeft de wet invloed op de manier waarop de provincie deze plannen voorbereidt en uitvoert.
Het bijbehorende nieuwe digitaal stelsel moet burgers, bedrijven en andere belanghebbenden beter inzicht geven
in wat mogelijk is in de fysieke leefomgeving.

De Zuidelijke Rekenkamer heeft zich verdiept in de stand van zaken in Limburg, met speciale aandacht voor de
rol van Provinciale Staten (PS). Dit heeft geleid tot een publicatie over de "Omgevingswet in 7-voud" en bevat een
beschrijving van de belangrijkste instrumenten voor de provincie en de organisatorische opgave. Per onderdeel
gaat de publicatie in op aandachtspunten voor PS, passend bij hun rol om vooraf kaders te stellen en tijdens de
uitvoering te controleren.

Voor Statenleden vormen de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening belangrijke momenten om hun
kaderstellende rol invulling te geven. Deze onderdelen zullen in het najaar van 2020 en begin 2021 wordt
vastgesteld. Daarna is het zaak voor Statenleden de uitvoering te blijven volgen en het gebruik van de daarbij
horende instrumenten: het opstellen van programma's, het verlenen van vergunningen en toezicht houden
daarop, het nemen van projectbesluiten en geven van instructies. Ook controle op nieuwe werkwijzen en de
invoering van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in Limburg behoort tot de rol van Statenleden.

De rekenkamer hoopt met de publicatie over de Omgevingswet de Limburgse Statenleden, die een aparte
werkgroep hiervoor hebben opgericht, te ondersteunen in hun rol bij de invoering van de wet in hun eigen
provincie.

De publicatie is te raadplegen via de website van de rekenkamer (www.zuidelijkerekenkamer.nl). Bij vragen kunt u contact
opnemen met de voorzitter van de Zuidelijke Rekenkamer, Prof.dr. M.J.M. (Marc) Vermeulen (mvm@v-square.nl of 06 – 5370
7700) of de directeur-secretaris, de heer dr. N.A.C. (Ard) Schilder (aschilder@zuidelijkerekenkamer.nl 06 – 1059 2602).

