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Onderwerp

Delegatiebesluit Zuid-Hollandse Omgevingsverordening

Bestuurlijke samenvatting van het voorstel
Provinciale Staten moeten op grond van de Omgevingswet één omgevingsverordening
vaststellen, waarin alle regels over de fysieke leefomgeving zijn opgenomen: de Zuid-Hollandse
Omgevingsverordening (Verwezen wordt naar het Statenvoorstel van 5 juli 2021 PZH-2020758606415, vaststelling Zuid-Hollandse Omgevingsverordening).

Onderhavig statenvoorstel gaat over de mogelijkheid die de Omgevingswet biedt aan Provinciale
Staten bepaalde bevoegdheden te delegeren aan Gedeputeerde Staten. Het betreft
bevoegdheden tot:
1.

het vaststellen van delen van de omgevingsverordening;

2.

het nemen van een voorbereidingsbesluit voor een locatie.

Het democratisch meest gelegitimeerde orgaan, Provinciale Staten, bepalen of en op welke wijze
toepassing wordt gegeven aan deze bevoegdheid tot delegatie. Het besluit zoals dat voor u ligt het Delegatiebesluit Zuid-Hollandse Omgevingsverordening - geeft hieraan invulling. Het besluit
bepaalt binnen welke grenzen en onder welke voorwaarden de bevoegdheid kan of moet worden
uitgeoefend.

De delegaties in onderhavig besluit, sluiten zoveel mogelijk aan op die uit de
Omgevingsverordening Zuid-Holland

– de ‘voorloper’ van de Zuid -Hollandse

Omgevingsverordening - en zijn in die zin gelijkwaardig te noemen.

Inhoud
Maatschappelijke opgave

De mogelijkheid om delen van de omgevingsverordening via delegatie in of aan te vullen of te
wijzigen, biedt ruimte voor toedeling van bevoegdheden op maat. Met deze delegatie zorgen de
staten er voor dat de uitvoering van beleid, ook als dat een aanpassing van de
omgevingsverordening betreft, bij gedeputeerde staten wordt neergelegd. Ook vanuit het oogpunt
van efficiency is delegatie wenselijk.

Juridische aspecten

Artikel 2.8 (delegatie) van de Omgevingswet maakt het mogelijk dat Provinciale Staten de
bevoegdheid tot het vaststellen van delen van de omgevingsverordening bij delegatiebesluit
kunnen delegeren aan Gedeputeerde Staten. De artikelen 4:15 (voorbereidingsbesluit
omgevingsverordening) en 4:16 (voorbereidingsbesluit in verband met projectbesluit of
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instructies) van de Omgevingswet geven Provinciale Staten de bevoegdheid een
voorbereidingsbesluit te nemen. Dat mogen Provinciale Staten doen respectievelijk ter
voorbereiding van:
1.

een omgevingsverordening, of

2.

een projectbesluit, een omgevingsverordening met instructieregels of een instructie gericht
op het omgevingsplan.

Ook deze bevoegdheden kunnen Provinciale Staten delegeren aan Gedeputeerde Staten.

Voorafgaande besluitvorming

Het delegatiebesluit is meegenomen in het besluitvormingsproces ten behoeve van de
vaststelling van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening. Verwezen wordt dan ook naar het
Statenvoorstel van 5 juli 2021 PZH-2020-758606415, vaststelling Zuid-Hollandse
Omgevingsverordening.

Proces
Het delegatiebesluit is meegenomen in het besluitvormingsproces ten behoeve van de
vaststelling van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening. Verwezen wordt dan ook naar het
Statenvoorstel van 5 juli 2021 PZH-2020-758606415, vaststelling Zuid-Hollandse
Omgevingsverordening.

Procedure
Het delegatiebesluit is meegenomen in het besluitvormingsproces ten behoeve van de
vaststelling van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening. Verwezen wordt dan ook naar het
Statenvoorstel van 5 juli 2021 PZH-2020-758606415, vaststelling Zuid-Hollandse
Omgevingsverordening.

Statenvoorstel - Delegatiebesluit ZHOV

Pagina 2 van 4

Ontwerp-Besluit
Provinciale staten van Zuid-Holland;

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 5 juli 2021, PZH-2021778668454;

Gelet op artikel 2.8, artikel 4.15, vierde lid en artikel 4.16, vierde lid van de Omgevingswet;

Overwegende dat het wenselijk is in verband met het inwerking treden van de Omgevingswet,
bevoegdheden tot het vaststellen van delen van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening en
voorbereidingsbesluiten met het oog op de voorbereiding daarvan te delegeren aan
gedeputeerde staten met het oog op het vereenvoudigen en versnellen van het wijzigen van
bedoelde delen van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening;

Besluiten

1.

Vast te stellen het Delegatiebesluit Zuid-Hollandse Omgevingsverordening opgenomen in de
bijlage bij dit besluit.

2.

Vast te stellen de toelichting behorende bij het Delegatiebesluit Zuid-Hollandse
Omgevingsverordening opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Den Haag, <datum PS>

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

griffier,

voorzitter,

drs. E.W.K. Meurs

drs. J. Smit
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Bijlage: Delegatiebesluit Zuid-Hollandse Omgevingsverordening en toelichting.

Den Haag, 5 juli 2021

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit
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