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Omgevingswet - uitstel inwerkingtreding en voorstel raadsproces
Kennisnemen van
- Datum inwerkingtreding Omgevingswet wordt verschoven.
- Hoe traject met gemeenteraad tot inwerkingtreding te doorlopen.
Inleiding
Op 1 april 2020 heeft de minister een kamerbrief gestuurd waarin ze schrijft dat de inwerkingtreding
van de Omgevingswet op 1 januari 2021 niet meer haalbaar is. Hierover willen we u in deze
informatienota informeren. Ook informeren we u graag over hoe wij met u samen willen gaan werken
aan een goede implementatie.
Kernboodschap
Waarom uitstel?
Minister van Veldhoven schrijft in haar brief dat de combinatie van een stevige implementatieopgave
en de maatregelen rond het coronavirus grote impact heeft op alle partijen die werken aan de
Omgevingswet. En ook voor een goed werkend Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) moeten er nog de
nodige stappen worden gezet. De brief is als bijlage meegestuurd.
Nieuwe datum inwerkingtreding?
Wat nu de nieuwe datum van inwerkingtreding gaat worden is nog niet bekend. De minister bespreekt
met de rijkspartijen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de
Unie van Waterschappen hoeveel extra tijd er nodig is om de Omgevingswet verantwoord in te laten
gaan. Hiervan houden we u op de hoogte.
Uitstel is geen afstel
De minister is helder. Uitstel is geen afstel. Zo schrijft ze: “Daarbij hecht ik eraan te benadrukken, dat
het niet gaat over de vraag of het inwerking treedt, maar wanneer. Ik zie nog steeds grote bereidheid in
het land bij alle partners om de Omgevingswet in te voeren”.
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We werken verder aan een geslaagde implementatie
Sinds de laatste raadsinformatieavond in december 2019 hebben we ambtelijk niet stil gezeten. Hierin
worden we bijgestaan door de VNG, die in februari 2020 een lijst heeft gepubliceerd met ‘minimale
acties’, die gereed moeten zijn voordat de omgevingswet in werking treedt. Al onze acties zijn erop
gericht om deze acties ook daadwerkelijk te behalen, in nauwe samenwerking met u als
gemeenteraad.
Raadsproces
We willen graag met u in 2020 en 2021 een zoektocht doorlopen hoe om te gaan met de veranderende
regelgeving, en specifiek hierin het invullen van de bestuurlijke afwegingsruimte. Het wetsuitstel geeft
ons dan ook lucht om samen met u dit proces te doorlopen. U heeft namelijk als raad veel te besluiten:
afhankelijk van de keuzes die de gemeenteraad gaat maken, zullen minder aanvragen
vergunningplichtig worden, zal er anders of minder worden gehandhaafd, en zullen werkprocessen
anders gaan verlopen.
In overleg met de griffie en de bestuursadviseur stellen wij het volgende raadsproces voor 2020 voor:




8 juni: informerend en beeldvormend online webinar Omgevingswet
8 september: beeldvormende bijeenkomst Omgevingswet
15 december: Afhankelijk van behoefte (door het presidium te beoordelen) zal er gekozen
worden voor een beeldvormende of oordeelsvormende bijeenkomst (besluitvorming).

Te zijner tijd zullen we gezamenlijk bekijken hoe het raadsproces voor 2021 eruit komt te zien.
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