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Voortgang i mplementatie Omgevi ngswet

Geachte raadsleden,

ln 2016 is de gemeente Beemster gestart met de implementatie van de nieuwe omgevingswet. Deze
nieuwe wet zal naar verwachting medio 2019 in werking treden. Om alle noodzakelijke
voorbereidingen tijdig gereed te hebben, wordt in 2017 en de daaropvolgende jaren de implementatie
voortgezet.

Teruqblik 2016
Een eerste kennismaking met de bedoeling van de nieuwe wet heeft plaatsgevonden via een aantal
uitgevoerde pilots en casusbesprekingen. Dit heeft geleid tot een waardevolle oogst aan geleerde
lessen en tips. Zie hiervoor de bijlage.
Daarnaast heeft het bestuur - zowel college als raad - en de organisatie in een aantal bijeenkomsten
kennis genomen van de komst van de nieuwe wet, de betekenis ervan en de implicaties die dit heeft
op de rolinvulling van de gemeente. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten is de belangrijkste
conclusie om voortaan als gemeente samen met de omgeving (initiatiefnemers en belanghebbenden)
aan het begin van een proces kaders te stellen.

Wat moet er bii in werkinq tredinq van de wet qereed ziin
Het uitgangspunt is dat we als gemeente Beemster bij in werking treding van de wet zowel "in de
geest van" als "naar de letter van" de nieuwe wet handelen. Dit betekent dat er op dat moment de
volgende zaken gereed moeten zijn:
. Verschillende pilots zijn uitgevoerd die specifieke aspecten van de bedoeling van de wet

belichten. De geleerde lessen zijn besproken en gedeeld met iedereen die het betreft.
. Er ligt een plan van aanpak gereed om te komen tot een integrale omgevingsvisie conform

de Omgevingswet. De wetgever hanteert een overgangstermijn van 5 jaar voor de
omgevingsvisie.

. Er ligt een plan van aanpak gereed voor het omzetten van alle gemeentelijke
bestemmingsplannen en (relevante onderdelen van) verordeningen tot een compleet
omgevingsplan conform de Omgevingswet. De wetgever hanteert een overgangstermijn van
10 jaar voor het omgevingsplan.

. Het vergunningenproces (van initiatief tot eventuele vergunningverlening) is ingericht om aan
de termijnen en uitgangspunten van de Omgevingswet te voldoen.

bijlage(n): 1. "lmplementatie Omgevingswet: Tips uit eerste ronde pilots"
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De digitale informatievoorziening kan conform de eisen en uitgangspunten van de
omgevingswet operationeel gemaakt worden. Op dit moment is niet duidelijk hoeveel tijd
gemeenten krijgen voor operationalisering.
Voor inwoners/ondernemers/initiatiefnemers is helder welke regels en processen voor hen
veranderen.

De aanpak van implementatie in 2017
ln 2016 zijn we gestart met het bekend maken en oefenen met de bedoeling van de níeuwe
wet. ln 2017 zijn we zowel met de bedoeling als met de inhoud van de nieuwe wet aan de
slag. We doen dit op de volgende manieren:
. Uitvoeren van een aantal nieuwe pilots die de specifieke aspecten van de bedoeling van de

wet belichten.
. Uitvoeren van pilots die inzoomen op onderdelen van het nieuwe instrumentarium, te weten

het omgevingsplan, de omgevingsvergunning en de digitaliseringsopgave.
. Kennisbijeenkomsten organiseren die ingaan op inhoudelijk aspecten van de nieuwe wet en

kennisbijeenkomsten bijwonen die door anderen (bijvoorbeeld ketenpartners) worden
georganiseerd.

. "omgevingstafeltjes" organiseren, waarbij medewerkers van de gemeente in wisselende
samenstelling met elkaar in gesprek kunnen gaan over de betekenis van de nieuwe
omgevingswet voor hun werk.

Daarnaast worden er voor het gemeentebestuur (college en raad) in de tweede helft van
2017 bijeenkomsten georganiseerd om kennis te nemen van de uitkomsten van de pilots en
om de eigen veranderende rol te bespreken.

Wat wordt van u als oemeenteraad aan besluitvorminq qevraaqd de komende iaren
Voordat de nieuwe wet daadwerkelijk in werking treedt, zal uw gemeenteraad worden gevraagd om
de plannen van aanpak voor het opstellen van een omgevingsvisie en een omgevingsplan, conform
de eisen van de nieuwe wet, vast te stellen.
Daarnaast wordt u in deze periode met enige regelmaat uitgenodigd om deel te nemen aan
bijeenkomsten om alvast te oefenen met onderdelen van de nieuwe wet en om met elkaar in gesprek
te gaan over de betekenis van de nieuwe wet voor de rol van de gemeenteraad.

Wanneer de nieuwe omgevingswet daadwerkelijk van kracht is, zal uw gemeenteraad een
omgevingsvisie en een omgevingsplan als belangrijke nieuwe, kader stellende instrumenten moeten
vaststellen.
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