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Oriëntatie op bestuurlijke ambitiebepaling

Geachte raadsleden,

ln juni van dit jaar heeft het college u schriftelijk geïnformeerd over de voortgang bij de implementatie
van de nieuwe omgevingswet. ln deze Nieuwsbrief informeer ik u over de stand van zaken.

Uitstel inwerkinotredino Omoevinoswet
De nieuwe invoeringsdatum van de Omgevingswet is 1 januari 2021. De invoering van de wet blijkt
meer tijd te kosten dan gedacht. Omdat de invoeringstermijnen voor gemeenten NIET zijn aangepast
en daarmee feitelijk zijn ingekort van 10 naar 8 jaar, vormt het uitstel voor ons geen reden om
achterover te leunen.

De voorbereidingen voor de nieuwe wet zijn qua impact en omvang vergelijkbaar met de
decentralisaties binnen het Sociaal Domein. Zo moeten we met elkaar afspraken maken over: andere
manieren van communiceren met onze inwoners, de mate van regie door de gemeente op de
ruimtelijke ontwikkelingen, kortere doorlooptijden van procedures, minder en beter toepasbare regels
en ruimtelijke initiatieven echt samenhangend benaderen. Dit vormen de echte opgaven binnen de
Omgevingswet. Deze beweging kost veeltijd; tijd die we in Beemster door het uitstel goed kunnen
gebruiken.

Teruoblik tweede helft 2017
Op dit moment worden voor de ambtelijke organisatie de bijeenkomsten "Wegwijs met de
Omgevingswet" gehouden en zal dit jaar nog worden gestart met een simulatie voor het
transformeren van het bedrijventerrein De Koog met de ruimte die de Omgevingswet mogelijk biedt.
De acties die al in juni in de eerdere Nieuwsbrief zijn aangekondigd, zijn uitgewerkt in een
Programmaplan, waarmee de komende periode zal worden verder gewerkt aan de implementatie

Biieenkomst oriëntatie op bestuurl iike afweoinqsruimte
Een van de nieuwe acties vormt het bepalen van de bestuurlijke ambities die de gemeenteraad heeft
met de Omgevingswet. Om daarover de goede discussie te kunnen voeren en de juiste keuze te
kunnen maken is inzicht nodig in de ruimte die de gemeenteraad heeft om eigen keuzes te maken.
Daarvoor wordt voor de raden van Beemster en Purmerend op 15 januari een bijeenkomst
georganiseerd. Sarah Ros, expert Omgevingswet binnen de VNG en veelgevraagd spreker, zal dan
uitleg geven over de inhoud van de wet en die ook plaatsen binnen de maatschappelijke en
bestuurlijke context. Na de inleiding door Sarah Ros, kunt u als raadsleden aan de hand van één of
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meerdere door ons'aan te reiken concrete casussen, zelf een begin maken met het formuleren van
uw ambities. Deze bijeenkomst vormt de basis om na de verkiezingen met de nieuwe raden de
bestuurlijke ambities vast te gaan leggen. Over die aanpak en de we de samenleving bij
die keuzes kunnen betrekken, zullen wij de komende tijd een

lk hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd

wethouder


