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Onderuerp : Financiële impact invoering Omgevlngswet

Geachte heer, mewouw,

WJ maken ons emstig zorgen owr de financiële impact \ran d€ innoering Omgevingsrat.
Reden voor de gemeentefaad rran Bergen om b¡Jgean& motie aan te nemen. Met deze brief
tærzoek ik u, mede namens de overige gemêenten in reglo Alkmaar, dringend om samon
met de IPO en Ut1 , hst gesprek met hat Riik aan te gaan om te komen totfinanclële
oplossingan. Wij realiseren ons daarbü det de financiëile impact van de OmgevÍngswet reeds
een belangrijk aandachtspunt is b[ de VNG.

De gemeenten in regio Alkmaar berelden zict voor op de invoering van de Omgevlngswel.
Onder meer door de ffnanciële conseguentiEs in beeld te brengen. Voor een irdicatie van de
Invoerltpskosten en exploitiatielasten rond de lnvoering van de Omgevlngsuæt trebben de
gemeenten gebrulk gemaakt van het Financlael Dialoogmodel Omgevingswgt. Daaruit bl¡¡kt
dat we rekening moeten houdan mat belroorlfke extra stn¡oturele kosten. ln ieder geval voor
de periode tot de vestsldllng rran het omgevingsplan, De resultaten van het model voor de
gemeenlen Bergen, Gasüicum, Uiþeest en Heiloo zijn vanvvege de onderllnge
samerìüBrfing opgenomen in bijgaande Meeriarenraming Onrgevingsuæt. De overige
gemeenten in regio Alkmaar maken tewns gebrulk van het model en delen de uilkomsten
metde VhlG.

We zijn op de hoogte van de bestuurlijke en financiöle kaders zoals raslgelegd in het
Bestuursakkoord 2015 en het Hoofdlijnenakkoord financlðla afspraken stelselhezlan¡ng in
2016. ln dit akkoord wordt gespken over een besparing. op lange termijn kunnen de
kosten voor de gsm€€nt€n lager ultvallen, maar dit betwijfelen wij. Zeker gezien de reoente
enaring met de drle decent¡alisaties in het sociaal domein. Voor de exploitatielasten
Omgevlngswel urcrdt g€€n compensatie door het Rijk gegewn in de vorm van e€n
verhoglng van het gemeentefonds. Dit teruijl de gemeentelifke finandën reeds onder druk
stiaan.

We zlin dan ook erg benieuwd naar de uitkomsten van het ondezoek naarde wijze waarop
hatffsieke domein ln de toekomst kan worden gefinanclerd. ln het akkoord is ook
aþespoken det in þder gerral een half jaar voor in¡verkingrtredirg rran de næt de flnanclële
consequenties van de gehele stelselwijziging in beeld worden gebraclrt door middel t/an eon
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sanvullerd financieel onderzoek. ln ieder geval een half jaar voor inwerkingûreding ræn de
net vindt overleg plaab zodal kan worden bezien of het çheel rnn financlèle
consequenties, zoalâ op dat moment bekend, aanleiding goeft om nadere afspnaken te
maken orær de begrenãng. røn d9 afgesproken UeOnagên ßosten en Oespaarde kosten). Wij
¡{n yan mening dat al eerder de finanoËÞ oonsegr,rcr¡ties in beeld gebractrt moeten.toiOen.
Met het doel om, indien daar aanleiding rroor bliJkite zijn, het orædJg met het Rijk orær de
wrdeling rran de koslen le heropenen.

Totslot
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Ærnemkke Slokker,
lmplemenhtiemqnaqer omgevingsuæt via telefoonnumm€r ogg s)g 24g7. wlt u b[
conespondentle het kenmerk 1 9ulO20B4 vermelden?

Met wiendelljke groet,
Mede ¡ramens burgemeester en wethouders wn uitgeeot, casbicr¡m, Heiloo,
Heerhugov*aard en Alkmaar
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K. Valkering
WEthouder çmeente Beryen
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