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onderwerp
Looptijd Nota WH Beemster 2016-2019 met 3 jaar verlengd

Geachte leden van de raad,

Op grond van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) moeten wij een uitvoerings- en
handhavingsbeleid vaststellen op het gebied van het omgevingsrecht. Wij hebben hier
invulling aan gegeven middels de Nota WH Beemster 2016-2019 (hierna: Nota VfH).
Volgens het Bor moeten wij regelmatig, maar in ieder geval naar aanleiding van een
evaluatie, het vastgestelde beleid zo spoedig mogelijk aanpassen bij gebleken noodzaak.

Nota VTH geëvalueerd
Aangezien de looptijd van de Nota WH zou verstrijken, is deze geëvalueerd. Uit de
evaluatie zijn een aantal aanbevelingen naar voren gekomen. De evaluatie treft u
bijgevoegd aan.

Tijdens de evaluatie is met collega's van diverse disciplines niet alleen teruggeblikt, maar is
ook vooruitgekeken naar de ontwikkelingen die er op de gemeente afkomen. Gebleken is
dat er op korte en lange termijn dusdanig belangrijke en grote veranderingen op ons
afkomen, dat als wij nu een nieuwe nota opstellen, de actualiteitswaarde hiervan snel
achterhaald raakt. Belangrijkste ontwikkelingen zijn:

. de inwerkingtreding van de Omgevingswet per2021:

. de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging per2021;

. fusie met de gemeente Purmerend.

Aangezien het stelsel van WH ingrijpend zalwijzigen zijn voornoemde ontwikkelingen van
grote invloed op de inhoud van het strategisch en operationeel beleidskader van de Nota
WH. Op dit moment is nog onvoldoende bekend wat deze wijzigingen precies met zich
meebréngen en kan de gemeente hier nog niet adequaat op inspelen.

Nota VTH met 3 jaar verlengd
Gezien het voorgaande is het weinig zinvol om nu een nieuwe Nota WH op te stellen.
Daarom hebben wij de huidige Nota WH met 3 jaar verlengd. Op basis van de evaluatie
zullen we onderdelen van de Nota VTH aanpassen. Deze aanpassingen worden
opgenomen in het Evaluatieverslag VTH Beemster 2019, welk verslag u in het eerste
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kwartaal van 2020 ter kennisname krijgt aangeboden. De beleidsaanpassing zal
gepubliceerd worden op de website www.overheid.nl. Hierna wordt de Nota VTH jaarlijks
bezien en bij gebleken noodzaak aangepast, zodat de Big-8 cyclus wordt gesloten. De
provincie is akkoord gegaan met deze oplossingsrichting.

Nieuwe Nota WH in2023
Per 2023 zal een nieuwe Nota WH worden opgesteld die voor de nieuwe gemeente
Purmerend gaat gelden. Aangezien de fusie op dat moment heeft plaatsgevonden en de
Omgevingswet is ingevoerd, venruachten wij dat er voldoende duidelijkheid is over wat de
ontwikkelingen voor de (nieuwe) gemeente betekenen en hoe hiermee moet worden
omgegaan.

Wijgaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geÏnformeerd.

Hoogachtend,
en wethouders van Beemster

A.J.M. van Beek
burgemeester

C. Welage
gemeentesecretaris


