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Onderwerp
Implementatie Omgevingswet.
Voorstel
Het 'Ambitiedocument Omgevingswet' vast te stellen.
Inleiding
In april 2019 is door het college het plan van aanpak Implementatie Omgevingswet
vastgesteld. Hierin is het implementatietraject van de Omgevingswet binnen Weert
uitgewerkt. Uw Raad is hierover op 7 mei 2019 geïnformeerd, waarbij leden van uw Raad
en leden van de commissies uitgenodigd zijn om zitting te nemen in een 'denktank'.
De Omgevingswet zal -zoals het zich nu laat aanzien- in 2021 in werking treden. Deze
aanstaande verandering vraagt een goede voorbereiding. Het programmateam
Implementatie Omgevingswet geeft daar momenteel uitvoering aan binnen de gemeente
Weert. Hoe groot die gevolgen zijn voor de gemeente Weert als organisatie hangt af van
de ambitie van de gemeenteraad en van de keuzes die de gemeenteraad en het college
maken. Daarmee geeft u antwoord op de vraag: hoe geeft Weert invulling aan de doelen
van de Omgevingswet?
Beoogd effect/doel
Het Ambitiedocument Omgevingswet geeft richting aan de manier waarop de gemeente
Weert als organisatie de voorbereiding op de nieuwe wet aanpakt. Weert wil tot op zekere
hoogte gebruik maken van de ruimte die de Omgevingswet biedt en daarvoor in dit
document de ambities met betrekking tot de Omgevingswet vastleggen.
Naast de wettelijke minimumvereisten die concreet geduid worden, geldt ten aanzien van
enkele minimumvereisten dat daar door de gemeente zelf duiding aan moet worden
gegeven. Dit doet de gemeente Weert door in voorliggend Ambitiedocument
Omgevingswet concreet antwoord te geven op vragen dan wel door richtinggevende
uitspraken te doen waar de organisatie vervolgens invulling aan kan geven.
Argumenten
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is vooralsnog voorzien op 1 januari 2021. Eerst
bij Koninklijk Besluit in juli van 2020 wordt definitief bekend of deze datum gehandhaafd
blijft of dat eventueel nog een uitstel van de invoeringsdatum aan de orde is.
Het voorbereiden op de Omgevingswet is aldus een 'must' en geen keuze.
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De komst van de wet gaat gepaard met veel vragen van de organisatie, politiek en
samenleving. Naast nieuwe instrumenten vraagt de wet ook verandering op onderwerpen
als dienstverlening, participatie, informatievoorziening e.d.
Om antwoord te geven op deze vragen en om richtinggevende uitspraken te doen op die
vragen die nog niet concreet en in detail beantwoord kunnen worden, is het
Ambitiedocument Omgevingswet opgesteld met input van een denktank van raads- en
commissieleden.
Kanttekeningen en risico’s
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is voorzien op 1 januari 2021. Echter pas in juli
van 2020 zal de Ministerraad het definitieve besluit nemen omtrent de ingangsdatum.
Deze wordt dan, zoals te doen gebruikelijk, bekrachtigd door een Koninklijk Besluit. Het
zou echter zo kunnen zijn dat besloten wordt tot (beperkt) uitstel, indien het Rijk vindt dat
zij er niet klaar voor is. De huidige corona-crisis zou daarin ook nog eens een factor
kunnen zijn. Uitstel of niet, de gemeente Weert bereidt zich conform de oorspronkelijke
planning voor op de komst van de wet. Mocht er sprake zijn van uitstel, dan schuiven de
in het Ambitiedocument Omgevingswet genoemde data navenant op.
Financiële gevolgen
De invoering van de Omgevingswet is een belangrijke én een omvangrijke operatie. Of de
wet uiteindelijk zonder structurele extra middelen uitgevoerd kan worden is op dit moment
nog niet te voorspellen, maar dat lijkt wel de verwachting. Dat er een verschuiving gaat
plaatsvinden in de aard van de gemeentelijke werkzaamheden is zonder meer duidelijk,
maar daarmee is niet gezegd dat de werklast daarmee ook structureel meer of minder
wordt.
Uitvoering/evaluatie
Na vaststelling van het Ambitiedocument Omgevingswet kan de implementatie in brede
zin vertaald worden naar het actieplan. Dit actieplan is gebaseerd op de 'minimumlijst' van
de VNG en omvat nu reeds een groot aantal acties die op grond van de wet minimaal
verplicht zijn. Het Ambitiedocument geeft richting aan die acties, die weliswaar verplicht
zijn maar nog geen nadere duiding/concretisering kennen. Het Ambitiedocument is
daarmee een noodzakelijke stap in het implementatieproces.
Communicatie/participatie
Door het ambtelijke programmateam is een zestal sessies georganiseerd met de‘denktank’
van raads- en commissieleden en de ambtelijke organisatie over welke ambities zij zien
als het gaat om de implementatie van de Omgevingswet. Dit ambitiedocument is
opgesteld met uitkomsten van dit traject.
Ondanks het feit dat participatie een belangrijk thema is onder de Omgevingswet, is
voorliggend Ambitiedocument niet met participatie van inwoners en (maatschappelijke)
organisaties tot stand gekomen. Wel met participatie van de politiek (raads- en
commissieleden).
Reden hiervoor is dat het Ambitiedocument Omgevingswet gaat over de inzet van het
instrumentarium en de gevolgen daarvan voor de gemeente als institutie. Voor wat betreft
de inhoudelijke (beleids)keuzes die voortkomen uit de invoering van de Omgevingswet,
wordt breed participatief ingezet bij het maken van de strategische visie 'Werken aan
Weert 2030' en de Omgevingsvisie.
Advies raadscommissie
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Bijlagen
Ambitiedocument Omgevingswet

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
secretaris,

M.J.M. Meertens

de loco-burgemeester,

G.J.W. Gabriëls
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 april 2020,

besluit:

Het 'Ambitiedocument Omgevingswet' vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 juni 2020.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

