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Publiekssamenvatting
Naar verwachting zal op 1 januari 2021 de Omgevingswet in werking treden. De gemeente bereidt
zich op de wet voor en heeft hiervoor twee plannen van aanpak opgesteld.

Gevraagde besluit
1. In te stemmen met het plan van aanpak Omgevingsvisie 1.0 om te komen tot een gemeentelijke
omgevingsvisie
2. In te stemmen met het plan van aanpak Omgevingswet / omgevingsplan / DSO / VTH om de
Omgevingswet te implementeren en te komen tot een omgevingsplan.

Aanleiding
Naar verwachting zal op 1 januari 2021 de Omgevingswet in werking treden. Gemeenten zijn dan
verplicht om in 2024 één omgevingsvisie voor de fysieke leefomgeving op te stellen. Ook dienen de
gemeenten voor 2029 één omgevingsplan te hebben vastgesteld die voldoet aan de Omgevingswet.
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Belang
De omgevingsvisie is het instrument om tot een samenhangende
strategische lange termijn visie te komen voor de gehele fysieke
leefomgeving. In het omgevingsplan wordt de visie vertaald in
integrale regelgeving dat als toetsingskader voor (ruimtelijke)
ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving dient.

Centrale vraag
Vindt u ook dat er moet worden gewerkt aan een integrale
omgevingsvisie voor de gemeente Schagen en dat nu moet
worden begonnen aan de implementatie van de
Omgevingswet?

Beoogd maatschappelijk resultaat
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Kader
De Omgevingswet

Argumentatie
De omgevingsvisie heeft betrekking op alle terreinen van de leefomgeving. Een omgevingsvisie gaat
in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur
en cultureel erfgoed. Centrale thema’s in Omgevingswet zijn: gezondheid, duurzaamheid en
veiligheid.
Wat mist nu? Waarom heeft Schagen een Omgevingsvisie nodig? Ontbrekende puzzelstukjes zijn:
- Schagen heeft een toekomstbestendige visie nodig waarbij we de opgaven voor de langere termijn
betrekken bij de huidige ontwikkelingen/projecten.
- er mist een integrale gebiedsbenadering, er wordt veelal sectoraal/thematisch
gewerkt.
- er is geen actuele integrale visie, er zijn wel verouderde structuurvisies.
- er is geen gedragen beeld van de identiteit van Schagen en de verschillende
kernen/ gebieden. Hoe willen we onze kernwaarden beschermen danwel
versterken?
- sommige opgaven zijn nog helemaal niet helder maar wel bepalend voor de
toekomst van Schagen, bv duurzaamheidsopgave/ Regionale Energie Strategie
(RES). En de RES moet verankerd worden in de Omgevingsvisie.
De omgevingsvisie is een zelfbindend document en zal door uw raad worden vastgesteld. In bijlage 1
vindt u het plan van aanpak, hierin staat in hoofdlijnen hoe we aan de slag willen gaan.
Doel van het omgevingsplan is:
Het laten gelden van één uniforme en integrale regeling op het gebied van de fysieke leefomgeving
voor het hele grondgebied van de gemeente Schagen, waarbij zoveel mogelijk gemeentelijke
regelingen worden geïntegreerd en waarbij sprake is van optimale raadpleegbaarheid voor alle
doelgroepen en gebruikers van het plan.
De integrale visie die wordt uitgewerkt in de omgevingsvisie dient uiteindelijk opgenomen te worden
in het omgevingsplan. Het omgevingsplan is een algemeen verbindend voorschrift en geldt als
toetsingskader voor initiatieven die plaatsvinden in de fysieke leefomgeving. In aanloop naar de
inwerkingtreding en daarna moeten verschillende keuzen worden gemaakt met betrekking tot de
regels. Ook digitaal zijn er onder de Omgevingswet grote veranderingen. Het digitale stelsel wordt
volledig vernieuwd en de gemeente dient zich hierop voor te bereiden. Hoe we dit gaan doen, leest
u in het plan van aanpak.

Maatschappelijk draagvlak
Participatie is onder de Omgevingswet nog belangrijker dan dat het nu
al is. Ook uw raad heeft hier een rol in te vervullen. In de plannen van
aanpak kunt u lezen hoe u bij de planvorming wordt betrokken.

Financiële consequenties
Verwacht wordt dat de komende jaar voldoende gelden beschikbaar zijn voor de uitvoering van de
Omgevingswet.
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Communicatie van het besluit
Intern zal dit besluit worden gecommuniceerd door presentaties te houden over de Omgevingswet.
Het is niet noodzakelijk om met dit besluit actief naar buiten te treden, omdat wij z.s.m. in het kader
van participatie naar buiten zullen treden met concrete vragen aan de maatschappij.

Realisatie van het besluit
Na uw instemming zal een aanbestedingstraject worden opgestart om een
bureau in te huren die ons gaat helpen met het proces om te komen tot de
Omgevingsvisie. De verwachting is dat we in september/oktober echt van
start kunnen gaan. Voor het Digitale Stelsel Omgevingsrecht en de benodigde
digitale veranderingen binnen de organisatie wordt een contract aangegaan
met een leverancier.

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,
gemeentesecretaris

burgemeester

De heer N.H. Swellengrebel

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen

Gepubliceerde bijlagen:
Bijlage 1 plan van aanpak Omgevingsvisie 1.0
Bijlage 2 plan van aanpak Omgevingswet/omgevingsplan/DSO/VTH
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