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MIRJAM 

 

 

 

 

 

 

Datum 

Ons kenmerk 

Aan 

Kopie aan 

Van 

Onderwerp 

 

dinsdag 13 maart 2018 

18.037720 

De Gemeenteraad en de Commissie Bestuur 
 

College van burgemeester en wethouders 

Invoering Omgevingswet 

 

 

Geachte dames en heren, 
Er komt een nieuwe wet aan, de Omgevingswet. Hiermee wil de overheid dat er: 

- anders wordt gewerkt en gedacht; 

- 100% digitaal wordt gewerkt en alles digitaal beschikbaar en te gebruiken is; 

- regels over ruimtelijke ontwikkelingen worden vereenvoudig en samengevoegd. 

 

In deze memo informeren wij u over de invoering van Omgevingswet. Naast een aantal 

algemene zaken, gaat het om de Nationale en Provinciale Omgevingsvisie en uiteraard de 

stand van zaken in de gemeente Schagen. 

 

Algemene zaken 

Voor de zomer van 2017 heeft minister Schultz van Haegen aangekondigd de planning van de 

Omgevingswet opnieuw te gaan bezien. Op 6 oktober jl. heeft zij de Tweede Kamer 

geïnformeerd over de nieuwe verwachte datum van inwerkingtreding, 1 januari 2021. Het 

moment waarop de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan, twee nieuwe kerninstrumenten, 

gaan gelden blijft gelijk, respectievelijk 2024 en 2029. 

 

De Omgevingswet valt vanaf 26 oktober 2017 onder verantwoordelijkheid van het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Kasja Ollongren is de verantwoordelijk minister. 

 

Nationale en Provinciale Omgevingsvisie 

Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 

De Omgevingswet vraagt gemeenten, provincies en Rijk om een Omgevingsvisie te maken. De 

Nationale Omgevingsvisie is de Omgevingsvisie van het Rijk. In die visie wordt het rijksbeleid voor 

de leefomgeving in samenhang en richtinggevend gepresenteerd. Er ligt een startnotitie met 

daarin vier strategische opgaven: 

a. Naar een duurzame en concurrerende economie 

b. Naar een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving 

c. Naar een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving 

d. Naar een waardevolle leefomgeving 

Op basis van deze opgaven zijn verdiepingsrapporten met beleidsopties opgesteld. De volgende 

stap is het maken van keuzes en het opstellen van een concept NOVI. Hierbij worden de 

provincies, gemeenten, waterschappen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties 

betrokken.  

 

De bijdrage van gemeenten is daarbij van belang. Immers, de NOVI werkt door in provinciale én 

gemeentelijke omgevingsvisies en geeft daarmee richting aan het gemeentelijk handelen. 

Daarnaast zijn gemeenten verantwoordelijk en dus aanspreekbaar op de wijze waarop zij de 

fysieke leefomgeving inrichten. We staan de komende decennia voor grote (ruimtelijke) 
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opgaven en transities. Denk aan de energietransitie, klimaatverandering en verstedelijking. Een 

gedragen en gedeeld nationaal kader helpt om die opgaven waar te maken. Via de VNG 

kunnen gemeenten nadrukkelijk mee praten over de inhoud van de NOVI om aan te geven wat 

van belang is daarin mee te nemen.  

 

Provinciale Omgevingsvisie 

De provincie Noord-Holland stelt een Omgevingsvisie op samen met overheden, bedrijfsleven, 

maatschappelijke organisaties en inwoners. U wordt in aparte raadsinformatiememo’s 

geïnformeerd over dit proces en over de wijze waarop wij als gemeente Schagen input leveren 

voor de Provinciale Omgevingsvisie. 

 

Stand van zaken in Schagen 

De gemeente is aan zet om de veranderopgave als gevolg van de Omgevingswet vorm te 

geven. We hebben deze opgave verdeeld in: 

1. Anders werken 

De Omgevingswet is meer dan een juridische exercitie. De wet vraagt van gemeenten een 

andere manier van denken en werken door de integrale benadering van de leefomgeving, 

meer bestuurlijke afwegingsruimte, meer nadruk op participatie en samenwerking, en de 

benadering vanuit de initiatiefnemer. 

2. Beleid en regelgeving  

De Omgevingswet kent een aantal kerninstrumenten die de huidige instrumenten 

vervangen. Zo moet er in ieder geval een Omgevingsvisie komen (in plaats van de 

Structuurvisie) en een Omgevingsplan (in plaats van een bestemmingsplan). 

3. Digitalisering  

Het nieuwe online loket Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is de centrale plek waar alle 

digitale informatie over de fysieke leefomgeving straks samenkomt. Hier kunnen 

initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden via kaartmateriaal, via vragenbomen en 

in omgevingsplannen/verordeningen zien wat kan en mag in de fysieke leefomgeving. Via 

het loket kunnen aanvragen worden ingediend of meldingen worden gedaan, kunnen 

overheden digitaal samenwerken aan plannen en ook voor initiatiefnemers is er een digitale 

ruimte voor co-creatie. Hiermee ondersteunt het DSO de doelen van de nieuwe 

Omgevingswet. Dit vraagt van de gemeenten dat onder meer basisregistraties, zaakgericht 

en ketengericht werken op orde zijn. 

4. Organisatie en processen 

De Omgevingswet brengt met zich mee dat de processen en de werkafspraken tegen het 

licht moeten worden gehouden en waar nodig aangepast. Niet alleen intern, maar ook met 

onze ketenpartners. Verder moet de rolverdeling tussen provincie en gemeente, maar ook 

de bevoegdheidsverdeling tussen raad en college duidelijk zijn. 

 

Deze opgaven zijn toegelicht in de Inventarisatie Omgevingswet (zie bijlage). Zoals u kunt zien 

wordt bij de opgaven Anders werken en Organisatie en processen de veranderende rol van de 

raad en het college genoemd. Op 11 april 2017 bent u tijdens een eerste themabijeenkomst 

Omgevingswet meegenomen in de Omgevingswet en de rol en speelruimte van de raad. Ook 

bent u in de vorm van een Lagerhuisdebat met elkaar in gesprek gegaan over uw rol bij de 

Omgevingswet.  

 

Op 12 maart 2018 is de projectopdracht Omgevingswet, Loslaten en vertrouwen vastgesteld (zie 

bijlage). Het doel is een tijdige en integrale invoering van de Omgevingswet. Maar wat moeten 

we hier nu voor doen? En wanneer gaan we dat dan doen? Hiervoor hebben we een routekaart 

gemaakt (zie bijlage).  

 

We gaan voor de vier opgaven een impactanalyse uitvoeren waarmee we inzicht krijgen in wat 

we, naast dat wat we als gemeente al doen en hebben, nog exact moeten voor de invoering 

van de Omgevingswet. Verder gaan we na de gemeenteraadsverkiezingen starten met de koers 
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voor de invoering en de Omgevingsvisie. Voor de zomer 2018 organiseren wij hierover een 

themabijeenkomst. U ontvangt hiervoor te zijner tijd een uitnodiging. 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Marjan van Kampen - Nouwen 

 

Bijlage:  

1. Inventarisatie Omgevingswet 

2. Projectopdracht Invoering Omgevingswet, loslaten en vertrouwen (maart 2018) 

3. Routekaart Omgevingswet 


