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Raadsvoorstel 

Datum raadsvergadering : 22 april 2021 

Zaaknummer : 199809 

Onderwerp: : Startnotitie Omgevingswet 

 

De raad wordt voorgesteld 

1. De startnotitie Omgevingswet vast te stellen. 

 

Aanleiding 
 

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Binnen de organisatie wordt er al hard gewerkt om deze 

inwerkingtreding soepel te laten verlopen. De nieuwe wet brengt immers grote veranderingen met zich mee in de 

manier van werken binnen het ruimtelijk domein. De werkwijzen voor ambtenaren veranderen, het proces zal anders 

worden voor inwoners en de rol van college en raad zal veranderen. Om de overgang naar de Omgevingswet soepel 

te laten verlopen moeten er echter ook grote besluiten genomen worden door uw raad over de manier van werken en 

over de regels die gehanteerd zullen worden.  Na 1 januari 2022 heeft de gemeente dan tot 31 december 2029 de tijd 

om tot een volledig uitgewerkt omgevingsplan te komen en het werken volgens de Omgevingswet vorm te geven. De 

besluiten die dit jaar genomen worden vormen de kaders waarbinnen de gemeente dit zal gaan doen. In de 

startnotitie wordt uw raad meegenomen in de besluiten die er het komend jaar op u af zullen komen. Tevens wordt er 

een planning geschetst voor 2021. 

Wat wordt met beslissing bereikt 
 

De gemeenteraad is geïnformeerd over de besluiten die zij het komend jaar zal moeten nemen en heeft een besluit 

genomen over de manier waarop deze besluiten aan de raad worden aangeboden. 

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 
1.1 U spreekt zich uit over de manier waarop u het komend jaar besluiten rondom de Omgevingswet wilt nemen 

In de startnotitie wordt een voorstel gedaan voor een gespreide vaststelling van de besluiten, zodat uw raad 

voldoende tijd heeft om zich te beraadslagen over de verschillende besluiten.  

Kanttekeningen 
a. Het risico bestaat dat er vertraging optreedt in het proces waardoor de planning toch aangepast moet worden 

Hoewel er onzekerheden bestaan in de uitvoering voor het komende jaar, geeft uw raad met vaststelling van deze 

startnotitie een duidelijke richting en planning aan voor de manier van werken. Door helder te communiceren over 

de gevolgen van eventuele ontwikkelingen voor de planning weten raad en organisatie wat zij van elkaar kunnen 

verwachten. 

Kosten, baten, dekking 
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Bijlagen 

Startnotitie Omgevingswet 

Routekaart omgevingsplan (bijlage bij startnotitie) 

 
 

 

 

Burgemeester en wethouders, 

 

 

Marijke Verstappen 

 

Secretaris 

Otwin van Dijk 

 

Burgemeester 

 

 

  

De uitvoer van de activiteiten is begroot in het bestaande budget voor de Omgevingswet. Verwacht wordt dat dit 

budget wordt overschreven vanwege de extra kosten voor personeel. Het is op dit moment nog onduidelijk hoe groot 

deze overschrijding zal zijn. 

Uitvoering 

Planning 

Na vaststelling van de startnotitie zullen de hierin genoemde besluiten conform de planning in de startnotitie worden 

voorgelegd aan de gemeenteraad. 

 

Personeel 

Voor een goede voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet is verspreid over de gehele organisatie inzet 

nodig. Dit vraagt een behoorlijke inzet in teams die momenteel al te maken hebben met een krappe bezetting voor 

hun dagelijkse werkzaamheden. De gemeente probeert voor deze teams extra menskracht aan te trekken, maar dit is 

lastig in de huidige arbeidsmarkt.  

Om de voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet soepel te laten verlopen is het wenselijk om mensen 

langer aan de organisatie te verbinden, zodat ook het traject direct na de invoering van de wet voldoende 

ondersteund wordt. Het aantrekken van de juiste mensen aantrekken is een uitdaging alsmede om dit binnen de 

begrote middelen te organiseren. 

 
Communicatie/participatie 

n.v.t. 

 

Evaluatie/verantwoording 

n.v.t. 
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Raadsvergadering d.d. 22 april 2021 

 

☐ conform voorstel 

☐ zonder hoofdelijke stemming 

☐ met algemene stemmen 

☐ ……stemmen voor……stemmen tegen 

☐ aangenomen 

☐ aangenomen met amendement………… 

☐ aangehouden 

☐ verworpen 

☐ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt 

☐ in handen van B&W gesteld 

☐ opmerkingen/toezeggingen………………. 

☐ ………………………………………………. 
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De raad van de gemeente Oude IJsselstreek,  

 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 maart 2021 

 

 

BESLUIT: 

 

1. De startnotitie Omgevingswet vast te stellen. 

 

 

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 22 april 2021. 

 

 

 

 

 

De griffier,    

  

 

 

 

 

M.B.J. Looman 

de voorzitter, 

 

 

 

 

 

O.E.T. van Dijk

 

 


