
De inwerkingtreding van de Omgevingswet komt steeds dichterbij. Inmiddels is de ambtelijke organisatie druk bezig 
met de voorbereidingen hiervoor. Voor het hele traject dat volgend jaar doorlopen moet worden om een soepele 
overgang naar de Omgevingswet te realiseren, ontvangt u in januari 2021 een startnotitie. In dit memo nemen wij u 
alvast mee in planning van een aantal sessies de komende tijd, zodat u daarvan tijdig op de hoogte bent, en geven 
we een globale planning weer voor 2021. 

Werkbijeenkomst ‘de raad en de Omgevingswet’ door mevrouw Trees van der Schoot
Op 4 februari organiseren wij een werkbijeenkomst waarin u door mevrouw Trees van der Schoot wordt meegenomen 
in de (veranderende) rol van de raad en de belangrijkste keuzes die op u als raad afkomen. Tijdens deze avond wordt 
ingegaan op de bedoeling van de wet (maatschappelijke doelen) en worden deze doelen geplaatst tegenover 
(nieuwe) thema’s van de huidige tijdgeest. Daarnaast wordt ingegaan op het systeem van de wet (beleidscyclus, 
kerninstrumenten) waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan welke beleidsvrijheid of bestuurlijke 
afwegingsruimte de gemeenteraad toekomt en welke rol participatie daarbij speelt. 
Deze bijeenkomst heeft dus vooral als doel u te informeren over de Omgevingswet, duidelijkheid te geven over de rol 
van de gemeenteraad en inzicht te geven in wat er op u als gemeenteraad afkomt het komende jaar. Deze avond 
hoeft u nog geen besluiten te nemen.  

In navolging van deze bijeenkomst willen wij u op meerdere momenten meenemen in de te maken keuzes. In overleg 
met de agendacommissie worden deze avonden ingepland. 

Besluiten Omgevingswet voor inwerkingtreding
Vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet dient uw raad een aantal besluiten te nemen. Dit betekent dat er in 2021 
bijna iedere cyclus een onderwerp omtrent de Omgevingswet op de agenda staat. Om u niet te veel te belasten 
hebben we geprobeerd dit zo goed mogelijk over het jaar te verspreiden. Hier geven we alvast een indruk van de 
inhoud van de besluitvorming over deze onderwerpen. 

Bruidsschat 
In de zogeheten ‘Bruidsschat’ krijgen wij van het Rijk een set regels waarvoor wij bevoegd gezag worden. Deze regels 
zijn nu dus op Rijksniveau geregeld, en worden straks op gemeenteniveau bepaald. De bruidsschat maakt onderdeel 
uit van het omgevingsplan van rechtswege. Ook indien we de regels ongewijzigd overnemen is hiervoor een 
raadsbesluit vereist. Daarnaast betekent ongewijzigd overnemen niet dat we daarna niets meer hoeven te doen. De 
regels uit de bruidsschat voldoen nog niet aan de nieuwe wetgeving. Zodra wij de regels overhevelen naar het nieuwe 
deel van ons omgevingsplan, dienen de regels te voldoen aan de instructieregels uit het Besluit kwaliteit leefomgeving 
(Bkl) en de provinciale verordening. Inmiddels is de bruidsschat ambtelijk geïnventariseerd en geanalyseerd, waarbij 
de (eventuele) consequenties in kaart zijn gebracht. Op basis hiervan zullen wij uw raad een advies voor vervolg 
geven. Dit advies zullen wij in het tweede kwartaal van 2021 aan u voorleggen. 

Besluit instellen gemeentelijke adviescommissie en verordening
Op dit moment kennen wij de Commissie Cultuurhistorisch Erfgoed en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Onder de 
Omgevingswet is slechts één commissie verplicht: de gemeentelijke adviescommissie. Deze commissie heeft in ieder 
geval tot taak te adviseren over aanvragen om een omgevingsvergunning voor een rijksmonumentenactiviteit, voor 
zover het anders dan archeologische monumenten betreft (art. 17.9 Ow). Gemeenten mogen zelf kiezen om er een 
bredere adviescommissie van te maken, die ook aspecten over welstand, cultuurhistorie en bijvoorbeeld 
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duurzaamheid behandelt. Wij zijn druk bezig te 
onderzoeken wat een juiste samenstelling voor de 
gemeentelijke adviescommissie is. We voeren hierover 
overleg met het Gelders Genootschap. 
Als raad dient u de commissie (en bijbehorende verordening) vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet in te 
stellen. Wij komen in het tweede kwartaal van 2021 bij u terug met een voorstel en de daarbij behorende verordening.

Verdeling bestuurlijke bevoegdheden
Gemeenten krijgen meer lokale en bestuurlijke afwegingsruimte, waardoor zij maatwerk kunnen
leveren en de besluitvorming kunnen verbeteren. Hiermee wordt bijgedragen aan het realiseren van
de verbeterdoelen ‘ruimte voor maatwerk’ en ‘snellere en betere besluitvorming’. De gemeenteraad kan in sommige 
gevallen bevoegdheden naar het college van B&W delegeren om daarmee het besluitvormingsproces te versnellen en 
de dienstverlening te verbeteren. De gemeenteraad kan er ook voor kiezen om in sommige gevallen de controle naar 
zich toe te trekken en bindende adviezen verplicht te stellen.

In het kader van de verdeling van bestuurlijke taken gaan wij u vragen om drie besluiten, die wij in de startnotitie 
uitgebreid gaan toelichten. Kort gezegd komt het hier op neer: 

1) Of en zo ja, in welke gevallen, wil de gemeenteraad vaststelling van delen van het Omgevingsplan
    aan het college van B&W delegeren? 
2) In welke gevallen wil de gemeenteraad voorafgaand (bindend) adviseren?
3) In welke gevallen wil de gemeenteraad participatie verplicht voorschrijven voor initiatiefnemers?

De planning is deze besluiten het tweede kwartaal van 2021 aan u voor te leggen.

Participatie 
Participatie omvat alles omtrent een initiatief: alle belangen betrekken en vooral meedenken, meepraten, meedoen, 
meebeslissen. Participatie door de initiatiefnemer wordt gestimuleerd omdat het betrekken van de omgeving 
waardevolle inzichten op kan leveren en een initiatief beter kan maken. Het vroegtijdig betrekken van de omgeving 
zorgt voor draagvlak. Het betrekken van belanghebbenden bij het opstellen van (ruimtelijke) plannen is natuurlijk niets 
nieuws, maar de Omgevingswet benadrukt het belang hiervan nog eens. Voor gemeenten ontstaat de verplichting om 
participatiebeleid te hebben. Wij willen dit participatiebeleid echter breder trekken dan wat op basis van de 
Omgevingswet van ons wordt verwacht, omdat binnen de gemeente Oude IJsselstreek het belang van een goede 
participatie wordt onderschreven. Tevens zal er rondom participatie een onderzoek worden gedaan door de 
Rekenkamercommissie (ingekomen stuk 20-430). Om deze redenen wordt u op een later moment geïnformeerd over 
het aparte traject rondom participatie. 

Tot slot dient u een aantal ‘technische’ besluiten te nemen, waarbij het doel is zoveel mogelijk beleidsneutraal over te 
gaan vanuit de huidige situatie: 
- Besluit taken ODA
- Besluit nadeelcompensatie
- Legesverordening

Totaaloverzicht besluitvorming Omgevingswet

Besluit Raad
Bruidsschat Beeldvormend mei, besluitvormend juni 
Besluit instellen gemeentelijke 
adviescommissie + verordening

Mei

Delegatiebesluit Beeldvormend september,
besluitvormend oktober

Instemmingsrecht/bindend advies November
Besluit taken ODA November
Besluit nadeelcompensatie November 
Legesverordening Tijdens begrotingsbehandeling in 

november 
Participatiebeleid + verordening, 
aanwijzen verplichte gevallen 
participatie

N.t.b.
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Tot slot
In dit memo zijn de belangrijkste besluiten opgenomen 
die u gaat maken in het kader van de
implementatie van de Omgevingswet vóór 
inwerkingtreding. Medio januari volgt een startnotitie waarin deze onderwerpen eveneens aan bod komen. Uiteraard 
ontvangt u te zijner tijd voor alle onderwerpen uitgebreide informatie, zodat u optimaal toegerust bent om de besluiten 
te nemen.
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