Beantwoording vragen Omgevingswet implementatie n.a.v. presentatie gecombineerde commissie
SOB/EFTR van 24 maart 2021:
CDA-fractie
1. Is de gemeente Valkenburg aan de Geul al aangesloten op het DSO en wordt hier al mee
geoefend? Zo niet, waar zitten de problemen? En zo ja, hoe zijn de ervaringen tot nu toe en
kunt u daar wat meer toelichting op geven?
Er zijn drie koppelingen die gelegd moeten worden met het DSO. Twee daarvan zijn belegd in
het project Omgevingswet. Dit is de koppeling met de applicatie van de toepasbare regels en
het DSO en de applicatie voor het maken van het Omgevingsplan en het DSO. Het is nog niet
mogelijk om te oefenen met de koppelingen, maar ze zijn werkend. Volgens de planning van
de softwareleverancier zullen we rond juli kunnen starten met oefenen.
Daarnaast is er ook nog een separaat project dat is gericht op de VTH-applicatie. Ook in dit
project is één van de drie koppelingen belegd. De koppeling is getest en werkend. Na
livegang Squit eind april kan gestart gaan worden met het oefenen.
2. Er zal sprake zijn van minder inkomsten van leges. Wat betekent dit financieel voor de
gemeente en is er al zicht op hoe men dit denkt te compenseren?
De legesverordening wordt in een aparte werk/projectgroep integraal geactualiseerd. Ook
wordt hierbij gekeken naar de eventueel minder te heffen leges (ook in het kader van de Wet
private kwaliteitsborging bouwen) en de mogelijkheid om leges te heffen voor
milieuactiviteiten. Ook zijn sessies georganiseerd voor de samenwerking/afstemming met de
ketenpartners.
3. In het omgevingsplan zullen ook milieu-activiteiten worden geregeld. Wordt er naar
aanleiding hiervan nagedacht over het heffen van leges over milieu-activiteiten?
Zie de beantwoording van de vorige vraag.
4. Ik heb vernomen dat er bij veel Limburgse gemeenten een hoge stijging is van
vergunningaanvragen. Is hier ook sprake van in de gemeente Valkenburg aan de Geul en
wat betekent dit voor de beschikbare capaciteit voor de implementatie van de
Omgevingswet. Zo ja, verwacht u dat dit nog het hele jaar zal voortduren?
Op dit moment is geen sprake van een hoge stijging van het aantal vergunningaanvragen.
5. Is er al een bepaalde mate van inzicht wat de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaat
betekenen voor de begroting 2022?
Het projectbudget is meegenomen in de kadernota en zal straks dus ook worden
meegenomen in de begroting. Voor de implementatie is er telkens sprake van
voortschrijdend inzicht. Indien aanvullend budget benodigd, dan zullen we tussentijds
richting uw raad komen voor eventueel extra benodigd krediet voor de implementatie van de
Omgevingswet.
6. Is er ten aanzien van de implementatie sprake van samenwerking in de regio? Worden er
bijvoorbeeld projecten samen opgepakt?
Vanuit de VNG is sinds begin 2020 een Regionale Implementatiecoach Omgevingswet
aangesteld (RIO). Deze ondersteunt en verbindt gemeenten binnen Limburg bij de
implementatie van de Omgevingswet. In de regio zijn enkele regionale werkgroepen
opgericht waar ook de gemeente Valkenburg aan de Geul deelneemt. Hierbij kan men
denken aan de Werkgroep Omgevingsplan en de Werkgroep Toepasbare regels. Daarnaast

heeft de projectleider Omgevingswet regelmatig contact met andere projectleiders
Omgevingswet in de regio.
PGP-fractie
1.

Op de vierde slide staat: 'De raad zal de Omgevingsvisie en het omgevingsplan
vaststellen' en "Delen van het omgevingsplan vaststellen/wijzigen (kan worden
gedelegeerd aan het college)" -> Dit lijkt tegenstrijdig. Als raad stellen we iets vast en het
college kan dat veranderen. Dit zal er vast niet zonder reden instaan. Kan dit toegelicht
worden met een voorbeeld, en uitleg waarom en wanneer het wenselijk is dat de raad dit
overlaat aan het college?

In de huidige wetgeving bestaat deze delegatiemogelijkheid inderdaad nog niet. De Omgevingswet
voorziet hierin, om zo de kader stellende zaken bij de raad te beleggen en de meer uitvoerende
taken bij het college. Men zou bijvoorbeeld kunnen overwegen als raad om kleinere initiatieven
waarbij het omgevingsplan gewijzigd moet worden aan het college over te laten. In de praktijk kan
men onder de Omgevingswet op 2 manieren initiatieven mogelijk maken door: het wijzigen van het
omgevingsplan (in eerste instantie raadsbevoegdheid) of door het verlenen van een vergunning in
afwijking van het omgevingsplan, ook wel opa genoemd (collegebevoegdheid).
De keuze tussen wijzigen of afwijken van het omgevingsplan is sterk afhankelijk van de mate van
concreetheid van een initiatief en/of de gewenste flexibiliteit. Afwijken van het omgevingsplan is
voorbehouden aan concrete initiatieven (geen of weinig flexibiliteit mogelijk). Het omgevingsplan
kan zowel worden ingezet bij concrete als nog nader uit te werken initiatieven waarbij het belangrijk
is om flexibiliteit te bieden.
2.

Er moet heel wat af wat zijn voor 1 januari 2022. In de slids staat dat we in juni en oktober
bij elkaar komen m.b.t. lijst maken t.b.v. adviesrecht voor buitenplanse afwijkingen.
Wanneer en hoe gaan we de andere elementen zoals vermeld op lijst 5 tm 7 behandelen?

Op 4 mei heeft het college een besluit genomen over het doorgeleiden van een RIB aan de raad met
daarin een overzicht van alle besluiten in het kader van de implementatie van de Omgevingswet die
we in 2021 conform een bepaalde planning willen voorleggen aan college en raad. Dit RIB is op 6 mei
2021 aan uw raad toegestuurd.
Voor de lijst advies raad en de lijst verplichte participatie zullen we in juni een (digitale) raadsessie
organiseren.
3. Liggen we nog op schema en hoe ziet de verdere planning er uit?
Zie ook de beantwoording van de vorige vraag. Middels een RIB is de raad geïnformeerd over de te
nemen besluiten dit jaar (2021) in het kader van de Omgevingswet en de planning daarbij. De totale
implementatie periode van de Omgevingswet duurt nog tot en met december 2029. De planning in
het RIB is gemaakt op basis van de huidige verwachtingen en inzichten in het kader van de
implementatie Omgevingswet. Nieuwe inzichten zouden kunnen leiden tot her-prioritering of
bijstelling van de planning.

