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Geachte raadsleden,

In deze brief informeren wij u over een aantal zaken met betrekking tot

de

implementatie van de Omgevingswet.

Begroting 2OL7
Op B november 2016 stelde u de begroting 20L7 van de gemeente Waalre vast. In
deze begroting is € 25.000 opgenomen voor het ontwikkelen van een plan van
aanpak voor de implementatie van de nieuwe Omgevingswet. Doel daarbij was om

aan de hand van dit pan van aanpak de gemeente de komende twee jaar
gestructureerd en integraal voor te bereiden op alle veranderingen binnen het
ruimtelijk domein die deze nieuwe wet met zich meebrengt.

In maart 20L7 zijn we dan ook aan de slag gegaan om te komen tot een koers voor
de implementatie van de Omgevingswet in Waalre. Door interactieve sessies met
onder meer uw raad, college en de ambtelijke organisatie is gekomen tot een koers
om de Omgevingswet de komende jaren te laten landen in onze gemeente. Deze
koers is opgenomen in een koersdocument en stappenplan. Beide documenten
werden in het najaar van 2OL7 door een extern bureau opgeleverd.

Uitstel inwerkingtreding
Eind juli 20L7 is door de minister van Infrastructuur en Milieu aangekondigd dat de
inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt uitgesteld naar l januari 2021. Als
oorzaak van de vertraging wordt aangegeven de complexiteit van de ministeriële
regelingen en de vier aanvullingswetten. Om de zorgvuldigheid te kunnen
waarborgen is er meer tijd nodig.
Motie 'Omgevingswet'
Doordit uitstel heeft u bij de begrotingsbehandelingopT november 2017 in de motie
'Omgevingswet' het college opgedragen om de middelen voor het voorbereiden van
de Omgevingswet pas in te zetten als een voorstel daartoe door de gemeenteraad is
geaccordeerd. Met de nieuwe gemeenteraad willen wij daarom de Omgevingswet
goed beleven en pas daarna wordt een voorstel voorgelegd waarin de financiële
middelen voor de implementatie van de Omgevingswet zijn opgenomen.
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Koers
Gezien de complexiteit, die ook door het Ministerie wordt onderschreven, vinden wij
het belangrijk om op een aantal organisatorische aspecten door te gaan met de
implementatie en de energie nu niet te laten wegvloeien. De minimale stappen die
binnen de ambtelijke organisatie gezet moeten worden zijn niet afhankelijk van
politieke keuzes en vragen ook niet om extra financiële middelen. Door hiermee
onverminderd door te gaan, voorkomen we dat het gehele implementatieproces
stilvalt. Als gemeente kunnen we daarmee ook aanhaken b¡j de regíonale
samenwerking. Deze samenwerking willen we ook niet stil laten vallen.
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Koersdocument en stappenplan
Om die reden hebben wij in onze vergadering d.d.20 februari 2018 besloten om het
kg-.qrsdocunent.ren'het,stappenplan voorlopig vast te stellen. De uitgangspunten uit
onze strategische visie 'De Kracht van Waalre'vormen de basis voor de koers bij de
Omgevingswet. We zien deze documenten als overdrachtsdocumenten aan de nieuwe
en het nieuwe College. Het is vervolgens aan het nieuwe
gemeentebestuur om het koersdocument en bijbehorend stappenplan vervolgens in
de loop van 2018 te herijken en definitief vast te stellen.

gemeenteraad

Bijgevoegd bij deze brief vindt u ter kennisgeving het koersdocument en het
bijbehorende stappenplan. Het stappenplan is het uitvoeringsprogramma van het
koersdocument. In het stappenplan staan de verschillende stappen opgenomen die
de komende vier jaar gezet moeten worden om de Omgevingswet goed te laten
landen in Waalre.
Wij vertrouwen er op u voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
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