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Inleiding
De Omgevingswet komt eraan. Ook binnen de gemeente Heerde zijn de voorbereidingen in volle
gang. Als raad ontvangt u in dat kader dit jaar een tiental raadsvoorstellen. Daarnaast praten we u,
lopende dit jaar, een aantal keren bij over de voortgang in de voorbereidingen. Dit is de eerste van
drie voortgangsberichten. De volgende twee kunt u in juni en oktober van dit jaar verwachten.
Vooruitblik en terugblik
 Blijft de invoeringsdatum voor de Omgevingswet staan?
Wie de media volgt en Binnenlands Bestuur leest, weet dat de invoeringsdatum van 1 januari 2022
voor de Omgevingswet steeds opnieuw ter discussie wordt gesteld. De Wageningse professor
Kistenkas haalde Nieuw-Zeeland aan als voorbeeld van een mislukte poging om een integrale
wetgeving voor de fysieke ruimte van de grond te krijgen. Eén op de negen wethouders wil de
Omgevingswet afblazen, bleek in februari uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en de
wethoudersvereniging. En de VNG wil de Omgevingswet alleen invoeren met een werkend digitaal
stelsel. In april moet de knoop worden doorgehakt of de geplande datum van 1 januari 2022
haalbaar is.
Hoe dan ook, zolang er geen duidelijkheid is gaan de projectleiders binnen het programma
Omgevingswet van de gemeente Heerde, onverminderd door met de voorbereidingen. Ook in deze
tijd, waarin corona zorgt voor extra volle agenda’s en extra uitdagingen op het vlak van samen
ontwikkelen.

 Strategische hoofdlijnennotitie
Op 25 januari jl. stemde u in met het Raadsvoorstel strategische lijn Omgevingswet. Deze
strategische keuzes geven richting in de verdere implementatie van de Omgevingswet, ook in de
jaren ná 2021; de gele balk, dus. Het ging om de volgende keuzes:
 Besturingsfilosofie: faciliteren, sturen of een combinatie daarvan?
 Omgevingsvisie: beperkt integraal of volledig integraal?

Dit sjabloon is bedoeld voor actieve informatieverstrekking aan de raad. Vragen hierover kunnen worden gesteld tijdens de
rondvraag van de eerstvolgende commissievergadering, of gevraagd kan worden de memo ter bespreking te agenderen voor
een eerstvolgende commissievergadering.









Omgevingsplan: globaal of gedetailleerd?
Omgevings-vergunning: beoordelingsregels of algemene regels?
Participatie bij een initiatief: verplicht (bij afwijkingen) of niet?
Dienstverlening: persoonlijk contact of digitaal?
Alvast parallel spoor met pilots of niet?
Regionale samenwerking: lokale of regionale focus?
Omgevingsvisie: wel of niet in programma’s uitgewerkt?

Waarom is de voorkeur van het college zo vaak gelegen in een combinatie, was de vraag die toen
gesteld werd. Nou, dat komt doordat de voorgelegde keuzes niet zwart-wit zijn, maar zich in een
glijdende schaal bevinden. Dat geeft u in ieder geval de mogelijkheid om de komende jaren, bij de
verdere uitwerking, nog te kunnen aanpassen of bij te stellen.
 Aangepaste planning
In het overzicht van beslispunten voor dit jaar (zie ari 2020-91 ‘Noodzakelijke raadsbesluiten
invoering Omgevingswet’) hebben zich een aantal wijzigingen voorgedaan. Ze zijn in de planning
hieronder verwerkt.
Voorbereiding, waarin ook opiniërende bijeenkomsten met raad(scommissies) aan de orde kunnen zijn
Besluitvorming gemeenteraad

Te nemen besluiten
Raadsbesluiten
Deelprogramma Beleidsinstrumenten
Project omgevingsvisie
concept
ontwerp
vaststelling
milieueffectrapportage
Project Tijdelijk omgevingsplan
omgang met regels bruidsschat
verordening fysieke leefomgeving
Project Wijzigen omgevingsplan
aanpak gemeente dekkend omgevingsplan
beoogde opbouw omgevingsplan
Project Overzicht op programma’s
omgevingsprogramma’s
Project Buitenplanse omgevingsplanactiviteiten
adviesrecht raad omgevingsplanactiviteiten
Deelprogramma Bedrijfsvoering
Project Visie op Begroting
aanpassing legesmodel
Deelprogramma Werkprocessen
gemeentelijke adviescommissie
verplichte participatie bij
omgevingsplanactiviteiten
Hieruit voortvloeiende raadsbesluiten
legesverordening 2022
verordening nadeelcompensatie
aangepast mandaatbesluit
participatiebeleid en aanpassing
Inspraakverordening 2017
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Concreet betekent dit dat:
 de aanpassing van het legesmodel verschoven is naar Q3. Toelichting daarover vindt u in ari
2021-20 ‘Gevolgen van de Omgevingswet voor de legesverordening en –opbrengst’;
 het voorstel voor de inrichting van een gemeentelijke adviescommissie, mede als gevolg van
de wethouderswissel, niet in Q1, maar Q2 aan u voorgelegd wordt;
 de vaststelling omgevingsvisie opschuift naar Q1 2022. Reden: het voornemen om de
concept omgevingsvisie niet slechts ter informatie, maar ter aanvulling neer te leggen bij
partners en inwoners.
Met deze aangepaste planning vervalt de eerdere planning in Ari 2020-91 ‘Noodzakelijke
raadsbesluiten invoering Omgevingswet’.
 Afbeelding in ieder raadsvoorstel
De planning op de vorige pagina hebben we eerder ook in de soepmetafoor geplaatst. Stuk voor
stuk voegen we de ingrediënten toe, totdat we op 1 januari 2022 de bouillon afhebben. Om de
voortgang in de besluitvorming zichtbaar te maken, treft u dit jaar bij ieder raadsvoorstel over de
Omgevingswet in een bijlage onderstaande afbeelding aan.

 Alle informatie over de Omgevingswet en Heerde op één plek
En voor degenen die het nog niet in de Raadsinfo gelezen hebben… alle informatie die de afgelopen
tijd gepasseerd is over de wijze waarop we in Heerde ons voorbereiden op de Omgevingswet, heeft
een plek gekregen in het Omgevingswetdossier in iBabs. Kijk in iBabs onder Omgevingswetdossier–
2021-1 januari 2021.
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