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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 tweede van
drie voortgangsberichten dit jaar. De volgende kunt u in oktober van dit jaar verwachten.
Vooruitblik en terugblik
Invoeringsdatum Omgevingswet verschoven: programma Omgevingswet blijft op
koers
U heeft het allemaal gehoord: de invoering van de Omgevingswet is met een half jaar uitgesteld. De
nieuwe invoeringsdatum is nu 1 juli 2022. Nadat het uitstel bekend werd, is binnen het programma
Omgevingswet gekeken naar de consequenties. Willen we de opleverdata van de geplande
raadsbesluiten opschuiven naar het eerste kwartaal 2022? Of houden we het gas erop en gaan we
door in de planning zoals we die eerder vastgesteld hebben?


Na zorgvuldige afweging hebben we besloten door te gaan in het huidige tempo. Dat betekent dat –
behoudens eventueel andere vertragende factoren- alle geplande raadsbesluiten voor dit jaar ook dit
jaar nog voorgelegd worden aan de raad. Het extra half jaar dat ons door het uitstel gegund is,
gebruiken we om vanuit het DSO de aansluiting op de landelijke voorzieningen tot stand te brengen
en om te oefenen met de nieuw uitgewerkte werkprocessen en werkwijzen.
Redenen om deze keuze te maken, zijn:
 mogelijkheid voor de zittende raad om de geplande besluiten te nemen
 vasthouden van de energie bij de projectleiders Omgevingswet
 vertraging levert geen financiële en capacitieve voordelen op
De keuze die we gemaakt hebben is in lijn met het advies van de VNG.

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.

 Uitwerking werkprocessen in H2O-verband
RxMission is het nieuwe systeem dat in H2O-verband wordt aangeschaft en het proces van
vergunningaanvraag ondersteunt. Om te zorgen dat dit systeem met zo min mogelijk aanpassingen
ook door alle drie de gemeenten gebruikt kan worden, is besloten de werkprocessen voor
vergunningaanvraag gezamenlijk te gaan ontwikkelen. In Heerde bogen we ons in de projecten
‘Verkennen initiatief’ en ‘Vergunningen en meldingen’ al over de aanpassing van deze processen.
Deze activiteiten zetten we nu in H2O-verband voort. Onder begeleiding van adviesbureau De
Processpecialisten werken we, samen met vakcollega’s uit Hattem en Oldebroek, aan de volgende
vijf werkprocessen:
1.
2.
3.
4.
5.

Verkennen en begeleiden initiatief
Behandelen vergunningaanvraag
Toezicht en Handhaving
Behandelen melding bouwactiviteit (Wet Kwaliteitsborging)
Wijzigen omgevingsplan

Collega’s uit alle delen van de organisatie sluiten aan bij de werksessies die hiervoor gepland staan.
De werksessies voor het eerste werkproces lopen op dit moment, de rest is gepland na de vakantie.
 Werkbijeenkomst participatie Omgevingswet verschoven
Doordat onlangs een vergadering van de commissie Ruimte zich uitstrekte over drie avonden, is de
tweede werkbijeenkomst over participatie onder de Omgevingswet verschoven van 29 juni 2021
naar woensdag 22 september a.s. In de eerste bijeenkomst hebben we ons met vakambtenaren,
collegelid en raadsleden gebogen over het onderwerp Verplichte participatie. Deze tweede
werkbijeenkomst bespreken we hoe we als gemeente vrijwillige participatie bij initiatiefnemers
zouden kunnen stimuleren en ondersteunen. Het verschuiven van deze werkbijeenkomst heeft geen
consequenties voor het beslispunt over verplichte participatie, dat in kwartaal 3 van dit jaar gepland
staat.
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