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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 en de eerste helft van volgend jaar een tiental
raadsvoorstellen. Daarnaast praten we u, lopende dit jaar, een aantal keren bij over de voortgang in
de voorbereidingen. Dit is de derde van drie voortgangsberichten dit jaar. En aangezien de
voorbereidingen op de komst van de Omgevingswet ook volgend jaar nog doorlopen, kunt u ook in
2022 een regelmatige update verwachten.
Terugblik en vooruitblik
➢ Invoeringsdatum Omgevingswet verschoven: programma schuift mee
‘Uitstel invoering Omgevingswet naar 1 juli 2022? In het programma Omgevingswet houden we
gewoon de planning aan zoals we die hebben; gericht op 1 januari 2022.’
Dat was het voornemen. En in de verschillende projecten die binnen het programma Omgevingswet
uitgevoerd worden, is ook gewoon doorgewerkt. Toch bleek het voornemen om de oorspronkelijke
planning aan te houden, niet haalbaar te zijn. Vooral door afhankelijkheden. De oplevering van de
plansoftware, bijvoorbeeld. Of het advies van partnerorganisaties op een aantal onderwerpen.
Daarom ziet u verderop in deze ari dat een flink aantal projectresultaten niet meer in 2021, maar in
de eerste helft van 2022 wordt opgeleverd.
➢ Project Participatie levert eerste resultaten op
Terwijl de rekenkamercommissie druk bezig was met het schrijven van haar rapportage over
inwonersparticipatie, stond de ontwikkeling op dit onderwerp niet stil. In het voorjaar en najaar van
2021 bogen raadsleden, beleidsambtenaren, de griffier en de wethouder zich met elkaar over het
onderwerp participatie onder de Omgevingswet. Dat kon niet wachten, omdat met de komst van de
Omgevingswet de raad een besluit moet hebben genomen over het al dan niet verplicht stellen van
participatie bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten. Ook moet er op dat moment
participatiebeleid voor het fysieke domein uitgewerkt zijn. In twee werkbijeenkomsten besprak dit
gemengde gezelschap een aantal belangrijke elementen: hoe zorgen we dat belanghebbenden goed
gehoord worden, hoe stimuleren we inwoners en commerciële partijen om hun omgeving te
betrekken in hun planontwikkeling? Het resultaat van dit proces staat half december op de agenda
van de gemeenteraad.
➢ Klankbord en spiegel
Zoals bekend ondersteunt vanuit de raad de klankbordgroep Omgevingswet het
ontwikkelprogramma. Daarnaast maakt het programma Omgevingswet sinds kort ook gebruik van
een ambtelijke spiegelgroep. Doel daarvan is om 1. af en toe een aantal onbevangen ogen te
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kunnen laten kijken naar alles wat er ontwikkeld wordt en 2. via hen de informatiedeling met de
diverse afdelingen van de organisatie te versterken.
➢ Leren, ervaren, oefenen, doen
De eerste helft van 2022 wordt voor een deel van de ambtelijke
organisatie een half jaar waarin geoefend gaat worden. Oefenen
met een nieuw werkproces voor vergunningaanvraag, oefenen
met een andere wijze van toezicht en handhaving op
bouwactiviteiten. En oefenen met het nieuwe omgevingsloket en
het nieuwe systeem voor de VTH: Rx.Mission. Maar ook voor
medewerkers van bedrijfsvoering, het sociaal domein, het
management en het bestuur is het belangrijk een beeld te hebben
van de veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt.
Vandaar dat de gemeenten Hattem, Oldebroek en Heerde gezamenlijk het opleidingspakket van
Owet hebben aangeschaft. De eerste online modules worden dit jaar nog aangeboden. Het aanbod is
in Heerde toegespitst op de kennisbehoefte vanuit functie of rol, waarmee echt maatwerk geleverd
wordt. Ook raadsleden en commissieleden krijgen –waarschijnlijk na de
gemeenteraadsverkiezingen- passende modules aangeboden.
➢ Aangepaste planning
In het overzicht van beslispunten voor 2021 en 2022 (zie ari 2020-91 ‘Noodzakelijke raadsbesluiten
invoering Omgevingswet’ voor de toelichting daarop) 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
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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
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Concreet betekent dit dat:
• we op op het moment dat we het advies van de omgevingsdienst hebben, kunnen bepalen
hoe we omgaan met de rijksregels die in de vorm van de bruidschat naar ons toekomen;
• door vertraging in de oplevering van de omgevingsplansoftware een voorstel voor de opbouw
van het omgevingsplan naar 2022 verschuift;
• de aanpassing van het legesmodel verschoven is naar Q2 van 2022. De oorzaak daarvoor ligt
in het feit dat het legesmodel onder andere gebaseerd wordt op keuzes in de dienstverlening
van de ODNV en op het heringerichte proces van vergunningaanvraag. Beiden zijn nog niet
volledig uitgewerkt;
• de vaststelling omgevingsvisie opschuift naar de tweede helft van 2022. De oorzaak daarvan
is tweeledig: 1. de extra participatieronde van voor de zomer (via
samenwerkenaanheerde.nl) vraagt om meer verwerkingstijd en aanvullende gesprekken met
een aantal betrokken partijen. 2. de grote hoeveelheid onderwerpen die binnen RO
behandeld wordt, maakt het nodig prioriteiten te stellen. Met dit uitstel lopen we geen risico:
onder de Omgevingswet moet elke gemeente moet uiterlijk in 2024 haar omgevingsvisie
hebben vastgesteld.
Met deze aangepaste planning vervalt de eerdere planning in Ari 2021-46 ‘Periodieke update
voorbereidingen Omgevingswet‘.
➢ Alle informatie over de Omgevingswet en Heerde op één plek
En voor degenen die weer eens willen bijlezen… alle informatie die ondertussen gepasseerd is over
de wijze waarop we in Heerde ons voorbereiden op de Omgevingswet, is nog steeds te bekijken in
het Omgevingswetdossier in iBabs. Zoek in iBabs onder Omgevingswetdossier–2021-1 januari 2021.
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