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Programmateam Omgevingswet

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN), GGD
Hollands Noorden (GGD HN) en Omgevingsdienst NoordHolland Noord (OD NHN) werken vanuit de bestuursopdracht
van 2019 - en het daaruit volgende programmaplan gezamenlijk aan de voorbereiding op de implementatie van de
Omgevingswet (OW). Dit zodat eenieder zijn uitvoerende en
adviserende taken voor gemeente en provincie kan uitvoeren
vanaf het moment dat de Omgevingswet in werking treedt. In
deze nieuwsbrief een update over de stand van zaken.

Bestuurlijke gesprekken over zorgen
implementatie Omgevingswet
In de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat de OD, VR
en GGD vergevorderd zijn met de gezamenlijke voorbereiding
op de Omgevingswet, maar ook dat de stuurgroep van
deze gemeenschappelijke regelingen (hierna: gr’en) zich
zorgen maakt over het functioneren van het Digitaal Stelsel
Omgevingswet (DSO), de tijdige afronding van de verplichte
minimale acties VNG en over de financiële en organisatorische
impact als gevolg van het uitstel van de wet van 1 januari naar
1 juli 2022.

Gesprekken met deelnemers
Deze zorgen heeft de stuurgroep de afgelopen periode met
alle opdrachtgevers besproken. In die gesprekken is ook
geïnformeerd naar de vorderingen van gemeenten bij de
voorbereiding op de nieuwe wet, gesproken over de mogelijke
rol van de drie gr’en en over de mogelijkheden van het gebruik
van bij de gr’n de aanwezige data én over de wens voor meer
datagedreven advisering door de gr’en rond de Omgevingswet.
Bij deze gesprekken met de portefeuillehouders Omgevingswet,
ondersteund door de programmamanagers, was vanuit de
stuurgroep een delegatie van zowel de VR als de GGD en OD
aanwezig.

Conclusies
De conclusies uit de gesprekken is dat we gezamenlijk het
uitstel gebruiken om met name de werkprocessen nog
beter in te regelen, met elkaar casussen en in het DSO te
oefenen en heldere afspraken te maken. De afspraken gaan
dan bijvoorbeeld over het gebroken boekjaar, hoe om te
gaan met de eenmalige en structurele kosten, de onderlinge

tempoverschillen of over de onderlinge verwachtingen in de
transitieperiode t/m 2029 en het bieden van ondersteuning aan
achterblijvende gemeenten. Maar ook over het voortvarend
oppakken van de dienstverleningsovereenkomsten, hoe we
omgaan met onduidelijkheid en onafhankelijkheid van de
landelijke overheid/VNG, de omgang met kostenverhogende
verwachtingen en welke stappen we gaan nemen t.a.v. het
monitoren van data en informatie in de beleidscyclus, het
datagedreven adviseren en bij wie de regie ligt. Kortom, naast
dat er veel is gedaan, is er ook nog genoeg te doen in de
aanloop naar de invoeringsdatum, maar ook daarna in de hele
transitieperiode t/m 2029.

Aanbevelingen
Op basis van deze gesprekken met de diverse deelnemers
heeft de stuurgroep ‘Gezamenlijk programma implementatie
Omgevingswet’ een notitie met conclusies en aanbevelingen
opgesteld. Deze notitie wordt ter vaststelling aangeboden bij de
AB-vergaderingen van de gr’en en zal ook worden gedeeld met
de deelnemende colleges en gemeenteraden.

Meer focus en rust aanbrengen.
Ondersteunen door te ontzorgen.
De stuurgroep beveelt in deze notitie aan om met elkaar meer
focus te hebben voor hetgeen op 1-7-2022 “klaar” moet zijn en
rust aan te brengen in het proces door dit in de transitieperiode
verder te concretiseren en geeft aan ook de gemeenten te
willen ontzorgen bij de uitvoering van de Omgevingswet. Dit
zodat we gezamenlijk de zorgen en uitdagingen goed het hoofd
kunnen bieden. Enkele aanbevelingen zijn bijvoorbeeld:
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Focus

• door het beter gebruik maken van de regionale dynamiek.

• aanbrengen op die dingen die we vóór 1 juli 2022 moeten
doen volgens de minimale eisen van de VNG;
• op onderlinge afstemming. Bijvoorbeeld ten behoeve
van de voorbereidingen die parallel plaatvinden; in
de eigen organisaties en ook gezamenlijk met de
deelnemers in de regio NHN. Maar ook is afstemming
nodig over de uitkomsten en adviezen die de regionale
werkgroepen binnenkort opleveren. Die gaan over de
manier van samenwerken, de bruidsschat, omgevingstafel/
vergunningen, omgevingsvisie en-plan, werkprocessen, DSO
en toezicht en handhaving.

Ontzorgen

Rust
• aanbrengen voor zaken die later ook kunnen, of waarbij er
afhankelijkheid is van derden.
• door liefst landelijke -maar op z’n minst regionaleharmonisatie voor de haalbaarheid en het beheer van de
taken Omgevingswet na beëindiging van de programma’s;
• Maar ook doordat bestuurlijk op landelijk niveau
duidelijkheid wordt gegeven over het DSO, de (financiële)
structurele effecten van de Omgevingswet, en het
basistakenpakket;

• Door het inzetten van de meerwaarde, de specialistische
kennis en ervaring, van de VR, GGD en OD ter
ondersteuning/advisering bij beleidsvorming en uitvoering
van de Omgevingswettaken;
• Door de samenwerking te benaderen vanuit de opgave die
er ligt, en vanuit de toegevoegde waarde voor de gemeente,
gebaseerd op de vakinhoud en professionaliteit van de gr’en.
• Doordat coördinatie zal plaatsvinden op de integrale
advisering vanuit de gr’n. Dit, zodat er een afgestemd advies
wordt voorgelegd aan de gemeente en tegenstrijdigheid
wordt voorkomen.

Dit als voorbeeld. De notitie bevat meer punten. Deze notitie
wordt in de eerstvolgende AB’s van de gr’en ter vaststelling
ingebracht.
De stuurgroep zal u op de hoogte houden van de verdere
ontwikkelingen en vorderingen via deze nieuwsbrief.

Regionale werkgroepen ronden opdracht af
De regionale werkgroepen, opgericht om voor een aantal

Nog op te leveren (Q1 2022):

onderwerpen adviezen voor te bereiden die richting geven

• Samenwerking processen; afspraken over het gezamenlijke

voor de uitvoering van taken onder de Omgevingswet, leveren
binnenkort hun resultaten op aan de programmamanagers in
Noord-Holland Noord (NHN).
Deze werkgroepen, samengesteld uit medewerkers van
gemeenten, provincie, VR, GGD, OD en HHNK, hebben gewerkt
om te komen tot adviezen rond een aantal over onderwerpen van
de lijst met minimale acties voor de Omgevingswet van de VNG.

Reeds opgeleverd zijn:
• Bruidsschat; advies t.a.v het laten vallen, overnemen of
lokaal aanpassen van de bruidsschatregels
• Omgevingstafel: procesafspraken met alle ketenpartners

deel van het proces, over wie wanneer betrokken wordt,
maar ook meer praktisch afspraken over type bestanden en
hoe zaken vastgelegd worden e.d.
• Toezicht en handhaving; inventarisatie veranderingen onder
de OW, impact ervan op samenwerking gr’en, en op welke
manier toezicht en handhaving vormgeven.
• Kerninstrumenten visie en plan; handreikingen hoe je
procesmatig met omgevingsplan en omgevingsvisie omgaat
• Digitalisering; brengt in kaart wat er nodig is om succesvol
samen te kunnen werken in de keten binnen DSO, maar ook
het aansluiten en functioneel gebruik daarvan.

van een gemeente: hoe benaderen we een complexe
aanvraag integraal; hoe verdelen we de rollen en taken,

In een volgende nieuwsbrief zullen we aandacht besteden aan

zodat we binnen 8 weken een vergunning kunnen verlenen

de conclusies en resultaten van de afzonderlijke werkgroepen.

Wilt u meer informatie?
Wilt u meer informatie over het gezamenlijk programma Omgevingswet? Neem dan contact op met Peter Verduin,
programmamanager Omgevingswet namens Veiligheidsregio NHN, GGD HN en OD NHN:
pverduin@odnhn.nl
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