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Aan de Raad,

Op 5 januari 2021 hebben wij het implementatieplan Omgevingswet vastgesteld en met een 
raadsmededeling (BM2005304) aan uw raad aangeboden. Hierbij is tevens besloten dat wij tweemaandelijks 
geïnformeerd worden over de mijlpalen middels een voortgangsrapportage. Om ook uw raad aangehaakt te 
houden bij de implementatie, zullen wij de voortgangsrapportage eveneens tweemaandelijks naar uw raad 
sturen. Vanwege het tussentijds vertrek van de projectcoördinator Omgevingswet heeft de 
voortgangsrapportage wat langer op zich laten wachten dan de bedoeling was. Nu deze functie weer intern 
is ingevuld, zal de voortgangsrapportage voortaan tweemaandelijks worden aangeboden. De eerste 
voortgangsrapportage treft uw raad bijgevoegd aan. Hierin zijn alle activiteiten opgenomen die in het kader 
van de implementatie van de Omgevingswet uitgevoerd dienen te worden. Hierbij wordt opgemerkt dat niet 
alle activiteiten voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet behoeven te worden uitgevoerd, zoals de 
omgevingsvisie en het omgevingsplan. In de kolom 'Raad' kunt u de planningsdatum zien wanneer welke 
activiteiten ter besluitvorming aan uw raad worden aangeboden. Voor zowel de omgevingsvisie als het 
omgevingsplan is de wettelijke datum opgenomen waarbinnen deze stukken dienen te zijn vastgesteld, 
maar het streven is om deze stukken eerder aan uw raad aan te bieden. De planningsdatum hiervan is op 
dit moment echter nog niet bekend, vanwege de vele stappen die genomen moeten worden binnen het 
totstandkomingsproces van deze stukken. In de kolom 'Wat gaan we doen' staat dit beschreven.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is (wederom) uitgesteld van 1 januari 2022 naar 1 juli 2022. 
Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 komt dit uitstel zeer ongelegen. Om zowel de 
huidige raad als de nieuwe raad zo min mogelijk te confronteren met belangrijke besluiten tussen maart en 
juli 2022, wordt getracht de oorspronkelijke invoeringsdatum van 1 januari 2022 zoveel als mogelijk aan te 
houden en belangijke besluiten voor 1 januari 2022 aan uw raad aan te bieden. De roadmap, waarin de 
belangrijkste mijlpalen van de implementatie zijn opgenomen en die eveneens met de raadsmededeling van 
5 januari 2021 aan uw raad is aangeboden, vormt dan ook het uitgangspunt van de activiteiten die in de 
voortgangsrapportage zijn opgenomen.

Via de P&C-cydus wordt uw raad op de hoogte gehouden van de kosten die met de implementatie van de 
Omgevingswet gemoeid zijn.
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