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inzake de implementatie van de Omgevingswet

Samenvatting

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking, die 26 bestaande wetten
gaat vervangen. Het is de bedoeling dat die nieuwe wet er voor zorgt dat we
meer ruimte bieden voor ontwikkelingen, terwijl we de aandacht voor kwaliteit
behouden. Het moet eenvoudiger, duidelijker, beter en sneller.
In bijgevoegd plan van aanpak vindt u informatie over de stelselherziening, de
consequenties hiervan voor de gemeente Dordrecht, haar inwoners en haar
partners en de manier waarop we de implementatie van de wet willen voorbereiden
en tot een goed einde brengen. Omdat de nieuwe regelgeving gefaseerd wordt
vastgesteld, bestaan er nog verschillende onduidelijkheden over de werking en de
impact van de wet. Daarom heeft dit plan het karakter van een wegwijzer met een
"leren door te doen" aanpak. We zullen het proces gaandeweg aanpassen aan
wisselende behoeftes en de zich nog ontwikkelende regelgeving.
Inleiding

Het huidige omgevingsrecht bestaat uit 26 losse wetten en een nog groter aantal
uitvoeringsregelingen. De regelgeving is langzaam uitgegroeid tot een wirwar van
regels met ingewikkelde procedures. De nieuwe Omgevingswet verplicht ons om
alle beleid, plannen en regels beter op elkaar af te stemmen en om vergunningen
eenvoudiger en sneller af te geven.
Iedereen die nu iets doet op het gebied van ruimtelijke ordening, bouwen, milieu,
openbare ruimte en infrastructuur, bodem, water, lucht, natuur, monumenten en
erfgoed krijgt er mee te maken. Dat geldt voor raadsleden, bestuurders, managers,
medewerkers, inwoners en bedrijven.
Doelstelling

We hebben ongeveer 3 jaar de tijd voor de voorbereiding. Dat lijkt veel, maar dat is
het niet. Het systeem, het beleid, de regels, de processen, de taken en
verantwoordelijkheden gaan allemaal veranderen: de wet heeft veel gevolgen. We
willen op tijd klaar zijn voor een goede invoering van de wet. Daarom is het
verstandig om nu op stoom te komen met de voorbereidingen en iedereen mee te
laten denken over hoe we de Omgevingswet het beste in Dordrecht kunnen gaan
toepassen.
Stand van zaken/de feiten

Zorgen voor een goede invoering van de Omgevingswet is een wettelijke
verplichting. Alle overheden in Nederland moeten zorgen dat ze er op tijd klaar
voor zijn. De invoering van de wet is vorig jaar uitgesteld naar 1 januari 2021. Een
fors uitstel waarmee het rijk de kans op nieuw uitstel zo klein mogelijk wil houden.
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Of dit lukt is afwachten, maar we houden er rekening mee dat de nieuwe
invoeringsdatum definitief is. De einddatum voor de transitie is gelijk gebleven:
2029. Dit betekent voor gemeenten dat op 1 januari 2029 het laatste
omgevingsplan in werking is getreden. Ook de tussentijdse mijlpalen blijven
onveranderd: in 2024 moet de laatste gemeentelijke omgevingsvisie in werking
treden en dus moeten de provinciale omgevingsvisies per 1 juli 2019 in ontwerp
gereed zijn. Voor het DSO (digitaal stelsel Omgevingswet) betekent dit dat de
eerste tranche ook per 1 juli 2019 beschikbaar moet zijn en de tweede tranche
volgt per 1 januari 2024.
De Omgevingswet sluit aan op de lopende veranderingsprocessen in de organisatie
van de gemeente Dordrecht. Op 1 januari 2018 is een nieuwe organisatie gestart
die werkt vanuit de bedoeling en die flexibel moet kunnen inspelen op
maatschappelijke bewegingen. De maatschappelijke opgave staat centraal. Dit zijn
ook uitgangspunten van de Omgevingswet. De cultuurtrajecten die in de
organisatie lopen zijn daarmee al een invulling van de Omgevingswet.
We pakken de invoering in stappen aan volgens het bijgevoegde plan van aanpak.
Dit plan geeft een eerste overzicht van de veranderingen in de regelgeving en van
wat er de komende jaren nodig is. Omdat nog niet alles vastligt heeft het plan het
karakter van een wegwijzer met een "leren door te doen" aanpak. Om het werkbaar
te houden hebben we de activiteiten opgedeeld in deelprojecten. De eerste
deelprojecten waaraan we gaan werken zijn de Omgevingsvisie, oefenen met een
Omgevingsplan en kennisdeling. Hierover zullen wij u apart informeren.
Kosten en dekking
Globale kostenraming implementatie
Omgevingswet

Programmakosten
uren, fte voorbereidingsgroep
Materiele kosten, communicatie,
trainingen, advies enz.
Kosten omgevingsplan pilot
Kosten omgevingsplan def
Kosten omgevingsvisie
Overige afdelingen
uren, fte
Kosten DSO
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2020
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2.650U

2.650U
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30.000
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pm
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pm
pm

-

-

35.000

60.000

-

-
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pm

pm

pm

-

pm

pm

pm

Voor 2018 en volgende jaren worden de benodigde uren gevonden binnen de
begrote ambtelijke capaciteit.
Ten aanzien van de materiële kosten zijn er voor 2018 geen budgetten geoormerkt.
Het benodigde budget voor 2018 is van een relatief geringe omvang, zodat de
verwachting is dat daarvoor binnen de bestaande begroting (programma
Ruimtelijke Ordening en Wonen) de benodigde middelen kunnen worden gevonden.
Wij zullen hierover in het kader van de Burap 2018 rapporteren.
In de komende maanden zullen wij de kostenramingen voor 2019 en volgende
jaren verder uitwerken. Voor zover nodig wordt eventueel extra middelenbeslag bij
de voorbereiding van de begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2019-2023
afgewogen.
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Duurzaamheid

Duurzaamheid zal een belangrijke rol spelen bij het uitvoeren van de deelprojecten,
zoals het opstellen van een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan.
Voor het plan van aanpak voor de implementatie van de wet is het niet van
toepassing.
Communicatie en inclusief beleid

Voor de communicatie rond de implementatie van de Omgevingswet stellen wij een
apart communicatieplan op. Participatie koppelen we aan de verschillende
deelprojecten. Hierover informeren wij u bij die deelprojecten.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

Over de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet houden wij u drie
maal per jaar op de hoogte via een raadsinformatiebrief.
Tegelijkertijd (maar separaat) met deze raadsinformatiebrief bieden wij u de
startnotitie voor het opstellen van een Omgevingsvisie ter vaststelling aan.
Bijlagen

Plan van Aanpak implementatie Omgevingswet.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
hïet college van Burgemeester en We

M.M. van der Kraan
secretaris
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