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BIJLAGEN:
Voortgangsbrief Invoering Omgevingswet juni 2022
Stand van zaken 28 minimale acties juni 2022 college
AFSTEMMING MET →
team Communicatie en Ondersteuning
Geen actieve communicatie
Actief openbaar
Niet actief openbaar
Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota
ONDERWERP
Voortgangsbrief programma invoering Omgevingswet
BESLUIT burgemeester en wethouders
1. De “Voortgangsbrief Invoering Omgevingswet” en de “SvZ 28 minimale acties juni 2022 college”
vast te stellen en aan de raad te sturen ter kennisname;
2. Over de komst van de Omgevingswet actief te communiceren met inwoners, bedrijfsleven en
andere stakeholders vanaf 3 maanden voor inwerkingtreding.
SAMENVATTING
Sinds 2017 wordt gewerkt aan de invoering van de Omgevingswet. De datum van inwerkingtreding van de
wet is gesteld op 1 januari 2023. Met nog een half jaar te gaan zijn er op een aantal onderdelen nog
besluiten te nemen.
De gemeente Olst-Wijhe is al een tijd op weg om te zorgen voor een goede invoering van de
Omgevingswet, waarmee op hoofdlijnen de gemeente ook echt klaar is voor de inwerkingtreding.
Tegelijkertijd zijn er in de uitvoering nog heel wat puntjes die in het komende halfjaar nog op de i moeten
worden gezet voor een vlotte en soepele overgang.
Ook brengt de komst van de Omgevingswet een aantal risico’s met zich mee. Een deel van die risico’s kan
door de gemeente niet worden verkleind of gemitigeerd. Deels omdat deze zich voordoen buiten de
invloed van de gemeente Olst-Wijhe, deels omdat deze risico’s zich pas voordoen op het moment van
inwerkingtreding van de wet. Het resultaat kan zijn dat er verminderde kwaliteit van dienstverlening
optreedt, of dat procedures langer duren dan de wet voorschrijft.
Over de komst van de Omgevingswet en mogelijke gevolgen moet door de gemeente gecommuniceerd
worden. Hiermee zal actief worden begonnen vanaf 3 maanden voor inwerkingtreding.
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INLEIDING
Sinds 2017 wordt in Olst-Wijhe actief ingezet op de komst van de Omgevingswet. In de
meerjarenbegroting 2021-2024 zijn aanvullende middelen vastgesteld voor de komst van de
Omgevingswet.
Met nog een half jaar te gaan tot de inwerkingtreding van de wet, op 1 januari 2023, is een voortgangsbrief
opgesteld waarin wordt aangegeven wat de huidige stand van zaken is, wat er het komende half jaar nog
dient te gebeuren, en waar de grootste risico’s liggen vanaf de inwerkingtreding.
BEOOGD RESULTAAT
Correcte invoering van nieuwe wetgeving.
De raad informeren over de stand van zaken.
KADER
Omgevingswet
Wet kwaliteitsborging
Programmaplan Invoering Omgevingswet 2017
Meerjarenbegroting
ARGUMENTEN
Met het oog op nog komende besluitvorming in de rest van 2022, en de inwerkingtreding over een half
jaar, is een voortgangsbrief een goede manier om de raad te informeren. Daarbij houdt de VNG ook een
lijst van 28 minimale acties bij, waarop gemonitord wordt.
Ondanks de voorbereiding tot nog toe, en een goed overzicht van de nog te nemen acties en besluiten,
zijn kinderziekten en mogelijk tijdelijke verslechterde dienstverlening niet te voorkomen. Een deel van de
oorzaken zijn buiten de invloed van de gemeente.
Wel moet de gemeente hierover communiceren met inwoners en andere stakeholders. Dit zal opgepakt
worden enkele maanden voor inwerkingtreding
DRAAGVLAK
De komst van de Omgevingswet geeft voor initiatiefnemers veel vragen, of dat nu particulieren zijn,
verenigingen, bouwers of professionele ontwikkelaars. Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat het hebben
van tijdelijk verslechterde dienstverlening, onduidelijkheid in regelgeving en extra vragen aan de gemeente
niet voorkomen kunnen worden. De gemeente zal moeten laten weten dat deze situatie gaat ontstaan, en
dat initiatiefnemers hiermee rekening zouden moeten houden.
Bedrijfsleven, Bouwend Nederland, de koepels VNG, IPO en UvW, zijn allemaal voor inwerkingtreding van
de Omgevingswet, en willen dan ook vasthouden aan de datum van 1 januari 2023. De Eerste Kamer
heeft besloten pas in oktober 2022 te besloten over een ‘go’ of ‘no-go’ voor de Omgevingswet.
DUURZAAMHEID
n.v.t.
RISICO’S (financieel/juridisch)
Er is een grote waarschijnlijkheid dat, ondanks de gedegen voorbereiding, in de eerste periode van
inwerkingtreding er onduidelijkheid en mogelijk verslechterde dienstverlening kan optreden. Dit kan dan
weer leiden tot spanningen tussen initiatiefnemers en gemeente, en uiteindelijk misschien zelfs tot
dwangsommen. Hoe groot het juridisch of financieel risico voor de gemeente is, is niet te zeggen.
FINANCIËLE CONSEQUENTIES
AANPAK/UITVOERING
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De Voortgangsbrief en Stand van Zaken worden ter kennisname aan de raad gezonden.
Externe communicatie met stakeholders zal vanaf 3 maanden voor inwerkingtreding plaatsvinden.
De voorbereidingen voor inwerkingtreding, zoals beschreven in de Stand van Zaken, zullen verder
worden uitgevoerd.
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