
Actiepunt 21-10 Planning Omgevingswet

Vraag uit de Cie. Ruimte (d.d. 16-09-2021) over de LTP m.b.t. Omgevingswet
Op 1 september is uit het Presidium het verzoek gekomen om de Lange Termijn Planning opnieuw te 
bezien met daarbij het verzoek om in oktober de (raads)agenda zoveel mogelijk rustig te houden 
i.v.m. de drukte van de begroting. Omdat november/december daarmee automatisch drukker wordt, 
heeft het Presidium gevraagd of alles wat nu op Q4 staat in Q4 behandeld moet worden of dat het 
ook kan in Q1 2022. Hieraan is vanuit het domein Ruimte gehoor gegeven en is een meedenkende 
suggestie gedaan. Op 16 september is in de commissie Ruimte een ander verzoek neergelegd voor 
wat de betreft de onderwerpen met betrekking tot de Omgevingswet. Hieronder volgt daarom ter 
verduidelijking de aangepaste planning. 

De opleverdata van onderwerpen die gepland staan op de Lange Termijn Planning sluiten aan bij 
datgene wat de VNG heeft geadviseerd op de invoering van de Omgevingswet. Voor de zomer heeft 
uw raad een collegebericht ontvangen over de besluiten die het college respectievelijk de raad nog 
moet nemen om de wet goed uit te kunnen voeren. De planning daarvan is in onderstaande tabel 
uiteengezet. Voor de volledigheid geven wij mee dat het de voorkeur heeft de behandeling van de 
verschillende onderdelen van de Omgevingswet in samenhang met elkaar op eenzelfde avond te 
behandelen. Indien de agendacommissie dat wenst wordt de LTP hierop aangepast. 

Onderwerp Termijn vanuit 
Omgevingswet

LTP
(Cie. 

Ruimte)

Opmerkingen en/of
reden van planning

1. Omgevingsvisie
1.1 Fase 2: Benoemen uit te werken    
                   scenario’s

n.v.t. nov.-2021 Betreft extra stap waarin de raad meebepaalt 
welke scenario’s worden uitgewerkt.

1.2 Fase 2: Visie op hoofdlijnen n.v.t. Q1-2022 I.v.m. een capaciteits-knelpunt en corona heeft 
participatie later dan gepland plaatsgevonden. 

1.3 Fase 3: Ontwerp omgevingsvisie n.v.t. Q3-2022 Vervolg-uitwerking van fase 2.
1.4 Vastelling definitieve omgevingsvisie 1-1-2025 Q4-2022 -

2. Pilot omgevingsplan woonwijken noordwest
2.1 Plan van aanpak (aangepast) n.v.t. Q1-2022 Koppeling met traject Omgevingsvisie. In het 

PvA wordt aangepaste planning opgenomen.
2.2 Ontwerp-Omgevingsplan n.v.t. n.t.b. -

2.3 Vaststelling Omgevingsplan n.v.t. n.t.b. -

3. Omgevingsplan
3.1 PvA transitie omgevingsplan n.v.t. Q2-2022 Volgt na visie-op-hoofdlijnen (zie 1.1)

3.2 Transitie dekkend omgevingsplan 1-1-2030 n.t.b. Volgt na plan van aanpak (zie 2.1)

4. Gevallen van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten waarvoor de raad adviesrecht heeft
4.1 Bevoegdheden raad onder Ow. n.v.t. dec.-2021 Uitwerking in samenhang met 4.1

5. Gevallen van omgevingsplanactiviteiten waarvoor participatie verplicht is
5.1 Participatie als indieningsvereisten 1-7-2022 dec.-2021 Uitwerking in samenhang met 3.1

6. Verordening Nadeelcompensatie (v/h planschadeverordening)
6.1. Vastelling verordening n.v.t. n.t.b. In Q4-2021 wordt bezien of huidige werkwijze 

aan actualisatie toe is. 
7. Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
7.1 Instellen Cie. Ruimtelijke Kwaliteit 1-7-2022 jan.-2022 I.a.v model-Reglement van Orde (en nadere 

daarover afstemming met MOOI N-H)
8. Legesverordening
8.1 Vaststellen legesverordening 1-7-2022 Q2-2022 Kan niet eerder ingepland worden (1e helft 

2022 blijft huidige legesverordening van kracht) 



Toelichting
Het programmateam geeft graag een toelichting aan de raadscommissie over de invoering van de 
Omgevingswet. Een (technische) sessie kan op verzoek van de raad en in afstemming met de griffie 
ingepland worden.


