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ONDERWERP 
Projectplan eerste fase implementatie Omgevingswet 
 
SAMENVATTING 
Op 22 maart 2016 is de Omgevingswet door de Eerste Kamer aangenomen. Deze 
stelselherziening zal naar verwachting op 1 januari 2019 in werking treden. Dit heeft grote 
gevolgen voor de burgers, de organisatie en de politiek. De gemeenten Bloemendaal en 
Heemstede trekken bij de uitvoering van deze taak samen op, waarbij Bloemendaal het 
project zal leiden. Het doel van dit projectvoorstel is te inventariseren welke activiteiten er 
voor de gemeente voortvloeien uit de Omgevingswet en de organisatie voor te bereiden 
hierop. Het gaat  in deze eerste fase vooral om informeren, inventariseren en keuzes maken 
om te komen tot een plan van aanpak.  
 
 
BESLUIT B&W; 

1. In te stemmen met het projectplan Omgevingswet; 
2. Dit besluit ter kennisname te brengen van de commissie Ruimte ( C-stuk). 

 
 
INLEIDING 
1 juli 2015 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Omgevingswet’  aangenomen, op 22 
maart 2016 is de wet door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet beoogt een 
stelselherziening, waarin 26 wetten worden gebundeld in één wet en de huidige 120 Amvb’s 
tot 4 worden teruggebracht. Met dit nieuwe stelsel, dat in 2019 gereed moet zijn, krijgen 
zowel de gemeente als burgers meer vrijheden in het omgaan met de fysieke leefomgeving. 
Dit heeft forse gevolgen voor burgers, organisatie en politiek.  
 
Doelen 
De stelselherziening heeft twee maatschappelijke doelen:  
1. het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een 
goede omgevingskwaliteit;  
2. het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving om 
maatschappelijke functies te vervullen. 
 
Integrale benadering 
De wet leidt tot een wezenlijk andere manier van werken, waarbij integrale planvorming en 
uitvoering centraal staan en iedere schakel in de keten (overheid, inwoners, ondernemers) 
een rol speelt. 
 
De invoering van de Omgevingswet is veel meer dan een ‘simpele’ bundeling van wetten. 
Door de integrale benadering  komt nadrukkelijk meer ruimte voor initiatieven. Burgers en 
bedrijven hoeven voor fysieke aanpassingen in veel gevallen bijvoorbeeld geen vergunning 
meer aan te vragen. De gemeente gaat in een (verplichte) omgevingsvisie en 
omgevingsplannen duidelijk maken waar burgers en bedrijven zich aan moeten houden en 
waar ze de ruimte krijgen. De gemeenteraad zal moeten bepalen welk ambitieniveau in deze 
aangegaan wordt. Dit ambitieniveau bepaalt  hoe wordt ingezet op de strategisch lange 
termijn opgaven in de fysieke leefomgeving, welke ruimte we willen geven aan stakeholders 
en burgerinitiatieven, hoe we willen omgaan met eigen activiteiten van particuliere 
initiatiefnemers en marktpartijen die van invloed zijn op de leefomgeving en welke 
grondhouding van bestuurders en organisatie hierbij past. 
 
Deze ambities kunnen variëren van een terughoudende houding  waarbij alleen de kaders  
anders worden benoemd en alles tot in de detail wordt vastgelegd tot aan een ambitie 
waarbij er veel ruimte komt voor flexibiliteit en initiatieven.  
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De beoogde stelselherziening zal een grote en gezamenlijke tijdsinvestering van alle 
relevante afdelingen vergen en van alle disciplines die raakvlakken hebben met de fysieke 
leefomgeving.  
 
Bloemendaal  
Zowel Heemstede als Bloemendaal staan voor de taak de Omgevingswet te implementeren. 
De gemeenten trekken daarbij samen op, waarbij Bloemendaal het project zal leiden.  Waar 
over gemeente of organisatie wordt gesproken wordt zowel Heemstede als Bloemendaal 
bedoeld. 
Het doel van dit projectvoorstel  is te inventariseren welke activiteiten er voor de gemeente 
voortvloeien uit de nieuwe Omgevingswet en de organisatie voor te bereiden hierop.  
 
Eerste fase 
Dit project valt uiteen in 2 fases. De eerste fase bestaat uit  
• het informeren van  medewerkers , het college en de raad over de aanstaande 

wetgeving,  
• het oprichten van een projectgroep,  
• het houden van een impactanalyse,  
• het komen tot een ambitieniveau met de gemeenteraad en  
• het opleveren van  een plan van aanpak,  met  daarin een beschrijving van de voor 

de implementatie van de Omgevingswet noodzakelijke werkzaamheden, de daaruit 
vloeiende noodzakelijke acties. 

 
Bij de laatste twee punten zal de gemeenteraad uiteraard uitdrukkelijk worden betrokken. 
 
De tweede fase is de uitvoering van het plan van aanpak. 
 
FINANCIËN 
Voor Heemstede zijn er voor deze eerste fase nog geen financiële consequenties. In het 
plan van aanpak zal inzichtelijk worden gemaakt welke kosten zijn gemoeid met de 
implementatie van de Omgevingswet. 
 
JURIDISCH KADER 
Er zijn geen juridische kaders over de aanpak van de implementatie van de Omgevingswet. 
 
PLANNING/UITVOERING 
In het projectplan is een tijdlijn opgenomen waarbinnen de eerste fase zal worden 
gerealiseerd. 
 
COMMUNICATIE/BEKENDMAKING 
In overleg met communicatie zal bekeken moeten worden op welke wijze de communicatie 
over dit project verloopt. 
 
BIJLAGEN 
 • Projectplan implementatie Omgevingswet Verseonkenmerk:  677075 
 


