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Omgevingswet 
Op 29 juni 2017 in Heemstede en op 6 juli 2017 in Bloemendaal is 
er een besluit genomen over het plan van aanpak voor de 
invoering van de Omgevingswet voor Heemstede en 
Bloemendaal. 
 
Missie  
Samen werken aan een aantrekkelijke leefomgeving, waarin elke 
inwoner weet wat kan en mag en waar de gemeente faciliteert. 
 
Doelen 
Bescherming en versterken van een aantrekkelijke 
woonomgeving; 
Grotere betrokkenheid inwoners bij inrichten van een 
aantrekkelijke leefomgeving; 
Betere processen voor het realiseren van een aantrekkelijke 
leefomgeving. 

 

Uitstel invoering Omgevingswet 
De inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2021 is uitgesteld. Minister van Veldhoven 

besloot dit vanwege de stevige opgave die de implementatie blijkt te zijn samen met de gevolgen van 

het coronavirus. In mei komt de minister waarschijnlijk met een nieuwe datum. Het programmateam 

werkt gewoon door aan de projecten binnen het programma Omgevingswet. 

Oordeel voortgang VNG 

De VNG constateerde eerder dat wij goed op weg zijn en dat wij de minimale eisen zeker zouden 

bereiken. Dit sloeg toen nog op de oorspronkelijke datum van inwerkingtreding.  

Planning  
Vanwege het uitstel ontvangt u bij deze kwartaalbrief geen nieuwe planning. Zodra de nieuwe datum 

van inwerkingtreding bekend is, volgt deze in het griffiebericht en het maandelijks projectenoverzicht 



in de commissie. Tijdens de ‘opfrisavond Omgevingswet’ van 25 februari jl. bent u geïnformeerd over 

het tijdspad van de minimale acties voor de implementatie van de Omgevingswet en het 

omgevingsvisie-proces. Over de mogelijke impact op doorlooptijden hiervan informeren wij u nader 

in het eerstvolgende reguliere overzicht ‘Stand van zaken Omgevingswet’ van de maand mei. 

Aankondiging participatiebeleid 
Later dit jaar wordt nieuw participatiebeleid ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Dit biedt u 

een beleidskader om vervolgens als raad de keuzes op te maken voor welke activiteiten binnen de 

omgevingsplannen u participatie verplicht wilt stellen.  

Projecten binnen het programma Omgevingswet 
Samenvattend: Alle projecten liepen tot de komst van het coronavirus conform planning. Momenteel 

moeten we binnen de projecten waar participatie gewenst is schuiven met data. Vanwege het uitstel 

van de minister verwachten wij hierdoor geen problemen. Als dat wel het geval is, informeren wij u 

daar zo snel mogelijk over.  

Voorgang per project:  

Project Omgevingsvisie 
Na de beschrijving van de huidige kenmerken van de gemeente en het huidige beleid, is het project 

nu in fase twee: het in kaart brengen van de ambities en de (on)mogelijkheden daarin.  

Dit doet het projectteam met participatie in werkateliers. Door het coronavirus moeten het 

projectteam nu een aantal werkateliers doorschuiven. 

In de werkateliers wordt behandeld: wat is de ambitie, welk beslag op de fysieke ruimte legt deze 

ambitie en hoe botsen de ambities met hun claim op de fysieke ruimte onderling? Op basis daarvan 

komt het projectteam tot een minimaal scenario.  

Hierna wordt gewerkt aan verschillende variaties op het minimale scenario, zodat er voor de 

inwoners (ook zij die niet deelnemen aan de werkateliers) meerdere scenario’s zijn om uit te kiezen. 

Hierbij krijgt de raad de mogelijkheid om deel te nemen. U wordt hier na het zomerreces over 

geïnformeerd.  

Project Omgevingsplan 
In de loop van 2021 start het project waarin het tijdelijke Omgevingsplan omgezet wordt naar een 

definitief omgevingsplan. Hiervoor stond acht jaar vanaf datum inwerkingtreding van de wet en wij 

gaan er vanuit dat dit gehandhaafd blijft. 

Project Was-wordt 
De inventarisatie van alle regels op het gebied van de fysieke leefomgeving is voor beide gemeenten 

afgerond. De projectgroep bekijkt nu welke regels uit de verordeningen straks in het Omgevingsplan 

kunnen worden gezet.  

Nieuw te starten project ontsluiting regels 

Uit het project Was-wordt komt een nieuw op te starten project voort. Straks moeten de regels in 

het DSO toegankelijk ontsloten worden. Dit vraagt om een vertaalslag van juridische regels naar een 

vragenboom.  



DSO/informatievoorziening 
De software om aan te sluiten op het DSO is aangeschaft. In het kader van harmonisatie streven wij 

naar dezelfde software voor Bloemendaal en Heemstede. Voor de Vergunning-, Toezicht- en 

Handhaving-software lukte dit niet. De eisen die Heemstede zijn te realiseren in Mozard, die van 

Bloemendaal niet, daarom is daar gekozen voor Roxit. De volgende fase is het realiseren van 

digikoppelingen en het vullen van het omgevingsloket.  

Dienstverlening 
Er is een concept Plan van Aanpak opgesteld om in 2020 in Vergunning-, Toezicht- en Handhaving te 

voldoen aan de minimale uitgangspunten en eisen die de Omgevingswet stelt. Door de VNG is een 

inventarisatie gemaakt van 21 acties die gemeente in 2020 minimaal moeten uitvoeren om goed 

voorbereid te zijn op de Omgevingswet. Alle acties die de direct of indirect de dienstverlening 

betreffen zijn op genomen in het Plan van Aanpak. 

Deze minimale uitgangspunten en eisen betreffen de taken in het ruimtelijk domein, met 

uitzondering van ontwikkeling van ruimtelijk beleid. Dit betreft taken die op dit moment vallen 

binnen de afdelingen IOV/BWT (vergunningverlening, toezicht en handhaving) en RO (toetsing 

beleidskaders). Hiervoor is een ontwikkeltraject opgestart. Hierbij worden ook de 

servicebaliemedewerkers (KCC/STIC) betrokken. Binnen het ontwikkeltraject kunnen de 

medewerkers op een praktische manier ontdekken welke werkwijze het beste past bij de nieuwe 

uitvoeringsorganisatie en hierin keuzes maken.  

Aangezien de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan in de gemeenten nog in ontwikkeling zijn, kan 

de gewenste werkwijze in de dienstverlening ook nog bijgesteld moeten worden. Daarom worden de 

keuzes dusdanig flexibel dat tussentijdse wijzigingen in beleid mogelijk zijn.  

Financiën 
Het project Financiën gaat inzicht bieden in de (structurele) financiële consequenties van de 

invoering van de Omgevingswet. Daarbij wordt met name gekeken naar de hoogte van de leges en 

het eventuele beslag op de algemene middelen. De resultaten daarvan presenteren wij in de 

producten van de P&C cyclus. 
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