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Kernboodschap Met het programma Implementatie Omgevingswet wordt gefaseerd toegewerkt 

naar de implementatie van de wet vanaf 2021 en verder. Het jaar 2020 is hiervoor 

een belangrijk jaar. De afgelopen periode zijn veel voorbereidende 

werkzaamheden gestart en is gewerkt aan de bewustwording over de nieuwe wet. 

Al deze voorbereidingen moeten er eind van dit jaar toe leiden dat organisatie en  

bestuur klaar zijn om conform deze nieuwe wet te werken.  

  

U wordt geïnformeerd over de  stand van zaken rondom de implementatie van de 

Omgevingswet in Haarlem en de planning voor de komende periode. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie 

Ontwikkeling.  

 

Relevante eerdere 

besluiten 

Plan van Aanpak https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-

stukken/2017254270-2-Plan-van-Aanpak-Programma-Implementatie-

Omgevingswet-1.pdf  
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stukken/2019039992-1-Huidige-stand-van-zaken-van-de-implementatie-

Omgevingswet-in-Haarlem.pdf  
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1. Inleiding  
 
De invoering van de Omgevingswet komt steeds dichterbij. Doel van de wet is vereenvoudiging van 
de regels rondom de fysieke leefomgeving,  waarbij belangrijke kernwoorden zijn: sneller, 
transparanter, integraal en met meer afwegingsruimte voor gemeenten. Via deze weg informeren wij 
u, zoals ook toegezegd in het plan van aanpak voor het programma Implementatie Omgevingswet, 
over de huidige stand van zaken.  
 
Op 11 februari 2020 heeft de eerste kamer ingestemd met de Invoeringswet Omgevingswet. Deze 
invoeringswet regelt een soepele overgang van de bestaande naar de nieuwe wetgeving op het 
gebied van de fysieke leefomgeving. 
 
Rond de zomer van dit jaar wordt definitief besloten of inwerkingtreding per 1 januari 2021 haalbaar 
blijft. Belangrijke voorwaarde hiervoor is dat de wetgeving en het Digitaal Stelsel Omgevingswet 
voldoende zijn geïmplementeerd bij alle overheden. Als gemeente moeten we klaar zijn om aan het 
eind van dit jaar te kunnen werken conform de nieuwe wet. Onze inspanningen zijn daarom gericht 
op de invoering per 1 januari 2021. 
 
Deze nota informeert u over de voortgang van het programma Implementatie Omgevingswet en de 
verschillende projecten die hier binnen vallen. Daarnaast geeft de routekaart (bijlage 1) inzicht in de 
planning voor het komende jaar en een doorkijk naar de jaren die volgen. 

 

2. Kernboodschap 

Met het programma Implementatie Omgevingswet wordt gefaseerd toegewerkt naar de 

implementatie van de wet vanaf 2021 en verder. Het jaar 2020 is hiervoor een belangrijk jaar. De 

afgelopen periode zijn veel voorbereidende werkzaamheden gestart en is gewerkt aan de 

bewustwording over de nieuwe wet. Al deze voorbereidingen moeten eind van dit jaar leiden tot een 

organisatie en een bestuur, die klaar zijn om conform deze nieuwe wet te werken. Alhoewel sprake is 

van een gefaseerde invoer, zo is er een overgangstermijn voor het  vaststellen van de Omgevingsvisie 

en het Omgevingsplan, zijn er ook onderwerpen waarvoor besluitvorming in 2020 noodzakelijk is.   

 

Zo moet het huidige participatiebeleid zijn aangevuld en de raad moet een lijst met activiteiten 

vaststellen met betrekking tot verplichte participatie. Ook moet de raad categorieën voor 

instemmingsrecht vaststellen en moet de legesverordening worden herzien. Daarnaast moeten de 

nieuwe processen met betrekking tot de omgevingsvergunning en het omgevingsplan zijn 

opgeleverd. Het kritieke pad bevindt zich op het gebied van de digitalisering. Nieuwe applicaties  

moeten tijdig geimplementeerd zijn, om te voldoen aan de wettelijke verplichting om aanvragen tot 

vergunningen digitaal te kunnen ontvangen. De hierbovenbenoemde onderwerpen zijn terug te 

vinden op de bijgevoegde routekaart en worden in de volgende paragrafen verder toegelicht.  
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A. Omgevingsvisie  

Het afgelopen jaar zijn nieuwe stappen gezet tot het komen van een Omgevingsvisie voor Haarlem. 

De Omgevingsvisie is een integrale visie voor de fysieke leefomgeving en wordt voor de 

gemeenteraad het belangrijkste instrument om keuzes vast te leggen ten aanzien van de 

ontwikkeling en instandhouding van de fysieke leefomgeving. Het vaststellen van de Omgevingsvisie 

is verplicht, maar bovenal noodzakelijk. Grote opgaven komen in een hoog tempo op de stad en 

regio af. Bijvoorbeeld de bouw van 10.000 woningen, de energietransitie, het mobiliteitsvraagstuk, 

klimaatadaptatie. Daarnaast zijn er sociaal maatschappelijke opgaven zoals gezondheid en veiligheid 

die vertaald moeten worden naar de fysieke leefomgeving.  
 
Alle opgaven tezamen vragen veel ruimte. Ruimte die er vaak niet is, of in ieder geval niet gevonden 
kan worden zonder opgaven in samenhang te bekijken. Om te voorkomen dat we ad hoc keuzes 
maken, die later niet allemaal samen blijken te gaan, is het noodzakelijk om nu te bepalen hoe we 
om willen gaan met de verschillende opgaven en hoe ze samenhangen. Binnen de Omgevingsvisie 
moet uiteindelijk de afweging plaatsvinden voor de gehele stad en op meerdere thema’s. De 



 Kenmerk: 2019/39992 4/10 

 

Omgevingsvisie krijgt een juridische vertaling in het Omgevingsplan. Hiermee borgen wij dat 
ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving, bijvoorbeeld woningbouw, worden getoetst aan de 
ambities die Haarlem heeft gesteld. 
 
In 2019 is gewerkt aan verschillende bouwstenen van de visie, zijn de ambities van en opgaven voor  
Haarlem  geanalyseerd en is een eerste ordening aangebracht. Er zijn dilemma’s geformuleerd tussen 
de diverse opgaven en ontwikkelprincipes geformuleerd. 
 
In de eerste helft van 2020 wordt gewerkt aan verschillende scenario’s die moeten leiden naar een 
concept Omgevingsvisie voor Haarlem. Dit gebeurt op basis van de eerder genoemde bouwstenen.  
In dit traject wordt de raad nadrukkelijk meegenomen, bijvoorbeeld bij de bijeenkomsten die 
gepland staan op 16 april, 17 juni en 10 september en 19 november.   
 
Het is de verwachting  in het 4e kwartaal 2020 een concept Omgevingsvisie op te leveren. Hierna 
start het traject van de formele inspraak. Vaststelling van de Omgevingsvisie wordt vervolgens 
verwacht in de 2e helft van 2021. Dit is ruim voor de uiterste  datum (er is voor de vaststelling van de 
Omgevingsvisie een overgangstermijn vastgelegd), te weten 1 januari 2024. 
 
MER 
Een verplicht onderdeel van de Omgevingsvisie is het opstellen van een MER (Milieu Effecten 
Rapportage). De milieueffecten van de Omgevingsvisie worden via deze weg in beeld gebracht en 
beschreven in een milieueffectenrapport. De MER wordt afgerond voor oplevering van de concept 
Omgevingsvisie.  
 
Zuid-Kennemeragenda 
Naast verschillende lokale opgaven heeft Haarlem ook te maken met  opgaven, zoals woningbouw, 
mobiliteit en energietransitie waarvoor oplossingen gezocht worden samen met de regio Zuid-
Kennemerland. In 2018 en 2019 hebben hierover meerdere regionale raadssessies plaatsgevonden. 
Dit heeft geleid tot een regionale samenwerkingsagenda voor Zuid-Kennemerland. Deze agenda 
dient mede om de omgevingsvisies in Zuid Kennemerland goed op elkaar af te stemmen. 

 
Participatie bij Omgevingsvisie 

De afgelopen jaren zijn al veel bouwstenen opgeleverd die een belangrijk onderdeel gaan uitmaken 

van de Omgevingsvisie. Hier hebben ook vaak uitgebreide participatieprocessen plaatsgevonden. 

Voorbeelden zijn de Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR), de Toekomstvisie, de Woonvisie en het 

Haarlems Klimaatakkoord. Daarnaast hebben afgelopen jaar diverse participatietrajecten rondom de 

Ontwikkelzones plaatsgevonden. Met de tentoonstelling van Panorama Nederland, in de bibliotheek 

van Zuid-Kennemerland, is hier een vervolg aan gegeven. In 2020 wordt hier op voortgebouwd met 

onder andere “het Stadssymposium: Samen maken we de Stad”. Ook zullen er gesprekken worden 

gevoerd rond de op te stellen scenario’s. Het participatieplan voor de Omgevingsvisie, waar alle 

onderdelen in zijn opgenomen, is als bijlage toegevoegd (bijlage 2). Al deze input wordt 

meegenomen om te komen tot een eerste concept Omgevingsvisie.  
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B. Omgevingsplan  
Het plan van aanpak Omgevingsplan is er op gericht in 2023 een Omgevingsplan te hebben voor 
Haarlem. Het Omgevingsplan is de opvolger van de huidige bestemmingsplannen. 
 

Op 1 januari 2021 ontstaat er eerst een Omgevingsplan van rechtswege. Dit is een verzameling van 

alle op dat moment geldende bestemmingsplannen, en rijksregels die met de komst van de nieuwe 

wet komen te vervallen (de zogeheten bruidsschat), maar nog geen plek hebben in de gemeentelijke 

regelgeving. Bouwaanvragen moeten vanaf die datum getoetst worden aan dit Omgevingsplan van 

rechtswege. Om snel een overzichtelijk en helder toetsingskader te hebben, is het dan ook zaak de 

overgangsperiode zo kort mogelijk te houden en het nieuwe Omgevingsplan zo snel als mogelijk vast 

te stellen; hier pleit ook de VNG voor. 
 
In 2019 is een technische handleiding gemaakt voor de bestemmingsplanjuristen hoe een 

omgevingsplan op te stellen. Als eind dit jaar de (concept) Omgevingsvisie gereed is, kan aan de hand 

van de technische handleiding een start gemaakt worden met het maken van het Omgevingsplan. In 

de eerste helft van dit jaar volgt een plan van aanpak hiervoor . Het is de bedoeling om het 

Omgevingsplan in 2023 door de raad te laten vaststellen. Door deze aanpak heeft Haarlem relatief 

kort na de invoering van de Omgevingswet en ruim voor de uiterste datum die is vastgelegd in de 

Omgevingswet, te weten 1 januari 2029, een heel nieuw Omgevingsplan.  

Buitenplanse omgevingsplanactiviteiten 

Voor initiatieven die niet binnen de vastgestelde regels vallen kan het college van burgemeester en 

wethouders ontheffing verlenen. In een aantal gevallen is hiervoor een verklaring van geen 

bedenkingen nodig van de gemeenteraad. Met de komst van de Omgevingswet is het college nog 

steeds bevoegd ontheffing van het omgevingsplan te verlenen voor activiteiten die niet binnen het 

plan passen. Deze activiteiten heten ‘buitenplanse omgevingsplanactiviteiten’. De gemeenteraad kan 

een lijst vaststellen met gevallen waarbij het college om instemming (formeel: bindend advies) moet 

vragen van de gemeenteraad, voordat medewerking kan worden verleend aan het betreffende 

project. Deze lijst kan ook van belang zijn voor het al dan niet verplichten van participatie.  Zie 

hierover de paragraaf Participatie bij initiatieven.  

 

Pilot Omgevingsplan Spaarnesprong 

In maart 2018 is de Ontwikkelvisie Spaarnesprong vastgesteld. Om enerzijds een toetsingskader te 

kunnen creëren met wellicht ruimere mogelijkheden en om anderzijds te leren werken met de 

Omgevingswet, wordt op basis van de Crisis- en Herstelwet voor dit gebied een Omgevingsplan 

gemaakt (ook wel een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte genoemd). In 2019 is de 

startnotitie ter goedkeuring aan u voorgelegd. Het jaar 2020 staat hierbij in het teken van de 

participatie. In de tweede helft van dit jaar worden de resultaten van de participatie aan de raad 

voorgelegd (raadsbesluit). Het is de bedoeling om het Omgevingsplan Spaarnesprong begin 2021 

door de raad te laten vaststellen. Dit Omgevingsplan zal uiteindelijk onderdeel worden van het 

overkoepelende Omgevingsplan dat in 2023 vastgesteld zal worden. 
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C. Werkprocessen en besluitvormingsprocessen 

De komst van de nieuwe wet maakt dat ook werkprocessen en besluitvormingsprocessen 

veranderen. Al deze processen zijn geïnventariseerd en worden indien nodig beschreven. Dit vormt 

de basis voor het maken van de nieuwe processen. Een concreet voorbeeld hiervan is het 

vergunningentraject. Waar binnen de huidige wetgeving is vastgesteld wat onder de reguliere 

procedure (8 weken) en uitgebreide procedure (26 weken) valt, is per 1 januari 2021 de reguliere 

procedure, waar binnen 8 weken een vergunning moet worden afgegeven, het uitgangspunt. Naar 

mate de invoeringsdatum dichterbij komt zijn er, bijvoorbeeld door aangenomen amendementen in 

het wetgevingstraject, uitzonderingen op dit uitgangspunt ontstaan. Hierdoor wordt het mogelijk om 

toch een uitgebreide procedure toe te passen in daarvoor aangewezen gevallen in de Omgevingswet 

zelf of in het Omgevingsbesluit. Bijvoorbeeld als een rijksmonumenten of zware industrie onderdeel 

uitmaakt van de vergunningsaanvraag. Ook heeft de raad de mogelijkheid gekregen om complexe 

activiteiten te benoemen, die onder de uitgebreide procedure zullen vallen. 

 

De verklaring van geen bedenkingen die de raad nu in voorkomende gevallen geeft, komt te 

vervallen. Hiervoor in de plaats krijgt de raad adviesrecht. Ook hierbij geldt dat de wetgeving nog 

volop in ontwikkeling is. Inmiddels is sprake van ‘verzwaard adviesrecht’. Hierdoor is het advies van 

de raad bindend en zal het college dit advies volgen bij het verlenen of onthouden van vergunningen. 

Hiermee heeft dit advies eigenlijk weer dezelfde status als de huidige verklaring van geen 

bedenkingen. 
 

Verordening Fysieke Leefomgeving 

Niet alleen gaan de huidige bestemmingsplannen straks op in het Omgevingsplan. Ook alle regels die 

betrekking hebben op de fysieke leefomgeving die nu zijn opgenomen in verordeningen, moeten een 

plek krijgen in het Omgevingsplan. Ter voorbereiding hierop zijn alle regels die het betreft 

geïnventariseerd. Het is de bedoeling deze regels onder te brengen in een aparte verordening fysieke 

leefomgeving, om deze in de nabije toekomst over te kunnen zetten naar het Omgevingsplan. Door 

de regels eerst beleidsneutraal over te brengen wordt tijdig voldaan aan de uitgangspunten van de 

wetgeving. Vervolgens wordt gestart met het optimaliseren van de betreffende regels.  

 

Voorbeelden van verordeningen die straks overgaan in het Omgevingsplan zijn regels uit de APV, de 

bomenverordening en de  woonschepenverordening. Niet de hele verordening gaat over, maar alleen die 

regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. 

Om het voor de aanvrager eenvoudiger te maken online een aanvraag voor een 

omgevingsvergunning in te dienen, is het wenselijk een aantal van deze regels te herschrijven of aan 

te passen. Regels kunnen in een vragenboom verwerkt worden, hetgeen we ook wel ‘toepasbare 

regels’ noemen. Op dit moment wordt onderzocht welke regels toepasbaar gemaakt moeten 

worden, waarna hier daadwerkelijk mee gestart wordt.  
 
Stadstafel 
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De Omgevingswet heeft een impact op het vergunningverleningsproces en de dienstverlening.  

Vergunningsaanvragen dienen vanaf  2021, voor een groot deel, binnen de reguliere procedure van 8 

weken te worden afgehandeld. Om de termijn van 8 weken te halen, met name bij complexere 

initiatieven, komt er meer nadruk te liggen op het voortraject. Vanuit de VNG wordt 

geëxperimenteerd met de Omgevingstafel. Een methode om in het voortraject samenhang aan te 

brengen en tot een concept vergunning te komen, waarbij verschillende disciplines vanuit de 

organisatie samen met de initiatiefnemer aan 1 tafel zitten. Deze manier van werken moet niet 

alleen leiden tot meer snelheid in het vergunningentraject, maar ook tot integraal werken.  

 

In Haarlem wordt in 2020 geëxperimenteerd met  de  ‘Stadstafel’, een variant van de Omgevingstafel 

van de VNG. In samenwerking met de nieuwe Stadsarchitect van Haarlem is onlangs gestart met de 

eerste pilot. De werkwijze moet leiden tot meer snelheid en meer integraal werken, en ook  het 

toevoegen  van kwaliteit aan kansrijke en wenselijke initiatieven. Eind 2020 moet blijken of deze 

werkwijze geschikt is voor Haarlem en een onderdeel wordt van de Haarlemse dienstverlening. 
 
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 

De huidige welstandscommissie houdt van rechtswege op te bestaan met de invoeringvan de 

Omgevingswet. Er moet dan ook per die datum een nieuwe adviescommissie worden ingesteld. 

Haarlem is als gemeente met rijksmonumenten wettelijk verplicht een commissie te hebben, in ieder 

geval voor het onderdeel monumenten. Verder is het aan de gemeenteraad om te bepalen welk 

takenpakket exact bij die nieuwe adviescommissie wordt neergelegd. In de komende maanden wordt 

onderzocht welke taken bij de nieuwe commissie kunnen worden ondergebracht. Een voorstel 

hierover volgt. 
 

D. Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) 

Met de komst van de Omgevingswet komen er ook veranderingen in het digitale landschap. De 

huidige landelijke voorzieningen met betrekking tot de Omgevingswet worden vervangen door een 

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Omdat deze landelijke voorziening extra/nieuwe eisen stelt, 

heeft onze huidige leverancier aangegeven dat de applicaties (voor het afhandelen van 

omgevingsvergunningen en voor het maken van bestemmingsplannen) na 2021 niet meer worden 

ondersteund. Om deze reden moet onze organisatie deze applicaties vervangen voor 2021. Voor 

zowel de applicatie voor de vergunningen als de omgevingsplan applicatie zijn de 

aanbestedingstrajecten gestart. De gunning voor beide applicaties staat gepland voor 1 april 

respectievelijk 25 mei van dit jaar. De applicaties worden in de loop van 2020 gekoppeld en 

geïmplementeerd. Of de planningen gehaald worden is onder meer afhankelijk van de ontwikkeling 

van het landelijk stelsel, maar ook van de externe bedrijven die de applicaties aanbieden. Niet alleen 

Haarlem en Zandvoort, maar alle gemeenten staan voor dezelfde uitdaging. De druk op de markt is 

dan ook groot en dit kan consequenties hebben voor de planning.  

 

Ook is er een applicatie nodig voor het kunnen maken van de eerder al genoemde toepasbare regels. 

Juridische regels worden met deze applicatie zo vertaald dat een initiatiefnemer digitaal een 



 Kenmerk: 2019/39992 8/10 

 

vergunningscheck kan doen of een juist aanvraagformulier kan genereren. De aanbesteding van deze 

applicatie wordt binnen het project ‘Applicatie Omgevingsplan’ opgepakt. Tevens is een start 

gemaakt met het project ‘Digitalisering Omgevingsvisie’.    

 

E. Participatie bij initiatieven  

Participatie is binnen de Omgevingswet een belangrijk onderwerp. Niet alleen bij de totstandkoming 

van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan, maar juist ook bij initiatieven vanuit de stad of vanuit 

de gemeente zelf. Voor bewoners en ondernemers moet het proces om plannen in de fysieke 

leefomgeving te realiseren makkelijker worden. Initiatiefnemers krijgen  meer 

verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld voor het (mede)organiseren van participatie en het creëren van 

draagvlak. De wetgever verplicht een initiatiefnemer om bij de indiening van een 

omgevingsvergunning te vermelden of er is geparticipeerd met de  omgeving. Het antwoord op deze 

vraag kan ook “nee” zijn. Door dit te melden heeft een aanvrager voldaan aan de eisen die door de 

Omgevingswet gesteld worden. Wel biedt de wet ruimte aan de gemeenteraad om een lijst met 

gevallen aan te wijzen, voor aanvragen die niet passen in het omgevingsplan en waarbij men vindt 

dat participatie met derden verplicht is.  

 

Tijdens de behandeling van de Invoeringswet in de Eerste kamer op 11 februari 2020, zijn diverse 

moties aangenomen. Een van deze moties is om in het Invoeringsbesluit Omgevingswet een regeling 

op te nemen, die ervoor zorgt dat er een plicht ontstaat voor onder anderen gemeenten om 

participatiebeleid op te stellen, of te vernieuwen.  

 

Dit jaar is de participatie daarom een belangrijk onderwerp.  De raad ontvangt eerst  een 

richtinggevende opinienota over enkele belangrijke vraagstukken omtrent de participatie onder de 

Omgevingswet. Uitkomsten hieruit worden gebruikt bij de actualisatie van het huidige 

participatiebeleid. 

 

3. Consequenties 
Raadsgroep 

De rol van de raad verandert met de komst van de Omgevingswet. Als raad krijgt u nog meer te 

maken met sturing op hoofdlijnen en stelt u kaders vast. Deze kaders vinden hun plek in de 

Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Beide documenten zijn momenteel in voorbereiding en 

worden uiteindelijk vastgesteld door de raad. 

 

Het jaar 2020 is een belangrijk jaar voor de invoering van de Omgevingswet. Daarom wordt de raad 

nog actiever betrokken in dit traject en de voorbereiding van de Omgevingsvisie en het 

Omgevingsplan. Daarvoor is, in overleg met de griffie,  de raadsgroep ‘Omgevingswet dicht(er) bij’ 

opgericht. Alle raadsleden zijn welkom om deel te nemen aan deze raadsgroep. Om deze 

raadsgroepen voor te bereiden en na afloop te evalueren zal er een begeleidingsgroep worden 

opgericht, waar een aantal raadsleden in kan deelnemen. 
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Stad 
De komst van de wet heeft ook consequenties voor de stad. De Omgevingswet moet meer ruimte 

geven aan initiatieven vanuit de stad en leidt ook tot nieuwe manieren waarop inwoners 

bijvoorbeeld hun initiatieven in moeten dienen. Met het vorderen van de diverse projecten binnen 

het programma zal ook steeds duidelijker worden wat precies de consequenties voor inwoners en 

belanghebbenden in de stad zijn. 

Financiële gevolgen 
Naast het eerder door de VNG gemaakte financiële dialoogmodel, dat inzicht geeft in de 

implementatiekosten van de Omgevingswet, is er nu ook een effectenmodel ontwikkeld. Dit laatste 

model helpt om inzicht te krijgen in de structurele (financiële) effecten als gevolg van de nieuwe 

wetgeving en bestuurlijke keuzes die worden gemaakt.  Het blijft, ook na invoering van de 

Omgevingswet, mogelijk om leges te heffen.  

Als op 1 januari 2021 de Omgevingswet in werking treedt, vormen zoals gezegd alle nu geldende 

bestemmingsplannen tezamen het omgevingsplan. Dezelfde regels zoals we ze nu al kennen blijven 

gelden. Wel worden meer activiteiten met de komst van de wet vergunningsvrij. Met name keuzes in 

het kader van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan zijn bepalend voor de ureninzet die 

verbonden is aan het verlenen van vergunningen en de hiermee samenhangende legesinkomsten. 

Gedacht moet dan worden aan keuzes die leiden tot meer vergunningsvrij, meer regelvast of juist 

maatwerk.  

De Omgevingswet is niet de enige wetswijziging met impact op de legesinkomsten en -uitgaven. Per 

1 januari 2021 treedt ook de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) in werking. De 

WKB heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van 

private kwaliteitsborgers. De wet gaat gefaseerd in.  

Bij de Kadernota 2021 worden de consequenties voor de komende jaren van de Omgevingswet en de 

Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen globaal geduid. Algemene grote lijn is dat de 

legesopbrengsten én de kosten van het afgeven van vergunningen dalen. Verder zijn keuzes in het 

kader van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan bepalend voor de legesinkomsten. Gedacht 

moet dan worden aan keuzes die leiden tot meer vergunningsvrij, meer regelvast of juist maatwerk. 

De scenario’s die de gemeenteraad worden voorgelegd, bevatten op dit punt allerlei 

keuzemogelijkheden. Iedere keuze die Haarlem maakt op de inhoud, moet uitgewerkt worden in 

consequenties voor de uitvoering en daarmee ook op de capaciteit en daarmee op de leges.   

Het budget wat benodigd is voor de overgang tussen de huidige en nieuwe applicaties en het 

opstellen van de MER worden gezocht in de programmabudgetten ‘Implementatie Omgevingswet’ 

en ‘Digitale Transformatie’ en de exploitatiekosten van de betrokken afdelingen.  

4. Vervolg 
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Rond de zomer van dit jaar wordt definitief besloten of inwerkingtreding per 1 januari 2021 haalbaar 
blijft. Belangrijke voorwaarde hiervoor is dat de wetgeving en het Digitaal Stelsel Omgevingswet 
voldoende zijn geïmplementeerd bij alle overheden. Als gemeente moeten we klaar zijn om aan het 
eind van dit jaar te kunnen werken conform de nieuwe wet. Onze inspanningen zijn daarom gericht 
op de invoering per 1 januari 2021. 
 
Met deze informatienota wordt de huidige stand van zaken van het Programma Implementatie 
Omgevingswet met de commissie Ontwikkeling gedeeld. Het komende jaar wordt hard doorgewerkt 
om op 1 januari 2021 klaar te zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De bijgevoegde 
routekaart (bijlage 1) geeft een beeld van de planning voor het komende jaar en de jaren die volgen. 
Belangrijke data binnen dit traject zijn in ieder geval: 
 

 
 
 

5. Bijlagen 
- Routekaart Omgevingswet (bijlage 1) 

- Participatieplan Omgevingsvisie (bijlage 2) 

 

 

    

Contactmomenten & (tussen)producten Rol v/d raad Periode

30 maart Symposium: Samen maken we de stad 30-mrt

Raadsgroep Omgevingswet Raadsmarkt? 16-apr

Raadsgroep Omgevingswet Raadsmarkt? 18-jun

Raadsgroep Omgevingswet Raadsmarkt? 10-sep

Raadsgroep Omgevingswet Raadsmarkt? 19-nov

Resultaten participatie Spaarnesprong Raadsbesluit 3e kwartaal 2020

1e versie verordening fysieke leefomgeving Vaststellen door de raad 3e kwartaal 2020

Concept Omgevingsvisie
Ter kennisname naar 

Commissie Ontwikkeling 4e kwartaal 2020

Werkwijze participatie bij initiatieven Vaststellen door de raad 4e kwartaal 2020

Activiteiten verplichte participatie Vaststellen door de raad 4e kwartaal 2020

Leges Verordening Vaststellen door de raad 4e kwartaal 2020

Categorieën instemmingsrecht raad Vaststellen door de raad 4e kwartaal 2020

Pilot Spaarnesprong Vaststellen door de raad 2021

Keuze inhoud Omgevingsplan Vaststellen door de raad 2021

Omgevingsvisie Vaststellen door de raad 2e helft 2021

Omgevingsplan Vaststellen door de raad 2023


