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Kernboodschap  Haarlem is in 2016 begonnen met de voorbereidingen van de implementatie van de 

Omgevingswet. Minder regels, meer ruimte voor initiatieven en geïntegreerd 

werken, vormen de grondslag voor deze nieuwe wet. 

 

Met het vaststellen van het Plan van Aanpak Programma Implementatie 

Omgevingswet wordt duidelijk welke vervolgstappen gezet worden richting de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet.  

Behandelvoorstel voor 

commissie 
 

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de raad via de commissie 

Ontwikkeling.  

 

De nieuwe wetgeving betekent ook iets voor de rol van de Raad. Het is dan ook 

belangrijk om de raadsleden te betrekken bij de ontwikkelingen rondom de 

Omgevingswet en de stappen die gezet worden op weg naar implementatie in 

Haarlem.  

Relevante eerdere 

besluiten 

Startdocument Omgevingswet (2016/173674) in commissie ontwikkeling 2 juni 

2016 

Besluit College  

d.d. 20 juni 2017 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit: Het Plan van Aanpak Implementatie Omgevingswet vast te stellen. 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2016/02-juni/20:00/22-25-uur-Startdocument-Omgevingswet-JvS
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1. Inleiding  

Haarlem is in 2016 begonnen met de voorbereidingen van de implementatie van de 

Omgevingswet. Minder regels, meer ruimte voor initiatieven en geïntegreerd werken, vormen 

de grondslag voor deze nieuwe wet.  

Het afgelopen jaar is er onder meer een impactanalyse gemaakt en een  rapportage die een 

vergelijking maakt tussen het huidige omgevingsrecht en de nieuwe Omgevingswet. Deze 

twee documenten zijn belangrijke bouwstenen op weg naar de daadwerkelijke implementatie 

van deze wet in Haarlem.   

 

Het is echter noodzakelijk om snel nieuwe stappen te zetten zodat we als organisatie en 

bestuur op tijd klaar zijn voor de veranderingen die op ons af komen. In het Plan van Aanpak 

Implementatie Omgevingswet zijn de (eerste) stappen die gezet moeten worden opgenomen. 

 

2. Besluitpunten college 

Het college van burgemeester en wethouders besluit het Plan van Aanpak Programma 

Implementatie Omgevingswet vast te stellen en ter kennisname voor te leggen aan de Raad 

via de commissie Ontwikkeling. 

3. Beoogd resultaat 

Het Plan van Aanpak Programma  Implementatie Omgevingswet heeft als doel dat bij 

invoering conform de vereisten van de nieuwe wet gewerkt wordt. De weg om dit doel te 

bereiken is flexibel en beweegt mee met bevindingen die onderweg worden opgedaan.   

 

4. Argumenten 

 

Het besluit past in het ingezet beleid 

In de programmabegroting 2017-2021 is de komst van de Omgevingswet en de noodzakelijke 

voorbereiding op de implementatie van de nieuwe wet, al opgenomen. Het Plan van Aanpak 

beschrijft hoe het proces er uit ziet richting inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

 

Financiën 

Op programmaniveau is er voor de jaren 2017-2019 in de begroting geld gereserveerd voor 

het inrichten van een programmateam (vaste formatie voor een programmamanager  en 

daarnaast vijf projectleiders en een projectsecretaris).  

 

Bouwstenen Programma 

Om richting te kunnen geven zijn in het Plan van Aanpak de bouwstenen van het programma 

opgenomen in de vorm van vijf hoofdprojecten en vier overkoepelende thema’s.  

 

De vijf hoofdprojecten zijn: 

 Ambities en bestuurlijke richting op hoofdlijnen 

 Omgevingsvisie  

 Omgevingsplan 

 Digitalisering Omgevingswet 

 Werkprocessen  

De vier overkoepelende thema’s zijn: 
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 Communicatie/participatie 

 Financiën  

 Opleiding/cultuur 

 Pilots 

Met de vijf hoofdprojecten en de overkoepelende thema’s, wordt de weg naar invoering 

geschetst. De daadwerkelijke invulling vindt werkenderwijs en stapsgewijs plaats. Dit 

betekent voor het programma dat we ‘gewoon’ aan de slag gaan.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

 

financiële consequenties 

Het Rijk geeft geen vergoeding voor de invoeringskosten. Voor de ambtelijke inzet in de 

projectteams, wordt geprobeerd zoveel mogelijk door vervanging van bestaande activiteiten 

in de capaciteitsvraag te voorzien. Op dit moment is nog niet duidelijk in hoeverre dat 

mogelijk is, omdat ook de bestaande activiteiten veelal uitgevoerd moeten worden. 

 
De komende maanden zal meer duidelijkheid ontstaan over de kosten voor implementatie, 

maar ook over de structurele financiële consequenties van de invoering van de 

Omgevingswet. Zowel door voortschrijdend inzicht vanuit de projecten, maar ook als gevolg 

van een door de VNG ontwikkeld financieel instrument. Bij de programmabegroting van 

2018-2022  zal hiervoor een eerste inzicht worden gegeven. 

 

Onzeker wetstraject 

De invoeringsdatum van de wet staat gepland op 1 juli 2019. Recent heeft minister Schultz  

laten weten zich te beraden op de planning. Het kan dan ook zijn dat de invoeringsdatum 

verschuift. Deze mogelijke extra tijd komt een zorgvuldige voorbereiding ten goede en geeft 

ons meer tijd de organisatie voor te bereiden op de nieuwe wet. Bij de behandeling van de 

kadernota in 2018 zal meer duidelijkheid zijn over de invoering van de Omgevingswet. 

 

6. Uitvoering 

Direct na vaststelling van het Plan van Aanpak Programma Implementatie Omgevingswet, 

wordt gestart met het ophalen van de ambities en bestuurlijke richting op hoofdlijnen. De 

uitkomst hiervan wordt vervolgens meegenomen in de plannen van aanpak die op 

projectniveau gemaakt worden. De overkoepelende thema’s komen in alle projecten terug en 

moeten dan ook beschreven worden in de plannen van aanpak op projectniveau. Op basis van 

deze plannen van aanpak wordt vervolgens een programmabreed communicatie- en 

participatieplan gemaakt. Er zal een klankbordgroep worden opgericht met daarin 

bijvoorbeeld  bewoners en ondernemers, maar ook specialisten op verschillende 

onderwerpen. De klankbordgroep wordt vanaf het begin betrokken in het hele proces. Naar 

verwachting zal begin 2018 gestart worden met de uitvoering van de projecten.  

 

7. Bijlagen 

1. Plan van Aanpak Programma Implementatie Omgevingswet 

2. Impactanalyse Omgevingswet Haarlem 

 

 


