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In oktober 2017 is op basis van een herplanning door het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu aangegeven dat de Omgevingswet op 1 januari 2021 inwerking zal treden.
De reden voor de herplanning is dat meer tijd nodig is om de wetgeving zorgvuldig te kunnen
afronden. Het gaat om een grote wetgevingsoperatie met verschillende onderdelen die
gelijktijdig worden ontworpen, zoals de ministeriële regeling, invoeringsregelgeving en de
vier Aanvullingswetten. Al deze onderdelen vormen op het moment van inwerkingtreding een
inzichtelijk stelsel bestaande uit één wet, vier amvb’s en één ministeriele regeling.
Het Ministerie heeft aangegeven dat alles erop gericht is om de nieuwe datum van
inwerkingtreding te halen. Tegelijkertijd zijn er onzekerheden waarop het Ministerie beperkt
of niet kan sturen. De planning zal daarom elk jaar worden getoetst. Dan wordt bekeken of er
extra inspanningen nodig en mogelijk zijn om de datum van 1 januari 2021 te halen.
Ondanks dat 2021 nog ver weg lijkt is het college al wel gestart met het treffen van de
voorbereidingen voor de inwerkingtreding.
Zo is er bij het opstellen van de nota Ruimtelijke Kwaliteit die op 31 oktober 2017 door uw
raad is vastgesteld rekening gehouden met de bepalingen van de Omgevingswet.
Ook bij de actualisatie van de bestemmingsplannen Kom 2008 en Buitengebied 2008 wordt er
al rekening gehouden met de bepalingen van de Omgevingswet.
Daarnaast is er aan uw raad aangegeven dat er een impactanalyse uitgevoerd zal worden. Doel
van deze impactanalyse is een eerste beeld te schetsen van de impact van de invoering van de
Omgevingswet voor de gemeente.
De impactanalyse kan gebruikt worden om een betere inschatting te maken van de impact die
de Omgevingswet met zich meebrengt in aanvulling op de beleidsmatige en organisatorische
ontwikkelingen, die Rozendaal al inzet.
Een inventarisatie en/of verkenning van beleidsdocumenten is nog niet uitgevoerd dit zal
onderdeel zijn van het Plan van Aanpak dat in 2018 opgesteld zal worden.
Hierdoor heeft de impactanalyse een algemeen kwalitatief karakter; dit zal aangevuld moeten
worden met beleidsinhoudelijke en kwantitatieve informatie.
De informatie uit de impactanalyse is leidend bij het opstellen van een Plan van Aanpak,
waarmee gericht sturing geven gaat worden aan de implementatie van de Omgevingswet.
Belangrijk element voor het uitwerken van de impact is het bepalen van het ambitieniveau
van de gemeente op het gebied van de Omgevingswet. Hiervoor lijkt de Omgevingsvisie die
onder de Omgevingswet verplicht is een goed instrument.
Voor het vervolgproces in het kader van de invoering van de Omgevingswet wordt
voorgesteld een Plan Van Aanpak op te stellen waarin concreter ingegaan wordt op
actiepunten die in deze impactanalyse zijn opgenomen.

Het bepalen van het ambitieniveau is, gelet op de verkiezingen van 2018 in relatie tot de
inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021 een taak waarover de gemeenteraad zich in
de nieuwe samenstelling uit zal kunnen spreken in het Plan van Aanpak en de
Omgevingsvisie.
Vooruitlopend hierop wordt de Impactanalyse Omgevingswet u hierbij ter kennisname
aangeboden.

