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Kennisnemen van:
De stand van zaken van de Omgevingswet en de benodigde inspanningen en besluiten
komend jaar.

Beste raadsleden,

Met deze brief informeren wij u over de laatste stand van zaken van de invoering van de
Omgevingswet. Dit in vervolg op de interne raadsbijeenkomst van 22 september 2022 en de

laatste raadsinformatiebrief (10 juni 2022lr. Wij geven in deze brief ook aan wat u het
komend half jaar kunt verwachten.

De inwerkingtreding; wat kunnen wij verwachten?
Naar aanleiding van de knelpunten in de invoering (met name het digitale deel van het
nieuwe stelsel), heeft Minister De Jonge de Eerste kamer geadviseerd om de wet een half
jaar later in te voeren. Dus per 1. juli 2023. Dat geeft, onder andere, ruimte om het digitale
stelsel Omgevingswet (DSO) stabieler te maken en gemeenten meer tijd te geven om te
proefdraaien met nieuwe werkwijzen.
Er komt een nieuw ontwerpbesluit voor de beide Kamers en daarmee is het nog steeds
onzeker wanneer de Omgevingswet daadwerkelijk in werking treedt.

Waar staan wij met de invoering van de verschillende
onderdelen?

DE WETTELIJ KE I NSTRU M ENTEN

De omgevingsvisie
ln de eerdergenoemde interne bijeenkomst zijn de opbrengsten van de inwonerparticipatie
met u besproken en hebben we gevraagd om uw inbreng op een aantal thema's die van

belang zijn voor de visie. Wat zijn de volgende stappen?
o Zoals toen aangegeven werken we voorgaande uit in een discussienotitie die we de

komende maanden bespreken met stakeholders.
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We stellen vervolgens een concept visie op die we, in het tweede kwartaal van
volgend jaar, in een informatieve raadscommissie met u bespreken'
Hierna leggen we het definitieve concept aan u voor ter instemming en starten we
het formele inspraaktraject op. We verwachten dat de omgevingsvisie aan het eind
van 2023 vastgesteld kan worden.

Het omgevingsplan, veranderde procedures en bevoegdheden
ln de informatieve raadscommissie van 6 oktober 2022 hebben wij u laten zien welke plek

het omgevingsplan inneemt in het nieuwe stelsel en hoe dat wordt opgebouwd. Daarbij zijn

we ingegaan op onze aanpak van het eerste omgevingsplan voor de gebieden Koningsbuurt
en Oostpoort en welke keuzes we volgend jaar met elkaar moeten gaan maken.

Voordat de Omgevingswet in werking treedt moet de raad nog een aantal andere keuzes

maken.
o Ten aanzien van de eigen bevoegdheden bij het wijzigen van het omgevingsplan en

initiatieven die afwijken van het plan.
o ln hoeverre er gebruik gemaakt wordt van de wettelijke mogelijkheid om participatie

door initiatiefnemers op te nemen als vereiste bij het indienen van een
ve rgun n i ngaa nvraag.

ln de raadsvergadering van 25 januari 2023 staan de hiervoor genoemde keuzes op de

agenda.

ANDERE WERKWIJZEN BIJ INITIATIEVEN EN VERGUNNINGEN

Onder de Omgevingswet zullen ook ingewikkelder vergunningaanvragen binnen 8 weken

moeten worden afgehandeld. Om dit mogelijk te maken zijn we bezig de werkprocessen
rondom initiatieven en vergunningaanvragen aan te passen. Het proefdraaien daarmee start
begin 2023; dat gaan we doen onder begeleiding van een ervaren deskundige,

Een belangrijke voorwaarde voor een soepele en snelle afhandeling is dat de benodigde

software goed werkt, zoals het zaaksysteem. Er is nog een aantal knelpunten op dit moment
die door de leveranciers opgelost moeten worden. We verwachten dat dit in het eerste

kwartaal van volgend jaar grotendeels is afgehandeld.

Zoals we in de interne bijeenkomst hebben aangegeven moeten we ervoor zorgen dat

initiatiefnemers weten wat er onder de Omgevingswet voor hen verandert en hen, waar

nodig, wegwijs maken in het Omgevingsloket. Om die reden zijn we bezig 'de eerste lijn'voor
te bereiden op de komst van de Omgevingswet. Denk daarbij aan een webpagina op de

gemeentelijke website met algemene informatie over de wet, een rubriek met veel gestelde

vragen en antwoorden, een beschrijving van procedures en het zorgen voor voldoende

kennis bij het klantencontactcentrum.

Hoe organiseren we dit?

SAMENWERKING
Het is Voor ons, als kleine gemeente, belangrijk samen te werken met andere gemeenten

aan de invoering van de Omgevingswet. Zo blijven we de komende jaren deelnemen aan de
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Deze samenwerking zal zich in de toekomst overigens niet meer alleen richten op de
Omgevingswet maar ook op andere vraagstukken die spelen in de fysieke leefomgeving en in
de uitvoering (zoals personeelskrapte).

Verder zullen wij blijven samenwerken met de gemeente Waadhoeke op specifieke
onderdelen zoals vergunningverlening onder de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging
voor het Bouwen. Als laatste is het goed te noemen dat een aantal medewerkers van onze

organisatie een training Omgevingsrecht volgt met collega's van de Friese Waddeneilanden.

FINANCIEN
Voor de invoering van de Omgevingswet heeft u incidenteel budget beschikbaar gesteld in

de begroting. Dat voorbereidingskrediet is volledig benut eind van dit jaar, zoals aangegeven

bij de tweede vierdemaandsrapportage. Met ingang van volgend jaar ontvangen gemeenten,
gedurende een aantaljaren, een zogenaamde decentralisatie-uitkering via het
gemeentefonds (voor Harlingen is dit in 2O23 ruim € 1-75.000,-). De kosten die we de

komende jaren maken voor de verdere invoering dekken we in eerste instantie met deze

middelen. We kunnen nu nog niet inschatten of er aanvullende dekking nodig is.

AFRONDING VAN HET PROJECT

De invoering van de Omgevingswet heeft de afgelopen jaren plaatsgevonden in een
projectorganisatie met een extern projectleider en eigen medewerkers. Het merendeel van

de daarin afgesproken resultaten is opgeleverd; de focus ligt nu op het inregelen van

aanpassingen in werkprocessen en het proefdraaien.
Om die reden ronden we de projectmatige aanpak eind dit jaar af en zullen de benodigde

acties aangestuurd en ondernomen worden vanuit de reguliere organisatie. De

teammanagers Van de meest betrokken teams zorgen voor de borging.

De raad wordt met ingang van 2023 twee keer per jaar geÏnformeerd over de voortgang van

de invoering via een raadsinformatiebrief'

Met vriendelijke groet,
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Burgemeester en wethouders van Harlingen,
d de bu

van Gent c.M.

Bijlagen:
<Titel/Onderwerp + Docu mentn u mmer vermelden>


