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1. INLEIDING 

Met de publicatie van de Omgevingswet maart 2016 en de daaropvolgende consultatie van 

diverse bijbehorende stukken, wordt de Omgevingswet meer en meer een besproken 

onderwerp. Met deze notitie wordt met u actuele informatie gedeeld over de Omgevingswet. 

Ook actuele informatie over de voorbereidingen die binnen en buiten onze organisatie worden 

getroffen met het oog op de implementatie van de Omgevingswet komt in de notitie aan de 

orde. Tegelijkertijd vormt deze notitie ook het symbolische startpunt van een jaar dat 

nadrukkelijker dan voorheen in het teken zal staan van de voorbereidingen op de 

implementatie van de Omgevingswet.  

 

2. TOELICHTING OP DE OMGEVINGSWET  

 

2.1 De Omgevingswet in het kort 

Op 22 maart 2016 heeft de Eerste Kamer de Omgevingswet aanvaard, nadat de Tweede 

Kamer de wet medio 2015 al had aangenomen. De Omgevingswet gaat over de fysieke 

leefomgeving en de activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor deze fysieke 

leefomgeving. De fysieke leefomgeving omvat onder andere bouwwerken, infrastructuur, 

watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel erfgoed en 

werelderfgoed. Met de reikwijdte van de Omgevingswet worden 26 wetten tot één wet 

gebundeld en wordt het aantal hierbij horende algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) 

terugbracht van ruim honderd naar vier.  

 

De Omgevingswet heeft twee maatschappelijke doelen, namelijk: 

 het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een 

goede omgevingskwaliteit;  

 het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling  

van maatschappelijke behoeften.  

 

Om aan deze maatschappelijke doelen invulling te geven zijn ook vier verbeterdoelen 

geformuleerd: 

 het vergroten van het gebruiksgemak van het omgevingsrecht;  

 een integrale benadering; 

 stimuleren van een actieve aanpak middels bestuurlijke afwegingsruimte; 

 versnellen en verbeteren van verschillende processen.   

 

De vier AMvB’s die horen bij de Omgevingswet zijn:  

 het Omgevingsbesluit;  

 het Besluit kwaliteit leefomgeving; 

 het Besluit activiteiten leefomgeving; 

 het Besluit bouwwerken leefomgeving. 

 

2.2 De inwerkingtreding van de Omgevingswet 

Aanvankelijk zou de Omgevingswet op 1 januari 2018 in werking treden. In navolging op een 

eerste uitstel van inwerkingtreding naar eind 2018, heeft de minister mei 2016 aan de Tweede 

Kamer bekendgemaakt dat het eerstvolgende moment van inwerkingtreding voorjaar 2019 

wordt. De invoering is tevens afhankelijk van de uitkomsten van de parlementaire behandeling 

van de verschillende onderdelen die bij de Omgevingswet horen en de uitkomsten van de 

landelijke verkiezingen van maart 2017. Of de Omgevingswet daadwerkelijk in het voorjaar 

2019 in werking treedt, is op dit moment niet te zeggen.  
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2.3 Consultaties en behandelingen in het kader van de Omgevingswet 

 

De AMvB’s. 

Zoals aangegeven heeft de Eerste Kamer de Omgevingswet op 22 maart 2016 aanvaard. In 

navolging hiervan zou de consultatie van de vier bijbehorende AMvB’s aanvankelijk op 1 april 

2016 starten. Uiteindelijk is de consultatie van deze AMvB’s gestart op 1 juli 2016. De 

consultatie is medio september gesloten en de resultaten zijn door de minister medio 

november aan de Tweede Kamer per brief kenbaar gemaakt. Tot slot heeft op 19 december 

2016 de behandeling van de vier AMvB’s in de Tweede Kamer plaatsgevonden. De inhoud van 

de AMvB’s vormen een belangrijk onderdeel waarmee de doelen van de Omgevingswet 

worden geconcretiseerd en in de praktijk tot uitdrukking zullen komen. De gemeente 

Doetinchem heeft gedurende de consultatie geen reactie gegeven op de vier AMvB’s.  

 

De Invoeringswet en het Invoeringsbesluit.  

Onderdeel van de invoering van de Omgevingswet zijn ook een invoeringswet en 

invoeringsbesluit. Met de invoeringswet wordt o.a. het overgangsrecht geregeld en kunnen 

aanpassingen aan de Omgevingswet, zoals die op 22 maart 2016 is aanvaard, worden 

doorgevoerd. De officiële consultatie van de invoeringswet zou starten per 1 juni 2016. Dit is 

uitgesteld omdat de AMvB’s eerst afgerond moesten zijn. Uiteindelijk is de consultatie van de 

invoeringswet op 5 januari 2017 gestart. Met het invoeringsbesluit kunnen o.a. aanpassingen 

aan de AMvB’s worden doorgevoerd. Het is nog niet bekend wanneer de consultatie van het 

invoeringsbesluit gaat starten, maar de verwachting is 2018.   

 

Aanvullingswetten.  

Parallel aan de Omgevingswet lopen nog een viertal zelfstandige wetstrajecten. Het gaat om de 

‘Aanvullingswet Bodem’, de ‘Aanvullingswet Geluid’, de ‘Aanvullingswet Grondeigendom’ en de 

‘Aanvullingswet Natuur’. De reden om voor deze vier wetten een zelfstandig wetstraject te 

doorlopen komt voort uit het feit dat bij het opstellen van de Omgevingswet deze 

beleidsvelden nog te sterk in beweging waren om ze direct in de Omgevingswet mee te 

nemen. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet zullen deze aanvullingswetten echter in 

de Omgevingswet opgaan. De consultaties van deze zogenaamde aanvullingswetten heeft 

plaatsgevonden in 2016. Inmiddels staat er nog een consultatie open voor de ‘Aanvullingswet 

natuur Omgevingswet’ die de Wet natuurbescherming, die op 1 januari 2017 in werking is 

getreden, inpast in de Omgevingswet. 

 

3. TOELICHTING OP DE VOORBEREIDINGEN OP DE IMPLEMENTATIE  

VAN DE OMGEVINGSWET  

 

3.1 De implementatie binnen de gemeente Doetinchem  

 

De projectgroep. 

Begin 2016 is ten behoeve van de voorbereiding op de implementatie van de Omgevingswet in 

onze eigen organisatie een projectgroep Omgevingswet geformeerd. Deze projectgroep 

bestaat uit medewerkers van de afdeling Fysieke Ontwikkeling (beleid en planologie), Wonen 

en Bedrijven (vergunningverlening) en Services (communicatie en informatiemanagement). 

Deze projectgroep volgt vanwege de samenstelling op diverse vlakken ontwikkelingen rondom 

de Omgevingswet en treft gezamenlijk voorbereidingen die in het kader van de Omgevingswet 

moeten plaatsvinden. 
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Echter, door de verschillende (landelijke) vertragingen en nog komende consultaties blijft ook 

in 2017 onduidelijkheid bestaan over de daadwerkelijke inhoud van de Omgevingswet en 

bijbehorende AMvB’s. Dit bemoeilijkt voor de projectgroep de voorbereiding op de 

implementatie van de Omgevingswet en zal ook de komende periode de context bepalen 

waarbinnen voorbereidingen zullen plaatsvinden. Desalniettemin moeten in 2017, met het oog 

op de inwerkingtreding van de Omgevingswet in het voorjaar van 2019, een aantal concrete 

stappen worden gezet die gericht zijn op de implementatie van de wet in onze organisatie.   

 

2017 staat in het teken van de Omgevingswet. 

Zoals aangegeven zal 2017 nadrukkelijker dan voorheen in het teken gaan staan van de 

voorbereidingen op de implementatie van de Omgevingswet. De stappen die daarvoor in 2017 

gezet gaan worden zien er op hoofdlijnen als volgt uit: 

     Dit voorjaar ontvangt het college van B&W en vervolgens de gemeenteraad van ons een 

procesvoorstel dat inzicht geeft in het proces dat het komende jaar doorlopen zal worden en 

dat moet leiden tot een visie op de Omgevingswet en een daarop gebaseerd plan van 

aanpak voor de daadwerkelijke implementatie. Het procesvoorstel zal in grote mate gericht 

zijn op een organisatiebrede betrokkenheid bij de totstandkoming van de visie en het plan 

van aanpak.   

     Als onderdeel van dit proces wordt aan de gemeenteraad begin 2017 een informatieve 

raadsbijeenkomst aangeboden. Met deze bijeenkomst kan de gemeenteraad, in aanvulling op 

deze notitie, worden geïnformeerd over zowel inhoudelijke aspecten van de Omgevingswet 

als over het implementatieproces. Ook het college van B&W en afdelingshoofden kunnen 

bij dit moment aanwezig zijn om ook hen van (aanvullende) informatie te voorzien.  

     Eind 2017 of begin 2018 wordt aan het college van B&W en de gemeenteraad een visie op 

de Omgevingswet voorgelegd. Deze zal aan de basis liggen van de daadwerkelijk 

implementatie van de Omgevingswet binnen de organisatie. U kunt hierbij denken aan 

onderwerpen als participatie, bevoegdheidsverdeling tussen raad en college, bestuurlijke 

afwegingsruimte en de wijze waarop de overgang zal plaatsvinden naar het nieuwe 

instrumentarium van de Omgevingswet (omgevingsvisie, omgevingsplan, programma). 

     In navolging op de visie wordt aan het college van B&W en de gemeenteraad (begin 2018) 

een plan van aanpak voorgelegd voor de op die visie gebaseerde implementatie van de 

Omgevingswet binnen onze organisatie. 

 

Aanvullend en voorafgaand aan de hiervoor op hoofdlijnen beschreven stappen wordt aan het 

college van B&W ook een bestuursopdracht voorgelegd.  

 

3.2 Met andere gemeenten en de provincie 

 

Verkenning (intergemeentelijke) samenwerking. 

Vanzelfsprekend is niet alleen de gemeente Doetinchem zich aan het voorbereiden op de 

implementatie van de Omgevingswet. Medio 2016 zijn daarom op ambtelijk niveau informeel 

de eerste contacten gelegd tussen projectleiders Omgevingswet van de gemeenten Aalten, 

Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en 

Zutphen. Dit zijn de gemeenten die opdrachtgever zijn van de Omgevingsdienst Achterhoek, 

met uitzondering van de gemeente Montferland. Inmiddels hebben deze gemeenten gezamenlijk 

en in opdracht van het Directeurennetwerk Achterhoek (DNA) eind 2016 verkennende 

gesprekken gevoerd met de gemeentesecretarissen, betrokken wethouders en ambtelijk 

projectleiders van hiervoor genoemde gemeenten.  
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Deze gesprekken zullen begin 2017 resulteren in een beeld van de huidige stand van zaken als 

het gaat om de voorbereidingen op de implementatie van de Omgevingswet. Tegelijkertijd 

dienen de uitkomsten van deze gesprekken als basis om nader het gesprek met elkaar aan te 

gaan over een mogelijke samenwerking bij de voorbereidingen op de implementatie van de 

Omgevingswet. Daarnaast wordt vanuit de contacten tussen projectleiders van de hiervoor 

genoemde gemeenten binnenkort in het kader van de Omgevingswet gezamenlijk ‘kennis 

gemaakt’ met een aantal gezamenlijke ketenpartners. 

 

Provincie Gelderland - Gelders Netwerk Omgevingswet (GNO) en bestuurderstafel. 

Eind 2016 heeft de provincie het initiatief genomen een Gelders Netwerk Omgevingswet 

(GNO) op te zetten. Dit netwerk wordt gevormd door de aanspreekpunten vanuit de 

deelnemende regio’s: Food Valley, Stedendriehoek, Apeldoorn, Achterhoek, Rivierengebied, 

Noord-Veluwe, Nijmegen, Arnhem. Het GNO heeft als doel dat de deelnemende partijen 

elkaar weten te vinden en elkaar kunnen ondersteunen/versterken bij de implementatie van de 

Omgevingswet. Onder regio Achterhoek wordt in dit verband verstaan het ambtelijk overleg 

van projectleiders dat is ontstaan n.a.v. de contacten die medio 2016 zijn gelegd. Op dit 

moment is de projectleider van de gemeente Doetinchem namens ‘de regio Achterhoek’ 

aanspreekpunt voor het GNO.  

 

Daarnaast wordt op initiatief van de provincie Gelderland begin februari een bestuurderstafel 

georganiseerd voor bestuurders van gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen. Deze 

bestuurderstafel is gericht op bewustwording van en een oriënterend gesprek over de komst 

van de Omgevingswet.  

 

4. HET VERVOLG 

De stappen die in 2017 gezet gaan worden, en op hoofdlijnen in deze notitie zijn beschreven, 

vormen het vervolg op deze notitie. Daarnaast wordt zowel het college van B&W als de 

gemeenteraad met regelmaat op de hoogte gebracht van actuele ontwikkelingen rondom de 

Omgevingswet en de voortgang van de stappen die in 2017 gezet gaan worden.  


