
 
 
 
 

 
Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2017-95) 

 

 
Inlichtingen bij: Y. van Tienen 
Telefoonnummer:  (0314) 377 490 
 Pagina 1 van 1 

 
   

 

Onderwerp: Bestuursopdracht Implementatie Omgevingswet fase 1  
Portefeuillehouder: Wethouder Lambregts  
Datum: 19 september 2017 

 

 
Kennis te nemen van 
Wij hebben de bestuursopdracht Implementatie Omgevingswet fase 1 vastgesteld 
(bijlage 1). Door dit besluit kan nu een concreet vervolg worden gegeven aan de 
voorbereidende activiteiten en worden gestart met de werkzaamheden die invoering van 
de nieuwe wet mogelijk moeten maken. Met dit besluit komt de actualisatie van de 
Structuurvisie Doetinchem 2035 te vervallen (bijlage 2). In plaats daarvan zal een evaluatie 
van de visie deel uitmaken van het proces rondom de invoering van de Omgevingswet. 
 
Context 
Naar verwachting wordt de Omgevingswet in 2020 van kracht. De komst van de wet wordt 
beschouwd als een veelomvattende structuurwijziging. Begin 2016 zijn de eerste 
verkenningen binnen de gemeente Doetinchem gestart. U bent daar onder andere over 
geïnformeerd in een informatieve raadsbijeenkomst op 23 maart 2017. De bestuurs-
opdracht Implementatie Omgevingswet fase 1 (bijlage 3) en bijbehorende procesaanpak 
(bijlage 4) maken het mogelijk om ons als gemeente goed voor te bereiden op de 
invoering van de nieuwe wet op een zodanige manier dat het past bij de Doetinchemse 
organisatie en cultuur. We vinden het belangrijk om een inhoudelijke knip te maken rond 
de gemeenteraadsverkiezingen. Fase 1 wordt daarom uiterlijk april 2018 afgesloten. 
 
Kernboodschap 
Het is nu tijd om de algemene kennis die is opgedaan om te zetten naar Doetinchems 
maatwerk. In fase 1 worden belangrijke stappen gezet die het mogelijk maken om 
vervolgens keuzes te maken en het werk in de tijd uit te zetten. 
 
Vervolg 
In november, december, januari en februari zijn er interactieve sessies gepland voor de 
raadsleden. Afhankelijk van de voortgang, wordt er nog tijdens Fase 1 of uiterlijk bij de 
afronding daarvan breder gecommuniceerd (intern en extern). Uitgangspunt daarbij is dat 
we voldoende helderheid moeten hebben over de opgaven en te maken keuzes voordat 
we naar buiten treden. Fase I wordt afgerond met een overzichtelijke rapportage en 
concrete voorstellen voor de vervolgaanpak. 
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