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Leden van de gemeenteraad Wassenaar
Programmamanager Omgevingswet
College B&W Wassenaar
“Spoorboekje invoering Omgevingswet 2020”

Geachte raad,
Hierbij willen wij u aan de hand van het “spoorboekje invoering Omgevingswet 2020” periodiek op
de hoogte houden van de actiepunten op het gebied van de invoering Omgevingswet.
Voordat we actiepunten benoemen, halen we nog even het motto en de maatschappelijke doelen
van de Omgevingswet terug, zoals de Rijksoverheid dit heeft verwoord in de Omgevingswet en de
daarbij behorende Memorie van Toelichting. Het motto van de Omgevingswet is: 'ruimte voor
ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit'. Het motto is vertaald in de volgende twee
maatschappelijke doelen (artikel 1.3 Omgevingswet):
•
•

Een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit bereiken en
in stand houden.
De fysieke leefomgeving doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen om er
maatschappelijke behoeften mee te vervullen.

Bovenstaande doelen en motto zijn vertaald in de door u vastgestelde programmavisie
Omgevingswet (vastgesteld op 18 december 2018). Bij het opstellen van dit spoorboekje is gebruik
gemaakt van de opdrachten zoals door u is verwoord in de programmavisie Omgevingswet, de
door de VNG opgestelde minimale actielijst (versie 3.0 van 20 februari 2020). De termijnen die in
dit spoorboekje zijn aangegeven zijn deels indicatief. Dit spoorboekje is bedoeld om inzicht te
geven in wat er allemaal loopt op het gebied van de invoering Omgevingswet.
Aangezien de invoering van de Omgevingswet in beweging is en er telkens nieuwe ontwikkelingen
zijn, is dit spoorboekje een groeidocument. Aanvullingen zullen vanuit het Programma
Omgevingswet worden toegevoegd aan dit spoorboekje en zijn uitsluitend gebaseerd op de VNG
minimale actielijst. De genoemde actiepunten zijn verschillend van aard denk daarbij aan
informerend, dialoog of besluitvormend. Daar waar het een besluitvormend actiepunt betreft, zal
het actiepunt worden toegevoegd aan de termijnagenda 2020. Deze is uiteindelijk leidend. In deze
versie is inmiddels ook het eerste kwartaal 2021 opgenomen.
NB: De aangepaste planning is opgesteld in de veronderstelling dat een dialoog voeren na het
zomerreces weer mogelijk is op een fysieke bijeenkomst.
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Toelichting:
Buitenplanse activiteiten: Als het toestaan van een initiatief niet mogelijk is met de regels uit het
omgevingsplan dan moet het bevoegd gezag bekijken of het mogelijk is om via een
omgevingsplanactiviteit alsnog toestemming te verlenen. (Bron:
www.Aandeslagmetdeomgevingswet.nl)

