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Nota van Uitgangspunten implementatie Omgevingswet

Voorgesteld besluit
1. De Nota van Uitgangspunten implementatie Omgevingswet vast te stellen.

Inhoud
Inleiding
Naar verwachting treedt op 1 januari 2021 de Omgevingswet in werking. Deze wet houdt een grote 
stelselwijziging in met een grote maatschappelijke impact en vergaande gevolgen voor de werkwijze 
van de gemeente. De gemeente Hardinxveld-Giessendam bereidt zich op dit moment voor op de 
lokale implementatie van deze wet. De Nota van Uitgangspunten beschrijft de keuze voor een 
invoeringsstrategie, een aantal centrale uitgangspunten en een spoorboekje met de belangrijkste 
processtappen. De invoering van de Omgevingswet is in het coalitieakkoord aangemerkt als 
raadsprogramma.

Beoogd effect
Breed gedragen kaders vaststellen voor de lokale implementatie van de Omgevingswet.

Argumenten
1.1 De Omgevingswet biedt veel gemeentelijke vrijheid.

De Omgevingswet biedt gemeente veel ruimte voor lokaal maatwerk, onder andere ten aanzien van 
het tempo en het lokale ambitieniveau. Daarom is het van belang aan het begin van het 
implementatieproces een aantal richtinggevende kaders te formuleren. Deze kaders zijn in de Nota 
van Uitgangspunten beschreven.

1.2 De Nota van Uitgangspunten is intensief afgestemd met de raad.

In het coalitieakkoord is de Omgevingswet aangemerkt als raadsprogramma. Daarom heeft tijdens het 
proces van opstellen intensieve afstemming plaatsgevonden met de gemeenteraad. Tijdens een 
Ontmoeting in november 2018 is input opgehaald bij de gemeenteraad voor de Nota van 
Uitgangspunten. Deze input vormde de basis voor de inhoud van de Nota. Vervolgens is op 11 april 
2019 tijdens een Ontmoeting de concept Nota van Uitgangspunten voorgelegd aan de gemeenteraad. 
De opbrengsten van deze avond zijn verwerkt in de definitieve versie.

Kanttekeningen
1.1. Het raadsprogramma moet nog verder worden uitgewerkt.
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Op 1 april heeft een startgesprek plaatsgevonden met college en raad over het raadsprogramma. De 
opbrengsten van deze avond worden binnenkort voorgelegd aan college en raad en vormen het kader 
voor de wijze van samenwerking in het vervolgproces.

Financiële informatie
De eventuele financiele consequenties worden verwerkt in de Perspectiefnota 2020-2024.

Communicatie
Nvt

Vervolg
Op basis van de Nota van Uitgangspunten worden de vervolgstappen vormgegeven. Dit gebeurt langs 
drie sporen, zoals ook weergegeven in het spoorboekje:

 Spoor 1: Kerninstrumenten (te beginnen met het opstellen van de Omgevingsvisie)

 Spoor 2: ICT (dit betreft het inrichten en laten functioneren van het Digitaal Stelsel 
Omgevingswet)

 Spoor 3: Cultuur & Organisatie (hieronder valt de beoogde cultuurverandering en aanpassing 
van werkprocessen)

Het opstellen van de Omgevingsvisie is in de Nota van Uitgangspunten benoemd als het leidende 
proces. Na de zomer van 2019 zal hiervoor een plan van aanpak gereed zijn, waarover we graag met 
de raad van gedachten wisselen. Afhankelijk van de uitkomsten van de invulling van het 
raadsprogramma zullen we hiervoor een geschikte vorm kiezen.
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