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De gemeenteraad van Albrandswaard 
 

Uw brief van:  Ons kenmerk: 168555 

Uw kenmerk:  Contact:  Jeannette Wijnmalen 

Bijlage(n):  Doorkiesnummer: 010-506 1158 

  E-mailadres:  j.wijnmalen@bar-organisatie.nl 

  Datum:  12 mei 2020 

    

Betreft: planning vaststelling Omgevingsvisie  

 

 

Geachte raadsleden, 

 

 

INLEIDING 

In de termijnagenda van uw raad is de behandeling van de vaststelling van de uitgangspunten van de 

Omgevingsvisie opgenomen voor Beraad en Advies van 16 juni 2020. Ondertussen is evenwel 

duidelijk geworden dat de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2021, als gevolg van het 

coronavirus en met name door de grote digitaliseringsopgave, wordt uitgesteld. Deze maand wordt 

een nieuwe invoeringsdatum door het Ministerie voor Milieu en Wonen bekend gemaakt. De invoering 

van de Omgevingswet zal naar verwachting minstens een half jaar tot een jaar opschuiven.  

 

KERNBOODSCHAP 

Het college heeft, gelet op het voorgaande, besloten het voorstel voor de vaststelling van de 

uitgangspunten van de Omgevingsvisie pas voor behandeling in het 4e kwartaal van 2020 aan u voor 

te leggen. Op dat moment hopen we meer inzicht te hebben in de gevolgen van het uitstel van de 

Omgevingswet, maar lopen we in de verdere voorbereiding op de inwerkingtreding van die wet geen 

onoverkomelijke vertraging op.  

  

TOELICHTING 

De noodzaak om de uitgangspunten van de Omgevingsvisie op korte termijn vast te stellen  is door 

het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet kleiner geworden. Uitstel van de 

behandeling naar het 4e kwartaal van 2020 biedt de mogelijkheid alle gevolgen van het uitstel van de 

invoering van de Omgevingswet beter te overzien. De Minister voor Milieu en Wonen heeft wel 

duidelijk aangegeven dat uitstel van de invoering van de Omgevingswet zeker geen afstel betekent. 

Het belang van een goede voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet blijft overeind. 

Dat geldt des te meer, omdat de overgangstermijnen van de Omgevingswet niet veranderen.  



 

 

 

 

VERVOLG 

Wij houden alle partijen, die bij de participatie in het kader van de Omgevingsvisie zijn betrokken, op 

de hoogte van de planning voor de behandeling door uw raad.  
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 

 


