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In deze nieuwsbrief staan diverse korte
berichten over de voortgang rondom de
invoering van de Omgevingswet in
Albrandswaard. De nieuwsbrief verschijnt een
aantal keer per jaar.
Invoering wet naar 1 januari 2022
In mei maakte de minister van BzK bekend dat
de Omgevingswet –en daarmee ook de Wet
kwaliteitsborging (Wkb)- wordt uitgesteld tot
1 januari 2022. Voor het Programma
Omgevingswet kwam dit na de eerdere
berichten niet als een grote verrassing. De
minister noemt de nieuwe datum wenselijk en
realistisch. Uitstel tot 2022 geeft voldoende
ruimte om het wetgevingsproces af te ronden,
het Digitaal Stelsel (DSO) op te leveren, de
regelgeving goed te implementeren en vooral
ook: ermee te oefenen.
Op dit moment zijn we bezig in kaart te
brengen wat de precieze impact van het
uitstel is voor het halen van de doelen, de
planning en de financiën. We vinden het
belangrijk om het uitstel goed te benutten om
ons nog beter voor te bereiden op de
invoering. Of in de woorden van minister
Ollongren: 'De afgelopen jaren is hard gewerkt
aan de ontwikkeling en implementatie van de
Omgevingswet. Het is belangrijk dat we deze
energie vasthouden en ook de komende tijd
voortvarend blijven doorwerken aan de wet

waarmee iedereen vanaf 1 januari 2022
eenvoudiger aan de fysieke leefomgeving kan
werken.'
Bijeenkomsten met de raad najaar 2020
Nu de invoeringsdatum van de Omgevingswet
met 1 jaar is verlengd naar 1 januari 2022
hebben wij als BAR-organisatie extra tijd om
ons goed voor te bereiden op de
Omgevingswet. De afgelopen periode heeft
het programma zich vooral gericht op de
(voorbereiding van) de aanschaf van nieuwe
software,
de
inrichting
van
Omgevingswetprocessen
en
het
Omgevingsplan. In het programmaplan dat nu
wordt opgesteld, wordt ingegaan op de visie,
de doelstellingen en de inzet van het
Programmateam Omgevingswet tot 1 januari
2022.
Vóór de invoering van de Omgevingswet moet
er een aantal besluiten worden genomen door
de colleges en gemeenteraden van de drie
gemeenten.
Op 13 oktober praten we de commissie
Ruimte in Albrandswaard bij over de te nemen
besluiten in 2021. Voorbeelden hiervan zijn
het instellen van een commissie ruimtelijke
kwaliteit en vaststellen besluit 'verplichting
tot
participatie'
bij
buitenplanse
omgevingsplanactiviteiten.
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Ambtelijk Rijnmondberaad
In het laatste Rijnmondberaad hebben de
deelnemers ambtelijk met elkaar gesproken
over: hoe kijken we tegen de toekomst aan en
tegen onze samenwerking? In een separate
werkgroep over opleiden is tevens de afspraak
gemaakt om opleidingsplannen te delen,
zodat we elkaar kunnen inspireren en
versterken. Het Rijnmondberaad worden ten
minste eens per kwartaal georganiseerd voor
onder meer gemeenteambtenaren.
Podcast
De VNG is druk met de Omgevingswet, en ook
met communicatiemiddelen. Een daarvan is
een podcast over de Omgevingswet, speciaal
voor raadsleden:
https://vng.nl/nieuws/de-raad-podcastomgevingsplan?utm_medium=email
Omgevingsvisie Albrandswaard
De Omgevingsvisie is inhoudelijk afgerond en
wordt begin vierde kwartaal aan de
gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad
wordt gevraagd om de Omgevingsvisie vrij te
geven voor inspraak conform de huidige Wro
en vooruitlopend op het in werking treden van
de Omgevingswet.
Verantwoordelijkheid implementatie
Omgevingswet
Gwendolyn Hiwat is de Programmamanager
Omgevingswet. Voor vragen is zij bereikbaar
via: g.hiwat@albrandswaard.nl
Mieke van Ginkel en Ronald Schneider zijn de
portefeuillehouders voor de Omgevingswet
binnen het college.

