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Maatschappelijk effect en doel van het voorstel
De huidige regels voor onze fysieke leefomgeving zijn ingewikkeld, onduidelijk en verspreid. De
Omgevingswet vereenvoudigt de regels en voegt ze samen. Dit leidt tot duidelijkheid, zekerheid en
samenhang. Daarnaast geeft de omgevingswet meer ruimte voor initiatief. In plaats van alleen aan te
geven wat niet mag of kan, wordt zoveel mogelijk meegekeken of en hoe een initiatief wel kan worden
gerealiseerd.
Het procesvoorstel invoering omgevingswet geeft een overzicht van wat onze gemeente voor 1 januari
2021 moet hebben gerealiseerd, wat we daarvoor gaan doen en de manier waarop we dat gaan
uitvoeren.
Voorstel
Het procesvoorstel invoering Omgevingswet vast te stellen als de invoeringsplanning voor het
komende jaar.
Besluit Raad 14 januari:

Basis
Op 19 september vond een raadsbijeenkomst plaats over de omgevingswet. Mede naar aanleiding
van de behoefte aan duidelijkheid over het invoeringsproces en in het bijzonder de rol van de raad
hierin is een procesvoorstel invoering omgevingswet opgesteld.
Inleiding
Per 1 januari 2021 treedt de omgevingswet in werking. Via drie zogenoemde ‘kerninstrumenten’
nemen gemeenten de invoering ter hand: omgevingsvisie, omgevingsplan, digitaal stelsel (DSO).
Hoewel de wet per 2021 ingaat, hoeft dan nog niet alles klaar te zijn. De totale invoering is omvangrijk
en loopt door tot het jaar 2029.
Wat moet dan wél af per 2021?
Ten eerste moet onze technische aansluiting op het landelijke omgevingsloket werken, zodat
initiatiefnemers hun vergunningsaanvragen/meldingen kunnen indienen en het voor iedereen mogelijk
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is om snel te kunnen zien welke regels van toepassing zijn in de fysieke leefomgeving.
Vergunningsaanvragen moeten binnen 8 weken zijn behandeld.
Ook is per 1 januari 2021 de eerste werkversie van onze Zeister omgevingsvisie vastgesteld. In de
omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor
de lange termijn vast. Er is één omgevingsvisie voor het hele grondgebied van Zeist. Vanaf 2024 is
het hebben van een omgevingsvisie wettelijk verplicht. Door per 2021 alvast met de werkversie van de
omgevingsvisie aan de slag te gaan ontstaat werkendeweg bij samenleving en raad een scherper
beeld van de regelruimte waarbinnen de afwegingen worden gemaakt over gewenste inrichting en
gebruik van onze fysieke leefomgeving. Ook is de omgevingsvisie kaderstellend voor het
omgevingsplan waarin alle lokale regels over bescherming en benutting van de leefomgeving zijn
opgenomen.
Argumenten
Het op tijd (per 1-1-2021) gereed hebben van de verplichte onderdelen van de omgevingswet vraagt
om een planmatig en efficiënt invoeringsplan, hetgeen in het procesvoorstel invoering omgevingswet
nader is uitgewerkt. Het procesvoorstel geeft bovendien duidelijkheid op hoofdlijnen van wat de
invoering van de omgevingswet omvat.
Toelichting
Financiën

Juridisch

Risico’s

Communicatie

Automatisering

Anders

Verdere proces
Planning en uitvoering
De datum van 1 januari 2021 komt snel dichterbij. Om de raad goed voor te bereiden op de momenten
waarop zij in haar kaderstellende en besluitvormende rol aan zet is, worden elke drie maanden
informatiebijeenkomsten gepland. Daarnaast houdt de reeds bestaande raadswerkgroep een
verbindende rol. Enerzijds helpt de werkgroep de raad om op vlieghoogte te komen en goed
voorgesorteerd te zijn om de formele oplevermomenten. Anderzijds helpt de werkgroep de ambtelijke
organisatie in haar adviserende en ondersteunende rol richting college en raad vooraf goed te
begrijpen wat voor de raad belangrijk is in de diverse afwegingen en keuzes bij kaderstelling vooraf en
in aanloop naar besluitvorming. Om deze rol met verve te kunnen spelen is verhoging van het
hartritme naar maandelijkse bijeenkomsten wenselijk. Door de agendering in lijn te brengen met de
formele oplevermomenten wordt de raad op de goede momenten in positie gebracht en kan de
besluitvorming soepeler verlopen. Intensivering van de informele afstemming met de fracties helpt om
de verbinding verder te versterken.
Evaluatie
N.v.t.
BIJLAGEN
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RAADSBESLUIT

Behoort bij raadsvoorstel
Nr. 20RV002

De raad van de gemeente Zeist;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2019;
BESLUIT:
Het procesvoorstel invoering Omgevingswet vast te stellen als de invoeringsplanning voor het
komende jaar.
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 14 januari 2020.
De raad voornoemd,

mr. J. Janssen, griffier

drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter
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