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Geachte leden van de raad,

Als gevolg van de huidige crisistijd zijn er een aantal bestuurlijke besluiten genomen die gevolgen hebben
voor de invoering van de Omgevingswet in Zeist:
1. Kabinetsmaatregelen ter bestrijding van c-19 crisis
Op 9 maart werd het eerste pakket maatregelen ter bestrijding van de c-19 crisis door het kabinet
afgekondigd. Het is de verwachting dat participatiebijeenkomsten in groter of kleiner verband tot na de
zomer geen doorgang kunnen vinden.
2. Uitstel invoeringsdatum Omgevingswet
Op 1 april heeft de minister per brief de Tweede Kamer laten weten dat de inwerkingtreding van de
Omgevingswet op een later tijdstip dan 1 januari 2021 zal gaan plaatsvinden.
3. Uitstel inspraaktermijn ontwerp POVI
Op 10 april zijn de ontwerpen van de Provinciale Omgevingsvisie (hierna: POVI), provinciale
verordening en PlanMER online beschikbaar gekomen. Op 16 april hebben Gedeputeerde Staten
besloten om de terinzagelegging in ieder geval tot na het zomerreces uit te stellen.
4. Bestuurlijke besluiten in Zeist over de Omgevingswet worden eveneens uitgesteld
Net als in Den Haag en bij de provincie heeft ons college aangekondigd hoogste prioriteit te geven
aan de maatregelen die in deze crisistijd passend en nodig zijn. Dat heeft als gevolg dat er in ieder
geval tot na het zomerreces geen bestuurlijke besluiten rondom de Omgevingswet worden genomen.

Ten opzichte van de nieuwe inwerkingtredingsdatum en de trajecten van onder andere REP, RES en
Propositie loopt de invoering van de Omgevingswet in Zeist geen vertraging op. Wij continueren in de
gemeentelijke organisatie de voorbereidingen op de invoering. De participatie- en inspraaktrajecten voor
Omgevingsvisie en POVI schuiven door naar op z’n vroegst september. Nog voor het zomerreces wordt u
geïnformeerd over hoe wij vanaf september het invoeringsproces verder ter hand nemen, waarin wij uiteraard
ook de nieuwe invoeringsdatum van de wet en het POVI-traject zullen betrekken.
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Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Zeist,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

dr. H.S. Grotens

drs. J.J.L.M. Janssen
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