Offerte Programmabegroting 2017
PROGRAMMA
Duurzaam wonen en ondernemen
Maximaal meedoen
Goed leven en ontmoeten
Veilig gevoel
Dienstbare en betrouwbare overheid
Bedrijfsvoering
Onderwerp:

implementatie omgevingswet

Betreft : 4.810.xxxx-33.799
Incidenteel / structureel

Investeringsbedrag
Afschrijvingstermijn
-

Budgettair effect (x € 1.000)

Jaarlasten

2017

2018

2019

2020

Kapitaallasten (afschrijving)
Kapitaallasten (rente (2%)
Vrijval kapitaallasten 1e jaar
Overige) exploitatielasten

725

Dekking:
bijdrage reserve (dekking
kapitaallasten)
bijdrage derden
Te dekken

725

Aanleiding
Op 1 juni 2019 zal de (invoeringswet van de)
Algemene toelichting

Omgevingswet in werking treden. De Omgevingswet
integreert 26 sectorale wetten en behelst het nieuwe
kader voor het ruimtelijke domein. De Omgevingswet

brengt een ommekeer in de wijze waarop het
ruimtelijk domein wordt ingericht. Uitnodigen in
plaats van toelaten is daarbij uitgangspunt. Om dit
mogelijk te maken geeft de wet nieuwe instrumenten,
gewijzigde procedures en veel mogelijkheden voor
maatwerk om nieuwe ontwikkelingen op gang te
brengen.
Duidelijk is dat het huidige omgevingsrecht een
volledige stelselherziening krijgt. Niet alleen wordt de
bestaande ruimtelijke wetgeving geïntegreerd in de
omgevingswet en komen er nieuwe regels en
toetsingskaders, belangrijker is dat de omgevingswet
uitgaat van een cultuurverandering. Deze
cultuurverandering zal op elk organisatieniveau
binnen de gemeente een plaats moeten krijgen.
Op 1 juli 2015 heeft de Tweede Kamer ingestemd
met de Omgevingswet. Op 22 maart 2016 heeft de
Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen. Daarna
volgt de publicatie in het Staatsblad. Verder moet er
een invoeringswet en een invoeringsbesluit komen en
moeten de AMvB’s worden gepubliceerd. Inmiddels is
bekend dat de invoeringswet op 1 juni 2019
gepubliceerd zal worden. Dat betekent dat de
Omgevingswet vanaf dan van kracht wordt.
Beoogd effect
De implementatie van de omgevingswet beoogt de
volgende positieve effecten:
1.

Verbeterde inzichtelijkheid en
gebruiksgemak van de regelgeving (in- en
extern)

2.

Versnelde en verbeterde besluitvorming

3.

Betere afstemming en vertaling van de
Omgevingsvisie in gemeentelijke regelgeving

4.

Een goede omgevingsdialoog kan leiden tot
meer draagvlak in de omgeving

Sporen
De implementatie van de omgevingswet vindt bij de
gemeente Uden plaats in drie sporen:
1.

Omgevingsvisie en de programma´s

2.

Omgevingsplan en projectbesluit

3.

Omgevingsvergunning, toezicht en
handhaving

Spoor 1
Dit spoor bevat de kosten in 2017 voor het aanvullen
van de omgevingsvisie met afwegingskaders en
voorbereiding van opstellen programmalijnen.

Er worden drie stappen onderscheiden:
1) Pilot afwegingskader in één gebied (2017).
Hiervoor is afstemming met andere gemeenten
van belang en afstemming met
ministerie/provincie/regio en waterschap;
2) Door vertalen afwegingskaders naar andere
gebieden (2017). Wanneer systematiek is bepaald
op basis van proefgebied kan dit worden
door vertaald naar andere gebieden.
3) Inventariseren programmalijnen (2018).
Inventariseren van wetgeving sectoraal verbreed,
bepalen welke programmalijnen we opstellen;
4) Opstellen programmalijnen. Uitvoering 2018.
Kosten € 80.000

- inhuur bureau tbv afwegingskader Omgevingsvisie
€ 40.000
- Inventarisatiewerk/afstemming € 40.000
Spoor 2
Dit spoor bevat de kosten in 2017 voor het opstellen
van een ontwerp omgevingsplan en de aanpassing
van de Nota grondbeleid n.a.v. de omgevingswet.
Om tot een omgevingsplan te komen, worden er
verschillende fasen doorlopen. De eerste fase is het
opstellen van een ontwerp omgevingsplan. De
planning gaat ervan uit dat deze werkzaamheden in
2017 plaatsvinden. Het omgevingsplan is een
zogenaamd ‘omgevingsplan 2.0’. Dat houdt in dat er
één omgevingsplan voor de gehele gemeente wordt
opgesteld, waarin alle regels m.b.t. de fysieke
leefomgeving zijn opgenomen. Begin 2018 zal het
omgevingsplan in procedure worden gebracht en
volgt de zienswijzenprocedure. Deze kosten zijn niet
meegenomen in de voorliggende offerte. Het
benodigde budget voor deze fase wordt t.z.t. voor
het jaar 2018 aangevraagd.
Het omgevingsplan 2.0 is een fundament. Het is de
basis van alle ruimtelijke regels, geüniformeerd en
gebundeld in één document. Dit fundament moet nog
worden uitgebouwd naar een omgevingsplan 3.0. In
die fase wordt het omgevingsplan aangevuld met de
resultaten uit spoor I. In het omgevingsplan zijn dan
de beleidskeuzes uitgewerkt, bijvoorbeeld door de
vaststelling van omgevingswaarden. Deze
werkzaamheden zullen pas plaatsvinden in 2018 /
2019.

Kosten € 595.000

- inhuur bureau tbv opstellen omgevingsplan €
350.000
- opstellen planMER en commissie MER € 75.000
- inventarisatiewerk, toetsing conceptplan en
procedure € 170.000
Spoor 3
Dit spoor omvat de kosten voor 2017 voor het
inventariseren van werkprocessen VTH. In 2018 volgt
het implementeren van de nieuwe werkprocessen en
nieuwe applicaties ICT.
1) VTH
Onder het huidige Wabo regime (sinds oktober 2010)
bestaat er reeds een Omgevingsvergunning met
daarop toezicht en handhaving. Onder de
Omgevingswet blijft de Omgevingsvergunning
bestaan, maar het aantal gebieden/vergunningen, dat
onder die wet valt breidt verder uit dan in de huidige
situatie met de Wabo. De proceduretijd wordt verkort,
er komen meer algemene regels en mogelijk minder
vergunningen. De Omgevingsvergunning gaat op het
gebied van scope, termijnen, integraliteit,
dienstverlening, samenwerking en
beleidsgevoeligheid nog veel verder dan de Wabo. Dit
alles werkt door naar het toezicht en de handhaving.
2) ICT
De Omgevingswet vraagt van de overheden dat
integraal, zaakgericht en digitaal wordt gewerkt. Voor
de uitvoering van de Omgevingswet is het belangrijk
dat de juiste informatie over een bepaald gebied
met één klik op de kaart straks beschikbaar is voor
de gebruiker.
Systemen moeten daarvoor worden aangesloten op
de landelijke systemen van de Omgevingswet (digitaal
stelsel Omgevingswet). Beheer en uitwisseling van
gegevens moet worden gerealiseerd. Naast
gegevensuitwisseling hebben gewijzigde
werkprocessen die voortkomen uit de wet gevolgen
voor de inrichting van het huidige
applicatielandschap. Met ICT wordt een voornaam
deel van de dienstverlening bepaald.

Kosten € 50.000

- inventarisatiewerk werkprocessen VTH € 50.000
Kosten 2017
Totale kosten 725.000,-

Bestaande uit € 465.000 voor producten
(afstemmingskader Omgevingsvisie, Omgevingsplan
incl MER) en € 260.000 voor (vervangende)
menskracht tbv inventarisaties (6 fte, zoveel mogelijk
starters op de arbeidsmarkt)

Bijdrage aan doelstelling van
het programma

