Offerte 2018-2021
PROGRAMMA
Duurzaam wonen en ondernemen
Maximaal meedoen
Goed leven en ontmoeten
Veilig gevoel
Dienstbare en betrouwbare overheid
Bedrijfsvoering

Onderwerp: Implementatie Omgevingswet

Betreft :Fcl 48100110 / Ecl 33799

Incidenteel

Investeringsbedrag
Afschrijvingstermijn
-

Budgettair effect (x € 1.000)
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-

-

-

-

Kapitaallasten (rente 2%)
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-

Vrijval kapitaallasten 1e jaar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Overige) exploitatielasten
Dekking:
bijdrage reserve (dekking
kapitaallasten)
Bijdrage derden
Te dekken

288

-

288

Algemene toelichting

De Omgevingswet integreert 26 sectorale wetten en
behelst het nieuwe kader voor de fysieke leefomgeving. 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. Op rijksniveau
wordt nog hard gewerkt om de invoering gestalte te
geven.
Duidelijk is dat het huidige omgevingsrecht een volledige
stelselherziening krijgt, die vergelijkbaar is met die in het
Sociaal Domein. 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
hele gemeente een plaats moeten krijgen. Rond de zomer
heeft de minister aangekondigd dat de invoeringsdatum
van 1 juli 2019 wordt losgelaten. Een nieuwe datum is nog
niet genoemd. Desalniettemin moeten de voorbereidingen
wel door blijven gaan.
In 2017 en 2018 ligt het accent op de uitvoeren van de
inventarisatie van beleid & regelgeving en de
werkprocessen. Ook zal er een traject in gang worden
gezet om de ambitie van Gemeente Uden met het oog op
de invoering vast te stellen. Dit is een wezenlijke stap, die
daarna doorwerkt in de uitwerking van alle nieuwe
instrumenten.
Nog wezenlijker dan de invoering van de nieuwe
instrumenten, is dat er binnen de gemeente een nieuwe
manier van werken zal moeten ontstaan. Door bestaande
werkzaamheden in de geest van de omgevingswet uit te
voeren en via pilotprojecten, zal de nieuwe manier van
werken breed in de organisatie tot ontwikkeling komen.
Het werken met de omgevingswet vraagt dat een grote
groep medewerkers hiervoor extra opleiding krijgt. Om
zoveel mogelijk medewerkers te bereiken zal zoveel
mogelijk met In Company opleidingen worden gewerkt.
Ook zal specifieke opleiding over omgevingsrecht etc.
noodzakelijk zijn.
Het deel van het budget van 2017 dat is gereserveerd voor
de aanbesteding van het omgevingsplan wordt via de
bestuursrapportage teruggegeven omdat de wet nog niet
genoeg is doorontwikkeld en de invoeringsdatum op dit
moment onbekend is.
Bedrag € 288.000,Bijdrage aan doelstelling van
het programma

Werken volgens de Omgevingswet zal bijdragen aan het
behouden/ creëren van een duurzame leefomgeving.

