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Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit
1.Het definitief ambitieniveau Optimaliseren (tweede variant) voor de invoering van de 
Omgevingswet vast te stellen.
2.Kennis te nemen van Impactanalyse en Routekaart Omgevingswet.

Samenvatting

De invoering van de Omgevingswet is een ingrijpende operatie die veel aspecten omvat. Niet alleen 
de wet- en regelgeving verandert ingrijpend, ook de wijze waarop inwoners worden 
betrokken, werkwijze van de organisatie en ICT-toepassingen veranderen. Om die reden hebben wij 
afgelopen jaar een impactanalayse uitgevoerd. Deze impactanalyse is vervolgens input geweest voor 
de verschillende ambitieniveaus. Bij deze ambitiebepaling is gekeken hoe deze passen binnen de 
gemeentelijke ambities en hoe groot de 'gap' is tussen ambitie en feitelijke situatie. Daarmee hebben 
wij ook een beeld verkregen van welke interventies en middelen noodzakelijk zijn om de geschetste 
scenario's te realiseren.

Op basis hiervan hebben wij gekozen voor ambitieniveau Optimaliseren (naast Vernieuwen of 
Samenvoegen). De afgelopen maanden hebben wij uw raad in een aantal bijeenkomsten nader 
geïnformeerd over de consequenties en impact van deze keuze. Tevens hebben wij in de 
meerjarenbegroting de middelen opgenomen ten behoeve van dit ambitieniveau.
Uw raad wordt in dit voorstel gevraagd het ambitieniveau Optimaliseren definitief vast te stellen.

Bijlagen
1. Impactanalyse
2. Routekaart
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Doel en beoogd maatschappelijk effect
Invoering van de Omgevingswet met voorgestelde ambitieniveau draagt bij aan de beoogde effecten 
zoals verwoord in het collegeprogramma op het gebied van:
- een duurzame evenwichtige ruimtelijke ordening;
- een mooie omgeving om in te werken, winkelen en wandelen;
- een sterke moderne organisatie voor de inwoners en ondernemers van Stichtse Vecht.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving
- Organisatievisie 2020
- 26 wetten en 75 Amvb’s op gebied van leefomgeving, ruimtelijke ordening, wonen, milieu etc.
Argumenten
Door vaststelling van het ambitieniveau Optimaliseren geeft uw raad richting aan omvang en 
reikwijdte van de opgave.
Op basis van de impactanalyse en gekozen ambitieniveau hebben wij een beeld verkregen van de 
noodzakelijke interventies en benodigde middelen.

Kanttekeningen
Het voorgestelde ambitieniveau is een ingrijpende operatie die enkele jaren vraagt voordat zichtbare 
effecten worden gesorteerd.

Net als de Transformatie in het Sociaal Domein is de invoering van de Omgevingswet een 
ingrijpende operatie die vele aspecten van de gemeentelijke overheid raakt. De ervaring leert dat 
dergelijke operaties lang duren en eerst op termijn effect sorteren. Dit vraagt uithoudingsvermogen 
en commitment van alle betrokkenen.
Communicatie
Sinds oktober 2018 hebben wij de gemeenteraad in een aantal bijeenkomsten geïnformeerd over de 
ins- en outs van de  Omgevingswet. In de opdracht voor de ontwikkeling voor en uitwerking van de 
Omgevingsvisie wordt tevens de wijze van participatie opgenomen.

Financiën, risico’s en indicatoren
Om het voorgestelde ambitieniveau te bereiken is in de jaren 2020 t/m 2022 € 625.000 en in 2023 
€ 303.200 nodig ter voorbereiding op en invoering van de Omgevingswet. Deze middelen zijn 
inmiddels opgenomen in de meerjarenbegroting. Voor 2019 is € 278.000 beschikbaar gesteld.

De keuze voor een ander ambitieniveau heeft financiële en organisatorische consequenties.

5 februari 2019

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris  Burgemeester
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Raadsbesluit

Onderwerp

Vaststellen definitief ambitieniveau voor de implementatie van de Omgevingswet

Begrotingswijziging

n.v.t.

Datum raadsvergadering

3 april 2019

Commissie

19 maart 2019

Agendanummer

Registratie nummer
Z/18/141253-VB/19/94498

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

gelet op:

- het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 februari 2019;
- de bespreking in de commissie Fysiek Domein van 12 maart 2019;

Besluit
1. Het definitief ambitieniveau Optimaliseren (tweede variant) voor de invoering van de 
Omgevingswet vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de Impactanalyse en Routekaart Omgevingswet.

3 april 2019

Griffier Voorzitter
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Origineel besluit is ondertekend
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