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Geachte leden en duoburgerleden,
Graag informeer ik u over de voortgang van het implementatietraject Omgevingswet en breng ik u, mede namens de
verkennersgroep Omgevingswet, op de hoogte van de gewijzigde aanpak van de invoering (van implementatieplan naar
Ontwikkelagenda) alsmede de verschuiving in de planning.
Om te beginnen stel ik u in kennis van de recente mededeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, waarin zij
bekend gemaakt heeft dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld. De nieuwe datum van
inwerkingtreding is nu gesteld op 1 januari 2021. Dit uitstel heeft met name te maken met de complexiteit van de opgave
en de wens om het proces zorgvuldig te doen. De aard en omvang van de veranderopgave, die voor een groot deel gaat
over een andere manier van werken, betekent echter een onveranderde noodzaak om door te gaan met de
voorbereidingen. We moeten niet in de vertraging schieten. Het is belangrijk om de energie op het proces te houden. Dit
wordt ook beaamd door de reacties vanuit de diverse partners, waaronder de VNG, op het uitstel. Ik wil in dit kader ook
benadrukken dat de Omgevingswet er ook nog niet hoeft te zijn om al volgens haar principes te gaan werken. Dat we
langer de tijd krijgen om ons hierin te bekwamen is alleen maar prettig.
Nu terug naar de stand van zaken in Bergen op Zoom. Op 13 juli 2017 heeft u de Startnotitie Omgevingswet vastgesteld.
Hierin is aangegeven waartoe de implementatie van deze wet voor Bergen op Zoom moet leiden en is het ambitieniveau
op hoofdlijnen en de daarbij behorende invoeringsstrategie en richtinggevende uitgangspunten beschreven. Ook is het
vervolgtraject geschetst. Hierbij is aangegeven dat er een uitwerking van de startnotitie plaatsvindt in een
implementatieplan dat eind 2017 aan u ter besluitvorming wordt voorgelegd.
De ambtelijke werkgroep is hier de afgelopen tijd mee aan de slag gegaan. Net als bij de totstandkoming van de
startnotitie is ook nu een verkennersgroep, bestaande uit leden (en duoburgerleden) van uw raad, betrokken bij het
traject. Op 4 oktober is een bijpraat- en werksessie georganiseerd met deze verkennersgroep. Wij hebben hierbij
gezamenlijk geconstateerd dat de aard van een implementatieplan niet geschikt is om vorm en ínhoud te geven aan de
invoering van de Omgevingswet. Dit heeft te maken met de complexiteit en de onzekerheden in het proces. Er is hierdoor
een grote behoefte aan experimenteerruimte en wendbaarheid. Leren door te doen en reflecteren op gemaakte keuzes.
Het is belangrijk om gaande weg samen met u te bekijken wat de ‘next best step’ is en dit niet vooraf al vast te leggen.
Zo houden we het behapbaar, behouden we het overzicht en kunnen we samen bezien waar bijsturing gewenst is. Deze
constatering wordt ook gestaafd door ervaringen bij een groot aantal gemeentes (bijvoorbeeld Breda), die ook voor een
wendbare, flexibele aanpak hebben gekozen in plaats van een blauwdruk waarbij alles van te voren vastligt.
Het voorgaande heeft mij er toegebracht om in plaats van een implementatieplan toe te werken naar een Ontwikkel
agenda 2018. Hierin benoemen we de concrete acties die we in 2018 gaan ondernemen. Deze acties dragen bij aan de
lange termijn doelen. In de werksessie van 4 oktober is gezocht naar de invulling van de Ontwikkelagenda. Er is
gezamenlijk geconstateerd dat hiervoor een extra bijeenkomst wenselijk is. Om dit te kunnen doen is een aanpassing
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van de planning noodzakelijk. Dit houdt in dat niet in december 2017, maar in januari 2018 de Ontwikkelagenda met uw
raad besproken zal worden en ter besluitvorming wordt voorgelegd.
Ik vertrouw erop u hiermee naar behoren te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,

Dhr. P.A.M. van der Velden
Wethouder.

