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Geachte heer/mevrouw.

Met deze brief informeren wij u over de manier waarop onze organisatie zich voorbereidt op de
Omgevingswet.
Omgevingswet
Wanneer de Omgevingswet In werking treedt worden 26 "oude" wetten samengebracht in één
wet en vervangen vier nieuwe Algemene Maatregelen van bestuur (AMvB) de 120 "oude"
AMvB's. Deze wet beoogt een integrale aanpak van de fysieke leefomgeving. Doel van de wet
is om de regelgeving eenvoudiger, sneller, samenhangend te maken en meer ruimte voor
initiatieven te geven. De invoering van de wet vraagt een andere manier van werken van de
gemeente. Dat vraagt voorbereiding.
De eerdere invoeringsdatum van juli 2019 is uitgesteld tot 1 januari 2 0 2 1 . De einddatum van
de transitie is echter op 2029 blijven staan.
Stand van zai<en
Op 13 maart jongstleden hebben wij u geïnformeerd over de Omgevingswet. Inmiddels zijn we
een stap verder; de colleges van Noordwijk en Noordwijkerhout hebben een plan van aanpak
voor de implementatie van de Omgevingswet vastgesteld als uitgangspunt voor de invoering
van de wet. Dit plan van aanpak Is ter Informatie bij deze brief gevoegd.
Pian van aanpai<
Bureau Lexnova heeft in nauwe samenwerking met de medewerkers van Noordwijk
en Noordwijkerhout in de afgelopen periode een plan van aanpak voor de
implementatie van de Omgevingswet opgesteld.
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Het plan van aanpak beschrijft welke stappen moeten worden gezet op gebied van de nieuwe
instrumenten, participatie, communicatie, samenwerking in de keten, competenties,
werkwijzen en organisatie, ICT en digitalisering. Deze acties zijn gebaseerd op een analyse
van de huidige situatie (nulmeting) en de door de beide colleges verwoorde ambities voor de
invoering.
Fusie en Omgevingswet
Inmiddels is het speelveld veranderd: op 6 juli 2017 is besloten tot een fusie tussen de
gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout. De fusiedatum en de invoeringsdatum van de
Omgevingswet liggen zodanig dicht bij elkaar dat beide trajecten tegelijk gaan lopen. Dit
vraagt een goede afstemming.
Het fusietraject en het Omgevingswettraject kennen voor een groot deel dezelfde thema's.
Denk hierbij aan een nieuwe manier van werken, competenties die hierbij nodig zijn,
dienstverlening, communicatie, organisatie, etc. Om te voorkomen dat zaken dubbel worden
opgepakt, verschillend worden ontwikkeld of juist tussen wal en schip raken, is naar een
zekere mate van integratie van beide trajecten gezocht. Dit sluit ook aan bij de op 6 juli
aangenomen motie dienstverlening en huisvesting: het vormgeven van moderne
dienstverlening in lijn met de Omgevingswet.
In plaats van de verschillende werkgroepen in het Omgevingswettraject (zie blz. 42 van het
plan van aanpak) in te stellen, kan het kernteam Omgevingswet input leveren aan de
verschillende werkgroepen van het fusietraject. Aileen de werkgroep instrumenten, beleid en
regelgeving Omgevingswet blijft dan naast het kernteam bestaan, vanwege het specifieke
karakter van dit thema (zie bijlage 2). De komende periode zal de afstemming van beide
trajecten verder worden uitgewerkt.
De eerste stappen
Voorbereiden op de Omgevingswet is vooral leren door doen. De eerste periode na de
vaststelling van het pian van aanpak staat dan ook in het teken van kennis verdiepen en
oefenen. Maar ook van het afstemmen van Omgevingswettraject en fusietraject.
Begin 2018 wordt een kick off georganiseerd voor de betrokken medewerkers. Ook wordt
begin 2018 een tweede sessie voor de raden georganiseerd. De planning en inhoud van deze
bijeenkomsten worden afgestemd met het fusietraject.
Een aantal acties is al opgestart of zelfs al afgerond. Zo is de Noordwijkse Omgevingsvisie op
12 oktober vastgesteld. En rondom de ODWH is een leerkring omgevingsplan opgericht waarin
naast buurgemeenten ook de ketenpartners participeren. Samenwerking met de ketenpartners
is in deze leerkring een belangrijk thema.
Voor dit jaar staan ook de leerervaringen uit het sociaal domein en experimenteren met het
werken aan initiatieven volgens de Omgevingswet op het programma.
Het is de bedoeling om voor de fusiedatum de Omgevingsvisie voor Noordwijkerhout in
concept gereed te hebben. Daarnaast denken we aan het opstarten van 2 a 3 pilots
Omgevingsplannen voor de ontwikkeling van de uitgangspunten voor het (nieuwe)
gemeentedekkende omgevingsplan voor de fusiedatum.
Geen vertraging
De door de colleges uitgesproken ambities voor de invoering van de wet ( zie hoofdstuk 3 PvA)
zijn over het algemeen hoog. Hieraan voldoen vraagt veel inzet en tijd, de extra beschikbare
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tijd door het uitstel van de invoeringsdatum naar 1 januari 2021 zullen we hierbij hard nodig
hebben. Ooi< gezien de samenloop met het fusietraject.
Verder heeft Noordwijk een van de nieuwe instrumenten, de Omgevingsvisie, al vastgesteld.
De buitenwereld verwacht dat er ook gewerkt gaat worden in de geest van deze visie en aan
de uitvoering van de visie. Daarvoor is tijdig verdere uitrol van het "omgevingswetwerken"
nodig. I^ee vertragen met de nieuwe invoeringsdatum zien wij daarom niet als een reële optie
We gaan voortvarend samen verder.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Noordwijk
De secretaris.
burgemeester.

A.J.C. van der Pol

J. Rijpstra

Bljlage(n):
Plan van aanpak implementatie Omgevingswet
Schema afstemming projectorganisatie Omgevingswet-fusle
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