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Zaaknummer 

Portefeuillehouder 

Voorstel 

518725 

De heer drs. C.H. Boland, wethouder 

Implementatie Omgevingswet 

 

 

Aan de raad, 

 
1. Beslispunten 

Het ambitiedocument voor de implementatie van de Omgevingswet binnen Gooise Meren vast te 

stellen, waarin op hoofdlijnen wordt aangegeven op welke wijze we komen tot het opstellen van 

een Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. 

 

2. Inleiding 

Met het voorliggende ambitiedocument worden de ankerpunten uitgezet waarbinnen de 

voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet kan plaatsvinden.  

Met de Omgevingswet, die januari 2021 in werking zal treden, wordt beoogd de duurzame 

ontwikkeling van de fysieke leefomgeving te bevorderen. De Omgevingswet integreert 26 wetten 

op het gebied van de fysieke leefomgeving. Deze betreffen bouwen, milieu, waterbeheer, 

ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. De oude wetten zijn meestal sectoraal 

opgebouwd. De Omgevingswet zet juist sterk in op de onderlinge samenhang tussen functies en 

doelen (zie voor een uitgebreide samenvatting van de Omgevingswet bijlage 1). 

De raad heeft de opgave de kaders te ontwikkelen. Dit komt tot uitdrukking in twee centrale 

instrumenten van de Raad onder de Omgevingswet: de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. In 

het ambitiedocument wordt onder andere op hoofdlijnen aangegeven op welke wijze we komen 

tot het opstellen van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. 

 

3. Beoogd effect 

De Omgevingswet heeft voor diverse overheden impact, maar voor gemeenten toch wel het 

meest. Hoewel de wetswijziging niet gepaard gaat met een overdracht van taken, of de introductie 

van nieuwe bevoegdheden, verandert er wel zoveel dat ook hier gesproken wordt van een transitie.  

De kern van de verandering is dat de gemeenten samen met inwoners, ondernemers en in 

samenspraak met medeoverheden (veiligheidsregio, omgevingsdienst, waternet, GGD) meer 

integraal gaat werken aan de ontwikkeling en het (goede) gebruik van de fysieke leefomgeving. 

Het ideaalbeeld is niet alleen dat de fysieke leefomgeving veilig, gezond en duurzaam is, maar ook 

uitdrukking is van de wensen en behoeften van bewoners en ondernemers. Dit geldt zowel voor de 

visie op de gewenste ontwikkeling van de gemeente op het terrein van wonen, bereikbaarheid, 

landschap en bedrijvigheid (economie) als op het vlak van snelheid, flexibiliteit, duurzaamheid en 

ruimte voor initiatieven. Het motto daarbij is sneller en beter. Hiertoe moet het aantal regels sterk 

worden verminderd en drastisch worden vereenvoudigd.  

 

De opgave van de Raad bestaat erin op een goede manier de balans te vinden tussen het behouden 

en versterken van de kwaliteiten van Gooise Meren enerzijds en het bieden van ruimte aan 

initiatieven, innovaties en nieuwe ontwikkelingen anderzijds. Dit vraagt om een vruchtbaar klimaat 

te creëren voor investeringen en innovaties die bijdragen aan behoud van werkgelegenheid, maar 

ook aan de kwaliteiten en kernwaarden van Gooise Meren, zoals duurzaamheid, prettig  wonen en 

een goede dienstverlening. 
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4. Argumenten 

Met het ambitiedocument worden de ankerpunten uitgezet waarbinnen de voorbereiding op de 

invoering van de Omgevingswet kan plaatsvinden. Het ambitiedocument bouwt voort op de missie 

en  visie Gooise Meren (uitgangspunten) en op de verdiepingsbijeenkomsten van de raad in 

oktober 2016 en mei 2017 (ambities). Deze worden in hoofdstuk 2 van het ambitiedocument 

beschreven. De voorbereiding voor de implementatie van de Omgevingswet heeft daarnaast ook 

organisatorische en bedrijfsmatige consequenties. Deze consequenties zijn onderdeel van de 

organisatieontwikkeling en worden in hoofdstuk 3 van het ambitiedocument omschreven.  

Het ambitiedocument is bijgevoegd (bijlage 2). 

 

5. Houd rekening met 

De oorspronkelijke planning van de inwerkingtreding van de wet was 1 juni 2019. Omdat voorzien 

wordt dat het Digitaal Stelsel Omgevingswet niet op tijd gereed is, heeft de minister de 

invoeringsdatum verlegd naar 1 januari 2021. De einddatum van het vaststellen van de 

Omgevingsvisie (2024) en het Omgevingsplan (2029) wijzigt overigens niet.  Omdat de organisatie 

nu bezig is met een organisatieontwikkeling (participatie, initiatieven mogelijk maken) is het van 

belang om in het kader van de Omgevingswet dit ook op te pakken.  

 

6. Duurzaamheid 

Gooise Meren streeft ernaar om ambities voor duurzaamheid, monumentaliteit, bereikbaarheid, 

toerisme, economie en landschap samen met de gemeenten in de Regio te verwoorden in de vorm 

van een gedeeld Omgevingsbeeld. Daarnaast is in de Omgevingswet opgenomen dat in de 

Omgevingsvisie moet worden vastgelegd wat de huidige kwaliteit van de fysieke leefomgeving is. 

Een beschrijving van de kwaliteiten van de fysieke leefomgeving is een goede start voor het 

bepalen van een toekomstbeeld. Omdat het beeld van de huidige kwaliteit tegelijk het 

referentiepunt voor het vastleggen van de beoogde kwaliteit is, wordt in de beschrijving van 

omgevingskwaliteit in ieder geval een plek ingeruimd voor zaken als duurzaamheid, groen, 

historisch erfgoed, wonen, leefbaarheid en bedrijvigheid.  

 

7. Middelen 

Voor de voorbereidingen voor de verschillende deelprojecten worden kosten gemaakt. Het gaat 

hierbij o.a. om het opbouwen van kennis. Mogelijk moet er ook op diverse onderdelen expertise 

ingehuurd worden. Dit bedrag wordt gedekt uit de begrotingspost “voorbereidingen 

omgevingswet”. 

 

8. Communicatie 

Het ambitiedocument is zonder participatie opgesteld. De ambities volgen grotendeels de Missie & 

Visie van de gemeente Gooise Meren, die wel met participatie is vastgesteld.  

Voor de diverse, door de raad vast te stellen beleidsplannen (Omgevingsbeeld, Omgevingsvisie, 

Omgevingsplan en programma’s) worden participatie- en communicatieplannen opgesteld. We 

streven naar passende vormen van participatie, zo hoog mogelijk op de participatieladder, bij het 

opstellen van deze documenten, zodat inwoners, ondernemers en overheid vanuit een gedeeld 

perspectief tot een synergetisch gebruik  en bescherming van de Openbare Ruimte kunnen komen. 

 

  



 

 

 

 

Pagina 3 van 4 
 

 
 
Brinklaan 35 | Postbus 6000, 1400 HA  Bussum | 035 207 0000 | gooisemeren.nl 

9. Uitvoering, tijdpad, evaluatie 

De eerste stap voor de implementatie van de Omgevingswet is het vaststellen van het 

ambitiedocument. In dit document worden de ankerpunten uitgezet waarbinnen de voorbereiding 

op de invoering van de Omgevingswet kan plaatsvinden. In 2018 wordt gestart met het opstellen 

van het regionaal Omgevingsbeeld. De verwachting is dat dit in 2019 kan worden vastgesteld door 

de regiogemeenten. Hierna kan de lokale Omgevingsvisie worden vastgesteld (2020) en kan ook 

het Omgevingsplan worden voorbereid en vastgesteld (2022). De diverse deelprojecten zijn 

opgenomen in het uitvoeringsprogramma (bijlage 3). 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

 

D.J. van Huizen 
Gemeentesecretaris 

 

 

 

 

drs. H.M.W. ter Heegde 
Burgemeester 

 

 

Bijlage(n) 
1. De omgevingswet, voorbereidingen op de implementatie 
2. Ambitiedocument implementatie omgevingswet 
3. Ambitiedocument uitvoeringsprogramma 
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De Raad Gooise Meren 
 

 

Gelezen het voorstel ‘Implementatie Omgevingswet’ met zaaknummer 518725 van het college van 

burgemeester en wethouders, 

 

 

Besluit 
 

Het ambitiedocument voor de implementatie van de Omgevingswet binnen Gooise Meren vast te 

stellen, waarin op hoofdlijnen wordt aangegeven op welke wijze we komen tot het opstellen van een 

Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren, 

gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie) 

 

 
De griffier 
 
 
 
Mevrouw drs. M.G. Knibbe 

De voorzitter 
 
 
 

drs. H.M.W. ter Heegde 

 


