
Vraag portefeuillehouder uitstellen Omgevingswet

We hebben vernomen dat de Omgevingswet een half jaar uitgesteld is. Wat zijn de consequenties 
van het uitstellen van deze wet voor de gemeente, de gemeentelijke financiën, onze inwoners, 
mensen die een omgevingsvergunning willen aanvragen, etc.?

We horen het graag 😊
Namens de fractie van De Onafhankelijken,

Annika Huizinga

Antwoord:
Het uitstel van de Omgevingswet met een half jaar is nog niet bekrachtigd door de eerste 
kamer.  Desalniettemin gaan we qua voorbereidingen hier nu wel vanuit. 
Bij het voorbereiden van de wet gaan we uit van het principe: eerst de basis op orde, 
oftewel ‘licht, vlug en passend’. Na de invoering gaan verder met de vernieuwing van beleid 
en werkprocessen. Concreet houdt dit in dat we nu zorgen dat het vergunningenproces en 
dienstverlening doorgang kan vinden na invoering van de Omgevingswet, en dat we zoveel 
mogelijk aansluiten bij de huidige manier van werken en regels die we nu kennen. Om deze 
basis op orde te maken moeten procedures, werkprocessen, omgaan met afwijkingen van 
het omgevingsplan (nu: bestemmingsplannen en verordeningen) ICT en communicatie op 
orde zijn gebracht cq zijn ingericht. Hieraan wordt nu gewerkt. Na de invoering pakken we 
de vernieuwing van het omgevingsplan op, alsmede het door ontwikkelen van bestuurlijke 
afspraken tussen raad en college, verbetering van werkprocessen enzovoort op. Deze 
inspanningen en kosten zijn reeds begroot en worden gefinancierd vanuit het 
programmabudget voor de Omgevingswet, beheerd door de Gemeente Woerden. Een half 
jaar uitstel heeft geen invloed op de kosten, omdat de voorbereiding van de basis en het 
oppakken van de vernieuwing binnen deze middelen plaatsvinden. Mocht het uitstel langer 
duren dan kan reeds gestart worden met het uitwerken van de vernieuwing (Bijvoorbeeld 
van het omgevingsplan).
De consequenties van uitstel voor onze inwoners zijn beperkt. Zolang WRo en Wabo van 
kracht zijn werken we onder deze noemer aan onze ruimtelijke procedures.

Erin Tselekis 


