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Ter informatie

Beschrijving:
Naar verwachting zal op 1 januari 2021 de nieuwe Omgevingswet in werking treden. Een wet die 26
andere wetten in zich gaat verenigen en bedoeld is om het fysieke domein meer overzichtelijk te
maken en voor burgers en bedrijven minder regels te genereren. Dit betekent dat er in veel gevallen in
een vroeg stadium diensten van onder meer de ODG worden gevraagd. Het zogenoemd vooroverleg
gaat een belangrijkere status krijgen, waarbij ook meer gekeken gaat worden naar wat er wel kan, in
plaats van waarom iets op basis van wet- en regelgeving niet zou kunnen. Dit vergt voor alle
bestuurslagen en ook voor ons als ODG een andere wijze van werken. Om dit in goede banen te leiden
is er binnen de ODG een projectgroep opgericht. Door middel van bijgevoegd procesplan maken we als
projectgroep al globaal inzichtelijk waar de komende jaren actie op ondernomen dient te worden. Naar
de inhoud wordt kortheidshalve verwezen.
Om deze veranderingen goed het hoofd te kunnen bieden, gaan we veelvuldig de samenwerking
zoeken met onze ketenpartners, zoals de Provincie, gemeenten, de Veiligheidsregio en ook de GGD.
Dit doen we enerzijds om op die manier opgedane kennis over en weer te delen, anderzijds ook om
kosten te besparen. Niet iedere organisatie hoeft immers op alle punten zelf het wiel uit te vinden.
Door zaken gezamenlijk op te pakken kan synergie ontstaan.
De ontwikkelingen rondom de Omgevingswet zullen namelijk tijd en geld gaan kosten. Er is in de
begroting 2018 vanuit de Kadernota hiervoor € 50.000,- gereserveerd binnen de Omgevingsdienst
Groningen. Dit is incidenteel geld dat we ook graag in 2019 beschikbaar willen houden. In de
begroting 2020 zullen we deze post standaard gaan opvoeren. Mocht het restant in 2019 ontoereikend
zijn, dan zullen we hiervoor aanvullende financiering vragen. Op dit moment is nog niet duidelijk aan
hoeveel geld we dan moeten denken. Dit zal in een nog uit te werken projectplan per fase, zoveel als
mogelijk, worden gepreciseerd.
Advies:
1) Kennisnemen procesplan Omgevingswet.
2) In de begroting 2020 financiële middelen op nemen ten behoeve van invoering nieuwe
Omgevingswet.
3) In de begroting 2019 zoeken naar financiële middelen om implementatie van de Omgevingswet
mogelijk te maken, dan wel overheveling van de overblijvende incidentele middelen 2018 naar
2019, voor zover toereikend.
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