
Oplegger wijzigingen raadsvoorstel ‘De basis op orde voor de Omgevingswet’. 

 

Wijzigingen in het raadsvoorstel 

De wijzigingen die we in het raadsvoorstel hebben aangebracht zijn technisch van aard en hebben 

vooral te maken met de invoeringsdatum van de Omgevingswet. De gewijzigde tekst is vetgedrukt.  

 

Onder de kop ‘Wat willen wij hiermee bereiken?’ 

 

1e alinea 

…… willen we de gemeenteraad tijdig vóór de invoeringsdatum van 1 januari juli 2023 een aantal 

besluiten laten nemen.  

 

Onder de kop ‘Waarom komen we nu met dit voorstel?’ 

1e alinea 

We willen tijdig voor de invoeringsdatum van de Omgevingswet deze besluiten laten nemen. Ook nu 

de Omgevingswet opnieuw is uitgesteld, streven we naar besluitvorming vóór 1 juli 2022, de oude 

invoeringsdatum, om de voortgang er in te houden. Omdat we de huidige werkwijze eerst zoveel 

mogelijk willen voortzetten, hoeven er nu geen beleidsmatige keuzes gemaakt te worden.  

2e alinea 

Bij de vaststelling van onze Omgevingsvisie, die voorzien wordt in 2022 2023, worden belangrijke 

beleidsmatige keuzes gemaakt en de kaders bepaald voor de kwaliteit en ontwikkelrichting van onze 

leefomgeving. In de periode daarna wordt een Omgevingsplan ontwikkeld waarbij de Omgevingsvisie 

in belangrijke mate richting geeft.  

 

Onder de kop ‘Wat ging er aan vooraf’ 

1e alinea 

Een projectteam werkt aan de voorbereiding van de organisatie op de komst van de Omgevingswet. 

Wij willen op tijd onze basis op orde hebben. Daartoe hebben we nieuwe software aangeschaft voor 

onze RO- en VTH-taken. Voor zowel RO als VTH hebben we gekozen voor de opvolgers van de 

software die we nu ook al gebruiken. De leveranciers daarvan zijn grote spelers in de markt die ook 

aan tafel zitten om mee te denken bij de ontwikkeling van het landelijk Digitaal Stelsel Omgevingswet 

(DSO-LV). Er wordt nog druk gewerkt aan het landelijk DSO. en er moet nog veel gebeuren. Dat is 

mede reden om de invoering van de Omgevingswet uit te stellen.  

 

3e alinea 

Op de invoeringsdatum hebben we van rechtswege een Omgevingsplan. Dat betekent dat we vanaf 

dat moment de bestaande bestemmingsplannen en beheersverordeningen kunnen blijven gebruiken 

als Omgevingsplan. In de periode erna ontwikkelen we gefaseerd een Omgevingsplan voor het 

gehele grondgebied van de gemeente. Daarbij zijn beleidsmatige keuzes te maken, omdat er meer 



lokale afwegingsruimte gegeven wordt aan decentrale overheden. Onze Omgevingsvisie die in 2022 

2023 vastgesteld kan zijn, geeft richting aan het op te stellen Omgevingsplan. Ons Omgevingsplan 

moet uiterlijk in 2029 gereed zijn voor het gehele grondgebied van de gemeente.    

 

Onder de kop ‘Wanneer gaan we het uitvoeren?’ 

 

1e alinea 

De invoeringsdatum wordt nu voorzien op 1 januari 2023.  De invoeringsdatum is recent bijgesteld 

en is nu gepland op 1 juli 2023. 

 

 

Wijzigingen in de notitie adviesrecht en verplichte participatie 

De wijzigingen die we in de notitie hebben aangebracht zijn technisch van aard en hebben te maken 

met de invoeringsdatum van de Omgevingswet. De gewijzigde tekst is vetgedrukt.  

 

1e zin onder paragraaf 1.1  

Naar verwachting zal per 1 januari 2023 de nieuwe Omgevingswet in werking treden.  De 

invoeringsdatum van de Omgevingswet is recent bijgesteld en is nu gepland op 1 juli 2023. 

 

Wijzigingen in de verordening nadeelcompensatie gemeente Tynaarlo 

De wijzigingen die we in de verordening hebben aangebracht zijn technisch van aard en hebben te 

maken met de invoeringsdatum van de Omgevingswet. De gewijzigde tekst is vetgedrukt.  

 

1e zin in de toelichting onder de kop ‘Algemeen’ 

Naar verwachting treedt in 2022 de nadeelcompensatieregeling, 

Naar verwachting treedt op 1 juli 2023 de nadeelcompensatieregeling,   

 

1e zin tweede alinea 

In 2022 treedt waarschijnlijk ook 

Op 1 juli 2023 treedt waarschijnlijk ook  

 


