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1. Notitie Adviesrecht van de Raad en verplichte participatie.
2. Lijst van adviesplichtige activiteiten.
3. Delegatiebesluit ex artikel 2.8 Omgevingswet (delegatie
taken Omgevingsplan).
4. Verordening adviescommissie voor Omgevingskwaliteit
gemeente Tynaarlo .
5. Erfgoedverordening gemeente Tynaarlo.
6. Verordening nadeelcompensatie gemeente Tynaarlo.
7. Voorbeeldinitiatieven veranderingen onder de
Omgevingswet.

Onderwerp
De basis op orde voor de Omgevingswet

Gevraagd besluit
1. In te stemmen met de werkwijze adviesrecht van de raad bij het verlenen van omgevingsvergunningen
in afwijking van het omgevingsplan, zoals beschreven in bijgaande notitie ‘Adviesrecht van de raad en
verplichte participatie’.
2. Bijgaande ‘Lijst van adviesplichtige buitenplanse omgevingsplanactiviteiten’ vast te stellen.
3. Alle buitenplanse omgevingsplanactiviteiten aan te wijzen als gevallen waarin participatie van en
overleg met derden verplicht is (artikel 16.55 lid 7 Omgevingswet).
4. Een besluit te nemen om een aantal taken van de gemeenteraad aan het college te delegeren, verband
houdend met het Omgevingsplan, zoals beschreven in bijgaand document ‘Delegatiebesluit ex artikel
2.8 Omgevingswet’.
5. Bijgaande ‘Verordening adviescommissie voor Omgevingskwaliteit Tynaarlo’ vast te stellen.
6. Bijgaande ‘Erfgoedverordening Tynaarlo’ vast te stellen.
7. Bijgaande ‘Verordening nadeelcompensatie gemeente Tynaarlo’ vast te stellen.

Wat willen wij hiermee bereiken?
Om de VTH- en RO-taken (vergunningverlening, toezicht, handhaving, ruimtelijke ordening) na het van kracht
worden van de Omgevingswet op een goede manier voort te kunnen zetten, willen we de gemeenteraad tijdig
vóór de verwachte invoeringsdatum van 1 januari 2023 een aantal besluiten laten nemen. De verschillende
besluitpunten bieden we zoveel mogelijk middels één samenhangend raadsvoorstel aan. Bepaalde

onderwerpen doorlopen echter een afzonderlijk voorbereidings- en besluitvormingstraject omdat daarvoor
binnen de organisatie al gebruikelijke routes bestaan. Denk aan de jaarlijkse bijstelling van de legesverordening
en legestarieven. De Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging hebben invloed op de legesverordening en de
inkomsten. Bij de voorbereiding van de voorstellen hanteren we het uitgangspunt om dit zoveel mogelijk
beleidsneutraal te doen. In bijlage 8 hebben we een aantal voorbeeldinitiatieven beschreven ter illustratie van
veranderingen onder de Omgevingswet. Uiterlijk anderhalf jaar na invoeringsdatum evalueren we de besluiten
en beoordelen we of aanpassingen nodig zijn.
Waarom komen we nu met dit voorstel?
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.
Het uitgangspunt van de Omgevingswet is dat omgevingsvergunningen in 8 weken worden verleend. Ook als
we medewerking willen verlenen aan initiatieven die niet binnen het Omgevingsplan passen. Onder de huidige
regelgeving is dat 26 weken. Hierin ligt een uitdaging omdat voor door de raad aan te wijzen gevallen het
adviesrecht geldt. Dat adviesrecht is vergelijkbaar met de huidige vvgb (verklaring van geen bedenkingen). In
bijgaande notitie ‘adviesrecht van de raad’ hebben we daarvoor een werkbaar proces beschreven, rekening
houdend met de kortere wettelijke proceduretijd.
Voor wat betreft de gevallen waarvoor advies aan de raad wordt gevraagd, sluiten we zoveel mogelijk aan bij de
huidige categorieën. Wel stellen we een aantal beperkte aanpassingen voor, om onnodige vertraging in de
vergunningverlening voor de initiatiefnemer te voorkomen. Dit moet ook bijdragen aan een werkbare uitvoering
voor organisatie, college en raad. Daarbij hebben we gekeken hoe in voorgaande jaren met de vvgb is
omgegaan en geconstateerd dat de gemeenteraad minimaal gebruik heeft gemaakt van haar bevoegdheid om
advies uit te brengen. De verruiming van enkele categorieën betekent in theorie dat de gemeenteraad iets
minder vaak om advies wordt gevraagd bij een buitenplanse planactiviteit dan nu het geval is voor een vvgb,
maar dat het aantal keren dat de raad in de praktijk naar verwachting advies uit zal brengen vergelijkbaar zal
zijn.
Bij de vaststelling van onze Omgevingsvisie, die voorzien wordt in 2022, 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.

Wat ging er aan vooraf
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 VTHtaken. 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.
Binnen onze organisatie zijn we bezig om de lokale RO- en VTH-software in te richten en in te regelen. We
zorgen dat we vóór de inwerkingtreding kunnen werken via het landelijk Digitaal Stelsel Omgevingswet. We zijn
bezig om onze werkprocessen voor VTH en RO tegen het licht te houden, zodat deze gereed zijn voor de

Omgevingswet. Ook zorgen we dat we op een goede manier kunnen samenwerken met ketenpartners via het
DSO. Daartoe wordt er ook samen geoefend en worden testsessies gehouden. Onze medewerkers worden
opgeleid en getraind om de Omgevingswet uit te kunnen voeren.
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 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.
Bij de voorbereiding van bijgaande voorstellen hebben we de raadswerkgroep Omgevingswet betrokken.
Hoe informeren we de inwoners?
De verordeningen en beleidsregels worden na vaststelling gepubliceerd overeenkomstig onze gemeentelijke
participatieverordening.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
Nadat uw gemeenteraad een besluit over de voorstellen heeft genomen, worden de verordeningen en
beleidsregels gepubliceerd. Deze worden op invoeringsdatum van de Omgevingswet van kracht. De
invoeringsdatum wordt nu voorzien op 1 januari 2023.

Hoe zijn de financiën opgebouwd?
Voor het project Omgevingswet heeft uw raad een maatschappelijk krediet vastgesteld. Middels de P&C-cyclus
wordt u op de hoogte gehouden.
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

burgemeester

P. Koekoek,

gemeentesecretaris

Raadsbesluit nr. 12
Betreft:

Invoering Omgevingswet

Raadsvoorstel De basis op orde voor de Omgevingswet
De raad van de gemeente Tynaarlo;
Overwegende dat:
-

We uiterlijk op invoeringsdatum Omgevingswet de basis op orde willen hebben;
Daartoe werkprocessen, beleidsregels en verordeningen Omgevingswetproof moeten zijn;
We zoveel mogelijk uitgaan van een beleidsneutrale overgang;
Uiterlijk anderhalf jaar na invoeringsdatum de besluiten worden geëvalueerd;
Een gemeentebreed Omgevingsplan in de periode na vaststelling van de Omgevingsvisie wordt
ontwikkeld en uiterlijk in 2029 gereed is;
Een aantal andere onderwerpen middels een afzonderlijk voorbereidings- en besluitvormingstraject
worden voorbereid.

B E S L U I T:
1. In te stemmen met de werkwijze adviesrecht van de raad bij het verlenen van omgevingsvergunningen
in afwijking van het omgevingsplan, zoals beschreven in bijgaande notitie ‘Adviesrecht van de raad en
verplichte participatie’.
2. Bijgaande ‘Lijst van adviesplichtige buitenplanse omgevingsplanactiviteiten’ vast te stellen.
3. Alle buitenplanse omgevingsplanactiviteiten aan te wijzen als gevallen waarin participatie van en
overleg met derden verplicht is (artikel 16.55 lid 7 Omgevingswet).
4. Een besluit te nemen om een aantal taken van de gemeenteraad aan het college te delegeren, verband
houdend met het Omgevingsplan, zoals beschreven in bijgaand document ‘Delegatiebesluit ex artikel
2.8 Omgevingswet’.
5. Bijgaande ‘Verordening adviescommissie voor Omgevingskwaliteit Tynaarlo’ vast te stellen.
6. Bijgaande ‘Erfgoedverordening Tynaarlo’ vast te stellen.
7. Bijgaande ‘Verordening nadeelcompensatie gemeente Tynaarlo’ vast te stellen.

Vries, 19 april 2022

De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

voorzitter

R.J. Puite,

Griffier

