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Motie financiële bijdrage van Rijk voor Omgevingswet
Motie alle fracties Drechterland over financiële bijdrage van Rijk

voorOmgevingswet (2019-46) aangenomen.pdf

Geachte heer, mevrouw,

In de raadsvergadering van 24 februari jl. heeft de gemeenteraad van Drechterland bijgaande motie 
aangenomen. De motie wordt naar alle gemeenten van Nederland en de VNG gestuurd.

Wilt u de motie doorgeleiden naar uw college en gemeenteraad? Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

Martine van Drooge 
Griffie Medewerker

/4 Gcnit'Cntc
Drechterland

Bezoekadres 
Raadhuisplein 1 
161&AV Hoogkarspel

Postadres 
Postbus 9
1616ZG Hoogkarspel

[0228)352 352 
gemeente@drechterland. n I 
www.drechterland.nl



GBD
Zichtbaar in uw gemeente !

SPD
Senioren Partij Drechterland

DRECHTERLAND Drechterland
Progressief
Drechterland

\
MOTIE

Raadsvergadering: 24 februari 2020 ^
Ondenverp: Uitvoeringsprogramma invoering Omgevingswet met budgetaarwraag
Agendapunt: 8. Kennis nemen van Uitvoeringsprogramma Oi^gevingswet en Df^hikbaarstelling

Budget (2019-46) ,
Ingediend door: ^ GBD, SPD, VYD, CDA, PDJ
De gemeentei^^an DjegfiJéri^M, in vergadering bijeen op 24 februari 2020; /

Constaterende dat:
• er een voorstel ter besluitvorming is aangeboden m.b.t. het uitvoeringsprogramma van de invoering 

van de Omgevingswet
• Hier ook een budgetaanvraag bij zit van €210.000,00 voor onze gemeente
• Met dit bedrag de totale SED kosten voor dit project al €1,8 miljoen gaan bedragen
• Dit bedrag maar toereikend is tot januari 2021
• Er gedurende de jaren na januari 2021 nog veel meer moet gebeuren om deze Omgevingswet in te 

voeren en hier ook geld voor gevraagd gaat worden
• Het een project is dat langdurig kosten met zich mee gaat brengen

Ovenwegende dat:
• De Omgevingswet een Rijkswet is die de gemeenten verplicht moeten uitvoeren
• Hier geen compensatie van het Rijk tegenover staat.
• Het geenszins duidelijk is dat deze wet besparingen gaat opleveren voor onze gemeente of regio
• Het ook niet duidelijk is welk probleem er exact opgelost gaat worden
• Ook diverse Eerste en Tweede Kamer fracties hun bedenkingen hebben over dit project (zie 

hiervoor o.a. ook: https://www.eerstekamer.nl/verslaadeel/20200128/invoerinqswet omgevingswet)
• Ook onze gemeente voorzichtig om moet gaan met de financiën van de gemeente

verzoekt:
het college van b. en w.

1. bij het Rijy^op aan te dringen dat er voor gemeenten een financiële ondersteuning komt voor dit 
project

2. de andere gemeenten in Westfriesland te benaderen om gezamenlijk actie te ondernemen
3. vóór de behandeling van de begroting van 2021 de reacties aan de raad voor te leggen
4. deze motie ook naar andere gemeenten in Nederland te sturen

... en gaat over tot de orde van de dag.
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