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Voor u ligt de tussenrapportage van de projectgroep Was-Wordt. Een projectgroep onder het
progra mma implementatie Omgevingswet.
De bedoeling van de Omgevingswet is onder meer alle regels over de fysieke leefomgeving bij elkaar te

zetten. Ook op decentraal niveau zijn niet alleen meer de bestemmingsplannen van belang, maar ook al
andere plaatselijke regels die over de leefomgeving gaan. Na 1.-L-2O22 is er een tijdelijk Omgevingsplan
dat bestaat uit de bestemmingsplannen, bruidsschat (rijksregels) en de regels hierover uit gemeentelijke
verordeningen.
Voor het laatste deel heeft deze projectgroep zich bezig gehouden met het inventariseren van alle
regelgeving en beleid in de gemeente Bloemendaal/Heemstede over de Fysieke Leefomgeving en
gekeken naar de relevantie voor het omgevingsplan.
Regels in verordeningen die over de fysieke leefomgevíng gaan, belanden uiteindelijk in het
omgevingsplan. Hoe dat technisch gaat uitpakken is nog onderwerp van discussie. We zullen bezien of
deze, misschien als tussenstap, opgenomen kunnen worden in een nieuwe 'verordening fysieke
leefomgeving'.
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Ook zal een oplossing gevonden moeten worden voor de verordeningen die na overgaan van regels naar

het Omgevingsplan nog andere zaken regelen.
Het beleid is wel geïnventariseerd, maar wordt niet opgenomen in het Omgevingsplan en blijft dus naast
het Omgevingsplan gelden. ln de transitiefase tot 2030 zal door de raad bekeken moeten worden wat
daarmee gedaan gaat worden.
ln de inleiding bij de rapportage staat een en ander nog beter uitgelegd.
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ln de commissie vergadering van 12 januari 2O2Lis gevraagd om presentaties en webinars die toelichting
kunnen geven op onderwerpen rond de Omgevingswet. ln het griffiebericht waarbij deze brief en
tussenrapportage worden toezonden, zal een link worden opgenomen.
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