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Overveen, 31 augustus 2021 

Betreft: Aanbieding rapport “Implementatie van de Omgevingswet” 

Geachte raadsleden, 

Hierbij biedt de Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeente Bloemendaal u het 

rekenkamerrapport “Implementatie van de Omgevingswet” aan.  

De Omgevingswet gaat op 1 juli 2022 in werking en is een bundeling van 26 wetten en regels over 

ruimtelijke ordening, wonen, infrastructuur, milieu, water en natuur. De Omgevingswet moet 

daarmee verheldering en efficiëntie bieden. Een samenhangende benadering moet leiden tot een 

goede en duurzame fysieke leefomgeving.  

De RKC onderzocht de voorbereiding van de gemeente Bloemendaal op de implementatie van de 

Omgevingswet. Met dit onderzoek beoogt de RKC inzicht te geven aan de raad in de stand van 

zaken rondom de voorbereidingen van de gemeentelijke organisatie en het college van B&W op de 

invoering van de Wet, alsook de mate waarin en de wijze waarop de raad in dit proces betrokken 

wordt. De centrale vraagstelling luidde: 

‘In hoeverre is gemeente Bloemendaal voorbereid op de invoering van de Omgevingswet?’ 

Dit om de gemeenteraad de gelegenheid te bieden waar nodig en gewenst nog in het 

voorbereidingstraject tijdig bij te sturen. 

Dit onderzoek is aangekondigd in het Jaarplan 2020 en gestart na de zomer van 2020. De Nota van 

Bevindingen is op 24 mei 2021 voorgelegd aan de organisatie. De binnen de termijn ontvangen 

reacties zijn verwerkt. Op 22 juni 2021 is de Bestuurlijke Nota voorgelegd aan het college van 

B&W. De reactie van B&W is ontvangen op 23 augustus 2021, waarna de RKC het rapport kon 

afronden met het nawoord. 

Wij brengen u met name de conclusies en aanbevelingen onder de aandacht en hopen u hiermee te 

kunnen ondersteunen in uw kaderstellende en controlerende taak. Wij zien de behandeling in de 

raadscommissie en raad met belangstelling tegemoet. Uiteraard is de rekenkamercommissie bereid 

tot een nadere uitleg en beantwoording van vragen over dit onderzoek. 

Tot slot danken wij van harte ieder in de organisatie die een bijdrage heeft geleverd om dit 

onderzoeksrapport mogelijk te maken.  

Met vriendelijke groet, 

Mw. B.J. Glashouwer RE RI CISA    Mw. Mr. Drs. V.V. Tsjebanova 

Voorzitter      Lid-Rapporteur 
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