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Bloemendaalseweg 158 
2051GJ Overveen 
 
 
                  Overveen, 6 juli 2020 
 
 
Betreft: Onderzoek Implementatie Omgevingswet   
 
 
Geachte raad, 
 
Conform art 3.2 lid 4 van de Verordening Rekenkamercommissie Bloemendaal 2014 en zoals 
aangekondigd in het Jaarplan 2020 d.d. 17 maart 2020, stuurt de rekenkamercommissie u hierbij ter 
kennisneming de onderzoeksopzet toe voor het onderzoek naar de voorbereiding van de gemeente 
Bloemendaal op de invoering van de Omgevingswet. In de bijlage treft u de opzet voor het 
onderzoek, dat na het zomerreces 2020 in uitvoering wordt genomen.  
 
De invoering Omgevingswet is een omvangrijke wetgevingsoperatie in het fysieke domein die al 
enige jaren geleden gestart is. De wet vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke ordening en 
leefomgeving. Met de komst van de Omgevingswet worden 26 wetten ineengeschoven. De nieuwe 
wet moet leiden tot snellere procedures, bijvoorbeeld om een vergunning voor een verbouwing te 
krijgen.  
 
Het betreft zeer ingrijpende wetgeving die aanzienlijke inspanningen van de gemeente vergt en grote 
gevolgen heeft als de gemeente de voorbereiding niet tijdig afrondt. Niet zonder reden is de 
invoering van deze wet onlangs uitgesteld tot (naar verwachting) 1 januari 2022. Het oorspronkelijke 
plan was dat het in juni 2014 ingediende wetsvoorstel al in 2018 in werking zou treden. 
 
Daarom heeft de rekenkamercommissie besloten te onderzoeken in hoeverre de gemeente 
Bloemendaal is voorbereid op de invoering van de Omgevingswet en in hoeverre uw Raad is 
betrokken bij deze voorbereiding. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Rekenkamercommissie gemeente Bloemendaal, 
 
Mw. B.J. Glashouwer RE RI CISA   Mw.  Mr. Drs. V.V. Tsjebanova 
Voorzitter     Lid Rapporteur 
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Bijlage  
 
Opzet onderzoek naar de voorbereiding van gemeente Bloemendaal op de 
invoering van de Omgevingswet 
 
 

1 Inleiding  
 
De invoering Omgevingswet is een omvangrijke wetgevingsoperatie in het fysieke domein waarvan 
de voorbereiding al in 2014 gestart is. Zo is de wet zelf al in 2016 gepubliceerd in het Staatsblad. 
Sindsdien is er een constante stroom van besluiten door zowel de Tweede als de Eerste Kamer 
genomen. Het meest recente parlementaire besluit is genomen op 11 februari 2020 door de Eerste 
Kamer en betreft de Invoeringswet bij de Omgevingswet. Daarmee zou de Omgevingswet op  
1 januari 2021 in werking treden. 
 
Op 1 april 2020 gaf de minister in een brief aan de Tweede Kamer aan dat alle ontwikkelingen 
rondom het corona-virus er toe leidden dat er onvoldoende garanties zijn voor een tijdige 
implementatie van de Omgevingswet bij de gemeenten. Omdat er is geen zicht was op het moment 
waarop binnen gemeenten weer voldoende tijd aan de invoering van de Omgevingswet kon worden 
besteed, heeft de minister aangegeven dat zij op een later tijdstip meer duidelijkheid zou geven over 
de nieuwe datum van inwerkingtreding.  
 
Op 20 mei 2020 heeft de minister de Tweede Kamer geïnformeerd over de nieuwe 
inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet. De voorgestelde inwerkingtredingsdatum is  
1 januari 2022. Deze datum wordt pas definitief indien de Tweede Kamer daarmee instemt. Dit zou 
moeten gebeuren in het najaar 2020. 
 
De Rekenkamercommissie Bloemendaal (verder: RKC) heeft de oriëntatie naar het onderzoek naar de 
voorbereiding van de gemeente Bloemendaal op de invoering van Omgevingswet gestart in het begin 
van 2020. De RKC heeft de landelijke ontwikkelingen rond de voorbereidingen op de invoering van de 
Omgevingswet gevolgd, een voorbereidend gesprek gevoerd en enige stukken opgevraagd. 
 
Ondanks het uitstel van de datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet, zullen de 
voorbereidingen op zijn uitvoering onverkort door moeten gaan. Het betreft immers zeer ingrijpende 
wetgeving, met grote gevolgen wanneer de gemeente de voorbereiding niet tijdig afrondt.  
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2 Doelstelling 
 
Met dit onderzoek beoogt de RKC een inzicht aan de Raad te geven in de stand van zaken rondom de 
voorbereidingen van de gemeentelijke organisatie en het college van B&W op de invoering van de 
Omgevingswet en de rol van de Raad in dit proces. 
 
 
3 Centrale vraagstelling 

 
De centrale vraag luidt: 
 

 In hoeverre is gemeente Bloemendaal voorbereid op de invoering van de Omgevingswet? 
 
Deze centrale vraagstelling valt uit in de volgende deelvragen: 

1. Hoe staat de gemeentelijke organisatie er voor aangaande de verplichte acties die uitgevoerd 
moeten zijn voor de datum waarop de Omgevingswet in werking treedt? 

2. Hoe voert de gemeenteraad haar kaderstellende en controlerende rol uit in het kader van de 
voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet? 

 
 
4 Onderzoeksaanpak 

 
4.1 Referentiekader 

 
Om de eerste deelvraag te beantwoorden gebruikt de RKC het overzicht van minimale acties 
Omgevingswet van de VNG1. 
Deze acties zijn verdeeld in de volgende categorieën: 
 

1. Juridische eisen: dit zijn eisen die één op één terug te voeren zijn op verplichtingen in wet- en 
regelgeving. 

2. Bedrijfsmatige eisen: deze zijn niet juridisch verplicht, maar worden wel vanuit bedrijfsmatige 
optiek noodzakelijk geacht voor het uitvoeren van de wet. 

3. Adviezen: niet verplicht per 1 januari 2020 (bij definitief uitstel per 1 januari 2022), maar wel 
noodzakelijk voor het (op termijn) bereiken van de doelen van de Omgevingswet.  

 
In dit onderzoek refereert de RKC met name aan de stand van zaken betreffende de invoering van de 
Omgevingswet bij de gemeente Bloemendaal aan de eisen die onder 1 en 2 zijn genoemd, en kijkt 
waar mogelijk naar het veranderproces dat de organisatie doormaakt. 
 
Voor de beantwoording van de tweede deelvraag gaat de RKC in op de volgende aspecten: 
 

1. Betrokkenheid van de Raad bij de totstandkoming van het beleid en de instrumenten 
betreffende de Omgevingswet. 

2. Informatieverstrekking aan de raad en controle door de raad op het proces van de invoering 
van de Omgevingswet. 

  

                                                             
1 Op de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet moet elke gemeente aan een aantal minimale eisen 
voldoen. In totaal gaat het om 27 eisen, die door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn opgesteld.  
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4.2 Onderzoeksmethode 
 
Documentenstudie 
De RKC vraagt bij de gemeente relevante documenten op. Dit betreft onder andere plannen van 
aanpak (programma en projecten), (voortgangs)rapportages, informatiebrieven. 
 
Vragenlijsten 
Voor verzameling van bepaalde feitelijke informatie. 
 
Interviews 
De RKC houdt interviews met medewerkers en bestuurders die betrokken zijn bij het 
invoeringsprogramma Omgevingswet en (waar mogelijk) bij de uitvoering van de wet na zijn 
implementatie.  
 
Kwantitatieve data 
De RKC kan cijfermatige overzichten opvragen om de kwalitatieve informatie te valideren en/of te 
contextualiseren. 
 
Validatie 
De conceptverslagen van de interviews worden ter verificatie voorgelegd aan de geïnterviewden en 
worden op feitelijke onjuistheden aangepast. 
 
De Nota van Bevindingen wordt eveneens ter verificatie aan de organisatie voorgelegd. De 
Bestuurlijke Nota wordt aan het college voorgelegd. 
  
 
4.3 Planning 

 
De uitvoering van het onderzoek wordt gestart in september 2020. 
 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Mw. Mr. Drs. V.V. Tsjebanova (lid rapporteur) en  
Mw. B.J. Glashouwer RE RI CISA. 
 
Het onderzoek loopt - afhankelijk van de medewerking van de gemeentelijke organisatie - tot het 
einde van 2020. Randvoorwaarde hierbij is de mogelijke beperking in relatie tot het corona-virus. 
 
Daarna volgt de analyse en afstemming.  
De rapportage wordt verwacht in het voorjaar van 2021. 
 


