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Onderwerp : beantwoording schriftelijke vragen d.d. 11 oktober 2016 
 
 
Geachte heer Wals, 
 
Op 11 oktober jl. heeft u namens de D66-fractie van de gemeente Bergen schriftelijke vragen 
gesteld over de Omgevingswet. In deze brief beantwoorden wij uw vragen. 
 
1. Waar staat het college momenteel in voorbereiding op de Omgevingswet? 
Ons college heeft ervoor gekozen om de plaatsing van de medewerkers van de BUCH af te 
wachten (7 oktober 2016) omdat daarin de functie van Implementatiemanager 
Omgevingswet is opgenomen. Mevrouw Annemieke Slokker is benoemd tot 
implementatiemanager. 
 
2. Hoe ziet de planning eruit in opmaat naar de Omgevingswet? 
Een concrete planning is nog niet voorhanden. In het eerste kwartaal wordt uw raad 
bijgepraat en zal een planning worden besproken.  
 
3. Is er sprake van een gezamenlijk optrekken in BUCH-verband? Zo ja, waar bestaat 
 dat uit? 
Jazeker, de bij vraag 1 genoemde Implementatiemanager zal, daar waar er sprake van is, 
zorgen voor de samenhang binnen de BUCH. De implementatie zal bestaan uit lokale en 
gezamenlijke BUCH-onderdelen. Met name de beleidskeuzen binnen de Omgevingsvisie en 
het Omgevingsplan zijn lokaal, waarbij de raden hun rol op lokale wijze uitvoeren. De impact 
op digitalisering, werkprocessen en interne organisatie zijn onderdelen die gezamenlijk 
opgepakt worden. 
 
4. Welke andere verbanden zijn er? 
Als gevolg van de verbreding van de scope onder de Omgevingswet zullen er meer partijen 
zijn waarmee wij contacten moeten onderhouden. Onderdeel van de implementatie is het in 
beeld brengen van de partijen waarmee samengewerkt wordt. Hierbij kan gedacht worden 
aan de Regionale Uitvoeringsdienst, provincie, regio gemeenten, waterschappen, 
Veiligheidsregio en GGD. Daarnaast kijken wij naar de gemeenten die reeds gestart zijn. Zo 
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wordt de aanpak in gemeente Zaanstad en gemeenten Heerhugowaard en Langedijk 
gevolgd. 
 
5. Is het college bekend met de mogelijkheid van ondersteuningsregeling ‘Samen 
 aan de slag met de Omgevingswet’? Is dit interessant voor Bergen? 
Dit gaan wij nader onderzoeken. Wel is de verwachting dat de BUCH-gemeenten goed 
kunnen leren van de voorbeelden van andere gemeenten die reeds openbaar zijn, zodat 
deze extra ondersteuning mogelijk niet nodig is. Hier werkt volgens ons de wet van de 
remmende voorsprong en daar kunnen wij ons voordeel mee doen. 
 
Tot slot 
Wij hopen uw vragen hiermee afdoende te hebben beantwoord. 
 
Met vriendelijke groet, 
college van Bergen, 

  
M.J. Pothast drs. H. Hafkamp 
secretaris burgemeester 
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Schriftelijke vragen   

ingevolge artikel 40 van het Reglement van Orde  
 

 
Fractie         :  D66 Bergen 
 

Verzoek Aan de voorzitter van de raad, 
 

Datum 11 oktober 2016 

Onderwerp Omgevingswet 

Toelichting In 2019 gaat de Omgevingswet in. De grootste hervormings-
operatie van de laatste decennia wordt wel gezegd. 
 
De Omgevingswet verplicht het Rijk, de provincie en gemeente 
een omgevingsvisie te maken.  
 

Vragen 1) 1. Waar staat het college momenteel in  voorbereiding op de 

omgevingswet? 

2) 2. Hoe ziet de planning eruit in opmaat naar de omgevingswet? 

3) 3. Is er sprake van een gezamenlijk optrekken in BUCH-verband?    

Zo ja, waar bestaat dit uit? 

4) 4. Welke andere verbanden zijn er? 

5) 5. Is het college bekend met de mogelijkheid van ondersteunings-

regeling ‘Samen aan de slag met de omgevingswet’? Is dit 

interessant voor Bergen? 

Naam en ondertekening 
 
 
 

 
Melvin Wals 
D66 
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