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Memo Omgevingswet / raad 

Datum: 15 oktober 2020 

RT RO/Frank van Dieten 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inleiding 

Op 2 juni is aan de raad een presentatie gegeven over de Omgevingswet en de implementatie 

daarvan in Leiderdorp. Een vervolg hierop staat gepland voor de raadsinformatieavond van 26 

oktober 2020. Deze avond zal aan de raad een nadere concretisering worden gegeven van het 

proces en de stappen die gezet gaan worden voor de implementatie van de wet tot aan het  in 

werking treden van de Wet (nu voorzien op 1-1-2022) en de rol van de raad daarbij. 

Aan de hand van een overzicht (zie voorstel op pagina 2) zal de raad komend jaar gevraagd worden 

diverse besluiten te nemen aangaande de invoering van de wet.  

Voorafgaand aan deze besluiten willen wij de raad zo goed mogelijk van informatie voorzien en 

mogelijke keuzes bediscussiëren,  zodat de besluitvorming goed voorbereid kan worden. 

Overzicht en uiterste besluitdatum 

Onderwerp Uiterste besluitdatum Raad 

het adviesrecht van de raad bij buitenplanse 
omgevingsplanactiviteiten 

31-12-2021 20-12-2021 

het bepalen van gevallen waarin de raad bij 
buitenplanse omgevingsplanactiviteiten 
participatie verplicht stelt 

31-12-2021 20-12-2021 

eventuele delegatie van bevoegdheden door de 
raad aan het college 

31-12-2021 20-12-2021 

het omgaan met de leges in de aan te passen 
legesverordening 

31-12-2021 20-12-2021 

instellen adviescommissie ruimtelijke kwaliteit 31-12-2021 20-12-2021 

omgevingsvisie 31-12-2023 n.t.b. 

omgevingsplan 31-12-2028 n.t.b. 

Deze besluitdata zijn uiterste data. Het is wenselijk waar mogelijk eerder de benodigde besluiten al 

te nemen. In onderstaand voorstel  is gekozen om dat te doen via twee besluitvormingsblokken, één 

in mei en één in november. 
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Voorstel onderwerpen waarover besloten dient te worden door raad met bijbehorende data 

Onderwerp Opmerkingen Infosessie 
raad 

Extra 
avond* 

Forum/ 
Besluit raad 

het adviesrecht van de 
raad bij buitenplanse 
omgevingsplanactiviteiten 

-belangrijke rol voor de 
raad, vroegtijdig discussie 
wenselijk; 

 N.t.b. eind 
2020 
(november/ 
december) 

31 mei 2021 
/ 7 juni 2021 

het bepalen van gevallen 
waarin de raad bij 
buitenplanse 
omgevingsplanactiviteiten 
participatie verplicht stelt 

-belangrijke rol voor de 
raad, vroegtijdig discussie 
wenselijk 

 N.t.b. eind 
2020 
(november/ 
december) 

31 mei 2021 
/ 7 juni 2021 

eventuele delegatie van 
bevoegdheden door de 
raad aan het college 

-onderwerp van beperkte 
duur, te combineren met 
onderwerp 
adviescommissie 

8-3-2021   31 mei 2021 
/ 7 juni 2021 

instellen adviescommissie 
ruimtelijke kwaliteit 

-de uiterste datum van 
instelling is 31-12-2021, 
maar in verband met het 
maken van afspraken met 
degenen die hier invulling 
aan moeten geven, is 
overleg in een vroeg 
stadium wenselijk en ligt 
de formele besluitvorming 
later 

8-3-2021  1 november 
2021 / 22 
november 
2021 

het omgaan met de leges 
in de aan te passen 
legesverordening 

-laatste in lijn, omdat hier 
op dit moment nog de 
meeste onduidelijkheden 
liggen (ook nog geen 
modelverordening VNG 
vanwege complexiteit in 
regelen)  

14-6-2021  1 november 
2021 / 22 
november 
2021 

omgevingsvisie n.t.b. in plan van aanpak    

omgevingsplan n.t.b. in plan van aanpak    

 

*De keuze voor de extra avond is ingegeven door het feit dat het wenselijk is om voor de twee 

daarbij geagendeerde onderwerpen meer tijd te hebben dan de drie kwartier die een 

informatieavond biedt. Bij deze twee onderwerpen ligt er een duidelijke rol voor het maken van 

keuzes door de raad, met meer impact dan de overige vermelde onderwerpen.  

Vanwege de verschillende scenario’s en de te maken keuzes daarin is een open discussie/brainstorm 

wenselijk, reden om voor te stellen om te kiezen voor niet openbare behandeling. 


