
 

 

 

 

 

 

Fractie: VVD 

Naam: H. van Ulsen, J. van Os 

Onderwerp: omgevingswet 

Datum indiening vragen: 6 januari 2016 

 

 

Inleiding/aanleiding: 

De Tweede Kamer heeft op 1 juli 2015 de nieuwe Omgevingswet aangenomen. De 

nieuwe Omgevingswet zal op 1 januari 2018 van kracht gaan. In navolging van de grote 

hervorming van het zorgstelsel gaat het vergunningstelsel de komende jaren volledig op 

de schop – van 26 wetten terug naar 1 omgevingswet. Passend in de tijd worden 

organisatievormen, processen en informatie aangepast aan hedendaagse vragen van de 

samenleving. Onder het moto 'eenvoudig beter' zal aan 1 loket van een samenhangend 

vergunningstelsel worden gebouwd dat voorziet in hedendaagse informatie voor burgers, 

instellingen en ondernemers. 

 

Vanuit deze optiek wil de VVD de volgende vragen aan de portefeuillehouder voorleggen: 

 

Opmerking: 

De planning van de Omgevingswet is aangepast, in die zin, dat januari 2018 is 

losgelaten. Naar verwachting zal de wet pas eind 2018 van kracht worden. 

 

Vragen: 

1. Op welke wijze bereidt de gemeente Noordoostpolder zich voor op de hervorming 

van het huidige vergunning/regelstelsel naar de nieuwe Omgevingswet; 

Antwoord:  

Het college heeft besloten om de implementatie van de Omgevingswet in de 

gemeente projectmatig aan te pakken. Er is per 1 januari 2016 een projectleider 

aangesteld in de persoon van Maurice Arnoldy.  

 

2. Heeft de gemeente Noordoostpolder een visie op de invulling van de nieuwe wet; 

Antwoord:  

Op dit moment is er nog geen gemeentelijke visie. De visie zal worden 

ontwikkeld in het project / één van de belangrijkste opdrachten vormen. 

 

3. Wordt er – indien een start is gemaakt – samengewerkt met ketenpartners gericht 

op de invulling van de nieuwe wet; 

Antwoord:  

Als met deze vraag wordt bedoeld of we, tijdens de totstandkoming van de 

implementatie, samenwerken met partners als VNG, provincie, andere 

gemeenten, de omgevingsdienst etc., is het antwoord ja. Ook aan deze 

samenwerking zal in het project veel aandacht worden geschonken 

 

4. Kan de portefeuillehouder de commissie Wonen meenemen in de beantwoording 

van bovenstaande vragen.  

Antwoord:  

Dat is de bedoeling. De RTG wonen zal op gezette tijden op de hoogte worden 

gehouden van de ontwikkelingen. Dat zal zeker gebeuren, daar waar het 

politieke keuzen betreft. 

 

 



Datum beantwoording vragen: 13 januari 2016 

Contactpersoon: Maurice Arnoldy 

E-mail adres:  m.arnoldy@noordoostpolder.nl 

Tel: 0527-633380 

 

 


