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Onderwerp: Budgetneutrale overgang naar Omgevingswet
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 25-05-2020
gehoord de beraadslagingen,
constaterende dat
1. de Omgevingswet een Rijkswet is die de gemeenten verplicht moeten uitvoeren;
2. op basis van het akkoord van 21-04-2016 van de koepels VNG, UvW en IPO met het Rijk de
projectkosten voor implementatie van de wet niet te verhalen zijn bij het Rijk;
3. daarbij uitgangspunt was dat structurele baten voor gemeenten zouden voortvloeien uit de
invoering van de wet die niet worden gekort op het gemeentefonds;
4. in art. 10 van het hoofdakkoord staat: “Partijen treden in onderling overleg wanneer één van
de partijen motiveert en onderbouwt dat significant buiten de scope van het bestuursakkoord
en deze financiële afspraken wordt getreden. De principe-afspraak over de kostenverdeling
blijft van kracht bij het zoeken naar oplossingen in een gesprek over het maken van
additionele afspraken.”,
overwegende dat
1. de (incidentele) projectkosten doorlopend tot 2029 naar schatting voor onze gemeente
€2.500.000 bedragen;
2. de structurele lasten (incl. baten) op termijn (afhankelijk van het ambitieniveau) naar
schatting voor Noordoostpolder zullen neerkomen op €300.000-€800.000 per jaar,
van mening dat
1. hiermee significant buiten de scope van het bestuursakkoord en financiële afspraken wordt
getreden;
2. deze extra financiële last voor Noordoostpolder, en overige gemeenten, onwenselijk is en
onze begroting onder druk zet;
3. financiële compensatie van het Rijk of additionele randvoorwaarden stellen noodzakelijk is
om te komen tot een budgetneutrale overgang,
verzoekt het college
1. VNG bij motie op te dragen om de gemeenten te raadplegen in een (bijzondere) algemene
ledenvergadering alvorens ze een standpunt inneemt over de definitieve implementatie;
2. daarbij de randvoorwaarde te stellen dat de overgang naar de Omgevingswet op termijn (<10
jaar) budgetneutraal zal verlopen
en gaat over tot de orde van de dag.
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