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Met het vaststellen van het Regionale Procesplan Implementatie Omgevingswet hebben de
raden van de 7 West-Friese gemeenten besloten om samen te werken bij de
voorbereidingen op de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021. In aansluiting daar
op bieden wij u nu het regionale Koersdocument Implementatie Omgevingswet aan.
Dit koersdocument geeft inzage in de inhoudelijke en procesmatige inrichting van de lokale
en regionale ambities en doelstellingen, die door de raden in onze regio zijn benoemd in
de afgelopen periode. Het doel van het document is om zowel regionaal als lokaal richting
te geven aan de verdere implementatie van de Omgevingswet.
Lokaal zal in een Kadervisie de basis gelegd voor een toekomstige Omgevingsvisie
Koggenland. De in gang gezette Verkenningen Duurzaamheid, Economie, Recreatie en
Toerisme zullen onderdeel van vormen van de Kadervisie, waarin voor deze beleidsvelden
integrale keuzen kunnen worden gemaakt.

Omgevingswet, Crisis- en herstelwet
He
et Koersdocument Implementatie Omgevingswet vast te stellen.
Het document geeft richting aan de invoering van de Omgevingswet door het beschrijven
van onder andere:
de regionale- en lokale ambities;
de wijze waarop het vervolg van de (regionale) implementatie van de
Omgevingswet wordt opgepakt;
de planning voor het opstellen van de instrumenten Omgevingsvisie en
Omgevingsplan. Lokaal wordt hierop al vooruitgelopen met een Kadervisie
Koggenland en een Bestemmingsplan “verbrede reikwijdte” voor de dorpskernen.
Het regionaal samenwerken bij de voorbereidingen op de Omgevingswet :
levert een bijdrage aan de samenwerkingsdoeleinden uit het Pact van WestFriesland;
draagt bij aan een meer uniforme werkwijze in de regio op het gebied van de
fysieke leefomgeving;
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biedt de mogelijkheid om van elkaar te leren bij de implementatie van deze
complexe opgave;
zal kansen bieden om in de toekomst de samenwerking op dit terrein voort te
zetten.
door lokaal al te beginnen met een Kadervisie Koggenland en een Bestemmingsplan
“verbrede reikwijdte” krijgt onze organisatie de kans om zich optimaal voor te
bereiden op de kansen en mogelijkheden die deze wetgeving gaat bieden.

In de begroting 2019 is voor de komende 4 jaar een krediet van € 550.000,-- opgenomen
voor de implementatie van de Omgevingswet.
KANTTEKENINGEN

Volgens de huidige informatie van het Ministerie zal de Omgevingswet op 1 januari 2021 in
werking gaan treden. Er kunnen zich echter omstandigheden gaan voordoen waardoor er
vertraging in dit traject gaat ontstaan.

PACT VAN

In het regionale deel van het Koersdocument is nadrukkelijk de verbinding met het Pact van
West-Friesland meegenomen. Tijdens regionale Pact-sessies zijn zes thema’s benoemd
waarover de gemeenten gezamenlijke ambities zien en afspraken willen maken. Hiervoor
wordt een uitvoeringsagenda wordt opgesteld. De zes thema’s zijn:
 wonen en leefbaarheid
 energie-transitie en klimaatadaptie
 onderwijs en arbeidsmarkt
 vrije tijd en leisure
 ondernemen en economie
 zorg en sociaal domein

WESTFRIESLAN

De nog op te stellen Uitvoeringsagenda van het Pact en de Regionale Structuurschets
vormen goede onderleggers voor de Kadervisie Koggenland en het Bestemmingsplan
verbrede reikwijdte voor de Dorpskernen ( Omgevingsplan Kernen Koggenland).
COMMUNICATIE

In verband met de implementatie van Omgevingswet wordt voor de activiteiten die onze
gemeente op dit terrein gaan plaatsvinden een communicatieplan opgesteld.

VERVOLG

Participatie zal een belangrijke pijler worden bij het opstellen van een Kadervisie
Koggenland en een Omgevingsplan Kernen Koggenland. In het komende kwartaal willen
we met uw raad in discussie gaan over de manier waarop we het participatieproject voor
deze plannen gaan vormgeven.
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Burgemeester en wethouders van Koggenland.
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