
 

 
 
 

 Aan de leden van de gemeenteraad. 
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Helmond, 22 april 2020 Zaaknummer: 50213783  

Onderwerp:  Uitstel invoeringsdatum Omgevingswet, consequenties voor Helmond   

   

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
 
Invoeringsdatum Omgevingswet wordt uitgesteld  
De invoering van de Omgevingswet, die gepland stond voor 1 januari 2021, wordt uitgesteld.  
De ontwikkeling en implementatie van het Digitaal Stelstel Omgevingswet (DSO), dat al achterliep op 
schema, loopt verdere vertraging op door de corona-crisis. Minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen 
bekijkt de komende maanden wat een haalbare invoeringsdatum is. De besluitvorming over de laatste 
onderdelen van het omgevingsrecht-stelsel wordt dit jaar wel afgerond.  
In deze raadsinformatiebrief leest u wat het uitstel van de invoering van de Omgevingswet betekent voor 
Helmond. 
  
Globale planning voor vervolg 
In de bijlage staat welke besluiten uw raad moet nemen om de wet in te kunnen voeren. Daarnaast moeten 
we een aantal bedrijfsmatige en juridische eisen doorvoeren.  
In de globale planning houden we rekening met een half jaar uitstel van invoering van de wet. Besluit de 
minister dat het uitstel langer duurt, dan passen we de planning indien nodig aan. 
In de huidige concernplanning staan nog een aantal opiniërende bijeenkomsten en 
besluitvormingsmomenten voor de implementatie. Deze data wijzigen vanwege het uitstel van de 
Omgevingswet en de coronacrisis. Zodra de nieuwe bespreek- en besluitvormingsmomenten gepland zijn, 
informeren wij u hierover. 
  
Planning handhaven voor de omgevingsvisie en het omgevingsplan Mierlo-Hout 
Voor de omgevingsvisie en het omgevingsplan Mierlo-Hout handhaven we de oorspronkelijke planning. 
  
Omgevingsvisie 
De wet stelt dat gemeenten uiterlijk 1-1-2024 een omgevingsvisie moeten hebben. Wij hebben eerder 
behoefte aan een goede omgevingsvisie. Want ons huidige beleid is deels verouderd en biedt onvoldoende 
handvatten voor ruimtelijk-fysieke koersbepaling na 2030. Dat maakt een goede integrale omgevingsvisie 
van groot belang. Vaststelling van de omgevingsvisie door uw raad is medio 2021 voorzien.  
De planMER is onderdeel van de omgevingsvisie en loopt dus in hetzelfde tempo mee.  
  
Omgevingsplan Mierlo-Hout 
We hebben Mierlo-Hout uitgekozen om te oefenen met het instrument omgevingsplan en op basis van de 
ervaringen de omgevingsplannen voor de rest van Helmond te maken. We hebben, op grond van de wet, tot 
1-1-2029 de tijd om een Helmond-dekkend omgevingsplan te maken. 
Tegelijkertijd constateren dat de planning voor de rest van Helmond tot en met 2028 een behoorlijke 
inspanning vraagt. En nu uitstellen betekent straks extra werk.  
 



 

 

 
 
Daarbij is er veel behoefte in de organisatie om te oefenen met het opstellen van een omgevingsplan. Het is 
een nieuw, complex instrument met mogelijk gevolgen voor flankerend beleid, zoals grondbeleid en 
kostenverhaal. Hoe eerder dat duidelijk wordt, hoe beter we onze organisatie de komende jaren hierop 
kunnen voorbereiden en inrichten. 
  
Financiële gevolgen uitstel Omgevingswet 
Het is nu nog te vroeg om te zeggen of het uitstellen van de invoering financiële gevolgen heeft voor 
Helmond. Dit is onder andere afhankelijk van de nieuwe invoeringsdatum van de wet. Wij informeren u zodra 
er meer duidelijkheid over is.  
 
  
 
Bijlagen  

 Lijst met te nemen besluiten voor invoering van de Omgevingswet 

 Kamerbrief van 1 april jl.  
 
 
 
Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders van Helmond 
 
mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel          H.J. de Ruiter 
de burgemeester                                                  de secretaris 
 

    
 


