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Geachte leden van de gemeenteraad,

In deze raadsinformatiebrief leest u de stand van zaken over de invoering van de Omgevingswet. Ook geven
we een doorkijkje naar de besluiten die we de komende periode aan u voorleggen. Tot slot informeren we u
over de aangepaste planning voor het opstellen van de omgevingsvisie.
De voorlopige invoeringsdatum voor de Omgevingswet is bepaald op 1 januari 2022.
De invoeringsdatum wordt definitief gemaakt bij Koninklijk Besluit (KB). De Tweede Kamer heeft het KB
inmiddels vastgesteld.
De Eerste Kamer besluit waarschijnlijk uiterlijk in juni over het KB. Het besluit van de Eerste Kamer over de
invoeringsdatum hangt af van de voortgang van het implementatieproces, waarbij de ontwikkeling van het
Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) cruciaal is. In die ontwikkeling zitten een aantal kritieke paden die
bepalen of de wet in werking kan gaan treden.
In haar brief van 26 februari aan de Kamer zegt verantwoordelijk minister Ollongren dat inwerkingtreding op
1 januari 2022 nog steeds het uitgangspunt is. Samen met de koepels kijkt zij naar 'noodverbanden' om
eventuele problemen tijdelijk op te kunnen lossen, zodat inwerkingtreding mogelijk blijft.
Wij gaan in onze planning uit van inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2022.
We hebben u vorig jaar met raadsinformatiebrief 2020/45 geïnformeerd over de besluiten die uw raad moet
nemen. Wij hebben deze besluiten in de beleidscyclus geplaatst en daar een planning aan gekoppeld. Zie
hiervoor de bijlage bij deze raadsinformatiebrief. Op deze manier hopen we voor u overzicht te creëren in de
onderwerpen waarover u dit jaar en volgend jaar een besluit neemt.
De ontwikkeling van de benodigde instrumenten vanuit de Omgevingswet en de implementatie hiervan, volgt
de beleidscyclus. Dit is aangegeven in de bijlage. Dat betekent dat uw raad besluiten gaat nemen op het
gebied van beleidsontwikkeling, beleidsdoorwerking en beleidsuitvoering. Voor de monitoring en evaluatie
van onze beleidsdoelen maken we gebruik van bestaande instrumenten, waaronder de Helmondse
duurzaamheidsbalans (Telos-systematiek) en de reguliere instrumenten en meetsystemen die beschikbaar
zijn in onze organisatie.
Niet alles hoeft bij inwerkingtreding van de Omgevingswet afgerond te zijn.
De wettelijke termijnen geven ons ruimte voor doorontwikkeling de aankomende jaren. Over sommige
onderdelen moet uw raad wel voor inwerkingtreding een besluit nemen. Deze onderdelen zijn in de bijlage
rood gekleurd.
De planning voor de (ontwerp-)omgevingsvisie is aangepast.
De oorspronkelijke planning ging uit van behandeling van de ontwerp-visie in uw raad van september 2021
en definitieve vaststelling van de visie vóór de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. In de aangepaste

planning gaan we uit van behandeling van de ontwerp-visie in uw raad uiterlijk januari 2022. Vaststelling van
de definitieve visie vindt dan plaats ná de gemeenteraadsverkiezingen.
Deze aanpassing is het gevolg van de besluitvorming over de koers voor Helmond 2040 vanuit het MIRTonderzoek Verstedelijking en Mobiliteit en de uitgangspunten die uw raad heeft vastgesteld in de nota van
uitgangspunten voor de omgevingsvisie op 22 september 2020.
De koers vanuit het MIRT is een belangrijk uitgangspunt voor de omgevingsvisie.
De ontwikkeling van de visie heeft daarom gewacht op besluitvorming in uw raad over de koers vanuit het
MIRT-onderzoek. In de nota van uitgangspunten heeft u vastgelegd, dat de omgevingsvisie een gedragen
visie voor de lange termijn moet worden en dat deze participatief tot stand moet komt.
Omdat we vanuit de besluitvorming rondom het MIRT even 'pas op de plaats' hebben gemaakt in het proces
van de omgevingsvisie, resteert ons op basis van de oorspronkelijke planning te weinig tijd om tot een
gedragen omgevingsvisie te komen. We hebben ervoor gekozen om voldoende tijd te nemen voor een
zorgvuldig proces en daarom besloten de behandeling van de ontwerp-visie in uw raad naar januari 2022 te
schuiven. Wettelijk is dit geen probleem: op grond van de Omgevingswet moeten gemeenten uiterlijk eind
2024 een vastgestelde omgevingsvisie hebben.
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