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Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet
•

Inwerkingtreding per 1 januari 2022
• Per 1 januari 2021 wetgeving en landelijke voorzieningen DSO gereed
• Daarna nog 1 jaar tot inwerkingtreding:
•
•

•

Half jaar de tijd voor afronding van ontwikkeling en verwerving van lokale
software en aansluiting op lokale software
Half jaar de tijd voor inregelen en vullen van lokale software en
werkprocessen, opleiden on the job en oefenen met werkend stelsel

Zodoende sprake van inwerkingtreding met een werkend stelsel

Consequenties nieuwe datum
•

Transitietermijnen omgevingsvisie en omgevingsplan
• Evaluatietermijnen van de wet: 1 jaar en 5 jaar na inwerkingtreding
• Gevolgen voor wetwinhoudelijke termijnen
• Vervolg Chw tot inwerkingtreding en mogelijkheden voor koplopers
• Gevolgen voor Wkb
• Gevolgen voor huidige voorzieningen (OLO, ruimtelijke plannen.nl)
• Financiële gevolgen:
•
•
•
•

Voor gemeenten van 1 jaar uitstel: transitiekosten
Voor programma VNG van 1 jaar uitstel: implementatieondersteuning
Voor de financiële effecten van de wet: structurele kosten en baten
Voor de beheerkosten van DSO

Financiële proces (1)
•

Huidige afspraken in Bestuursakkoord en Financieel Akkoord:
•

•
•

•

Transitiekosten worden gedragen door de ‘eigen’ organisatie
Alle bevoegd gezagen dragen (via een verdeelsleutel) bij aan de
uitvoeringskosten (beheerkosten) van de centrale systemen (DSO-LV)
Besparingen die samenhangen met de invoering van de Omgevingswet
komen ten gunste van de betrokken partijen ter dekking van de te maken
transitiekosten

Afspraken over evaluatie van die afspraken:
•
•
•

een Integraal Financieel Beeld een half jaar vóór inwerkingtreding
een evaluatie 1 jaar na inwerkingtreding
een evaluatie 5 jaar na inwerkingtreding

Financiële proces (2)
•

2015-2018
• 2015-2020
• 2020 jan
• 2020 jan - sep
• 2022
• 2022 e.v.
• 1 jaar na iwt
• 5 jaar na iwt

Bestuursakkoorden
Artikel 2-onderzoeken
Eerste uitkomsten onderzoeken
Heronderzoeken en Integraal Financieel Beeld
Inwerkingtreding van de wet
Monitoring structurele effecten
Eerste evaluatie van structurele effecten
Evaluatie van structurele situatie ná inwerkingtreding

