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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
De brief die namens de gemeenten Heerhugowaard, Langedijk, Bergen, Uitgeest, Castricum,
Heiloo en Alkmaar zal worden verstuurd aan de VNG om aan te dringen op financiële
oplossingen, zodat de invoering van de Omgevingswet niet lijdt tot een kostenverzwaring.
Inleiding
Op 31 januari 2019 heeft de raad van gemeente Bergen een motie aangenomen over de
financiële impact van de invoering van de Omgevingswet. In de motie wordt het college van
gemeente Bergen opgedragen om met spoed bij het VNG, IPO en UvW aan te dringen op
financiële oplossingen, zodat de wettelijke invoering van de Omgevingswet niet lijdt tot een
kostenverzwaring. De gemeenten in de regio Alkmaar kunnen gezamenlijk een krachtig
gezamenlijk signaal afgeven aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarom is ervoor
gekozen om de handen ineen te slaan en namens de colleges van de regio Alkmaar een brief te
versturen.
Kernboodschap
De gemeenten Heerhugowaard en Langedijk zijn, evenals de BUCH-gemeenten, bezig met de
voorbereidingen voor de invoering van de Omgevingswet. Er wordt kritisch gekeken naar de
taken en verantwoordelijkheden die de gemeenten onder de Omgevingswet zullen gaan krijgen
en de vergoeding die daarbij hoort.
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Vooralsnog wordt door het Rijk aangegeven dat er geen vergoeding komt voor de taken die uit de
Omgevingswet voortvloeien en voor de invoering van de wet. Daarom is het van belang om met
spoed bij het VNG, IPO en UvW erop aan te dringen om een betere financiële oplossing te
bewerkstelligen voor de grote lastenverzwaring waar gemeenten nu mee te maken krijgen met
doel een acceptabele financiële vergoeding te ontvangen voor de invoering van de
Omgevingswet en daarmee de afwenteling van extra kosten voor de gemeente en haar inwoners
te beperken. De brief die namens de colleges van de regio Alkmaar zal worden verstuurd vindt u
bijgevoegd.
Consequenties
Een gezamenlijke oproep namens gemeenten in de regio zal effectiever zijn om de druk op te
voeren bij de verschillende stakeholders en het ministerie dan een individuele lobby van elke
afzonderlijke gemeente.
Vervolg
Door de projectleider Invoering Omgevingswet Heerhugowaard-Langedijk wordt in samenspraak
met de portefeuillehouders Omgevingswet van Heerhugowaard en Langedijk vinger aan de pols
gehouden over de financiële impact van de invoering van de Omgevingswet.
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