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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
De stand van zaken van het Programma Invoering Omgevingswet Heerhugowaard en Langedijk
en het bijbehorende programmaplan.
Inleiding
Heerhugowaard en Langedijk werken al een aantal jaren samen aan de invoering van de
Omgevingswet. Doel is om organisatorisch, beleidsmatig en met de juiste middelen operationeel
te zijn op het moment dat de Omgevingswet wordt ingevoerd.
In 2017 heeft het bestuur een Plan van Aanpak geaccordeerd en is een projectgroep van
Heerhugowaardse en Langedijkse collega’s voortvarend aan de slag gegaan. Inmiddels is de
impact van de invoering van de Omgevingswet steeds duidelijker geworden en bleek het
noodzakelijk te zijn om de projectorganisatie om te vormen tot een projectenorganisatie met een
programmatische aanpak en bijbehorend programmaplan.
Kernboodschap
Het programmaplan is in 2019 opgesteld en in januari 2020 door de stuurgroep Invoering
Omgevingswet geaccordeerd. In het programmaplan is opgenomen dat er halfjaarlijks een
voortgangsrapportage naar uw gemeenteraad wordt gestuurd om u over de stand van zaken
binnen het programma te informeren.
De eerste voortgangsrapportage van mei 2020 vindt u bijgevoegd bij deze raadsinformatiebrief.
Ter informatie is tevens het programmaplan als bijlage bij deze raadsinformatiebrief gevoegd.
De gemeenteraad van Langedijk zal op dezelfde wijze geïnformeerd worden.
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Communicatie en vervolg
Uw raad wordt al vanaf het begin betrokken bij de invoering van de Omgevingswet via
werksessies, informatiebijeenkomsten en via uw vertegenwoordigers in de raadsmeedenkgroep
Omgevingswet.
Voor het komende jaar staan er een behoorlijk aantal afstemmings- en besluitmomenten op de
raadsagenda. We zullen deze momenten, in overleg met de raadsgriffiers, zorgvuldig en zo
efficiënt mogelijk combineren en inplannen.
Bijlage(n)
Bij20-448 Voortgangsrapportage mei 2020 Programma Invoering Omgevingswet Langedijk en
Heerhugowaard
Bij20-472 Programmaplan Invoering Omgevingswet
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