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Geachte heer, mevrouw,
Wij maken ons ernstig zorgen over de financiële impact van de invoering Omgevingswet.
Reden voor de gemeenteraad van Bergen om bijgaande motie aan te nemen. Met deze brief
verzoek ik u, mede namens de overige gemeenten in regio Alkmaar, dringend om samen
met de IPO en UvW het gesprek met het Rijk aan te gaan om te komen tot financiële
oplossingen. Wij realiseren ons daarbij dat de financiële impact van de Omgevingswet reeds
een belangrijk aandachtspunt is bij de VNG.
De gemeenten in regio Alkmaar bereiden zich voor op de invoering van de Omgevingswet.
Onder meer door de financiële consequenties in beeld te brengen. Voor een indicatie van de
invoeringskosten en exploitatielasten rond de invoering van de Omgevingswet hebben de
gemeenten gebruik gemaakt van het Financieel Dialoogmodel Omgevingswet. Daaruit blijkt
dat we rekening moeten houden met behoorlijke extra structurele kosten. In ieder geval voor
de periode tot de vaststelling van het omgevingsplan. De resultaten van het model voor de
gemeenten Bergen, Castricum, Uitgeest en Heiloo zijn vanwege de onderlinge
samenwerking opgenomen in bijgaande Meerjarenraming Omgevingswet. De overige
gemeenten in regio Alkmaar maken tevens gebruik van het model en delen de uitkomsten
met de VNG.
We zijn op de hoogte van de bestuurlijke en financiële kaders zoals vastgelegd in het
Bestuursakkoord 2015 en het Hoofdlijnenakkoord financiële afspraken stelselherziening in
2016. In dit akkoord wordt gesproken over een besparing. Op lange termijn kunnen de
kosten voor de gemeenten lager uitvallen, maar dit betwijfelen wij. Zeker gezien de recente
ervaring met de drie decentralisaties in het sociaal domein. Voor de exploitatielasten
Omgevingswet wordt geen compensatie door het Rijk gegeven in de vorm van een
verhoging van het gemeentefonds. Dit terwijl de gemeentelijke financiën reeds onder druk
staan.
We zijn dan ook erg benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek naar de wijze waarop
het fysieke domein in de toekomst kan worden gefinancierd. In het akkoord is ook
afgesproken dat in ieder geval een halfjaar voor inwerkingtreding van de wet de financiële
consequenties van de gehele stelselwijziging in beeld worden gebracht door middel van een
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aanvullend financieel onderzoek. In ieder geval een half jaar voor inwerkingtreding van de
wet vindt overleg plaats zodat kan worden bezien of het geheel van financiële
consequenties, zoals op dat moment bekend, aanleiding geeft om nadere afspraken te
maken over de begrenzing van de afgesproken bedragen (kosten en bespaarde kosten). Wij
zijn van mening dat al eerder de financiële consequenties in beeld gebracht moeten worden.
Met het doel om, indien daar aanleiding voor blijkt te zijn, het overleg met het Rijk over de
verdeling van de kosten te heropenen.

Tot slot
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Annemieke Slokker,
Implementatiemanager Omgevingswet via telefoonnummer 088 909 7487. Wilt u bij
correspondentie het kenmerk 19uit02084 vermelden?
Met vriendelijke groet,
Mede namens burgemeester en wethouders van Uitgeest, Castricum, Heiloo,
Heerhugowaard en Alkmaar

K. Valkering
Wethouder gemeente Bergen
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11. Voorstel betreft het ambitíedocument omgevingswet vast te
stellen en een positieve zienswijze af te geven t.a.v. het
voorlopige besluit van de werkorganisatie BUCH tot wijziging
van de begroting 2019 van de werkorganisatie BUCH
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Omgevingswet t.a.v. het voorlopige besluit tot wijziging begroting
BUCH 2019
De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op
31 januari 2019
Overwegende dat;
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het Rijk wettelijk de omgevingswet in 2021 wil invoeren;
in een Financieel akkoord met VNG, het IPO en de UvW is
afgesproken dat de gemeenten voor 7096 gaan meebetalen aan
de structurele uitvoeringskosten van het Digitale Stelsel
Omgevingswet (DSO);
de kosten hiervan nog niet bekend zijn;
naast de kosten voor het DSO de werkorganisatie BUCH l.v.m.
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een andere wijze van werken structureel over 10 jaar
gemiddeld 6 385.000 kwijt is, waarboven nog de kosten van
invoering ad 6 3,3 mln komen;
voor al deze kosten geen compensatie door het Rijk wordt
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de BUCH organisatie er van uit gaat dat er geen andere

geldstromen komen, en de raden nu geconfronteerd worden
.
met een ongewenst tekort in dB begroting;
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gegeven in de vorm van een verhoging van het gemeentefonds;
er geredeneerd wordt dat op termijn de kosten voor de
werkorganisatie lager kunnen uitvallen, maar dat nu door de
werkorganisatie wordt betwijfeld;
er in het Financieel akkoord is afgesproken dat onderzoek
gedaan wordt naar de wijze waarop het fysieke domein in de
toekomst kan worden gefinancierd;

met spoed bij het VNĢ, IPO en UvW er op aan te dringen tot
financiële oplossingen, zodat de wettelijke invoering van de
omgevingswet niet we: tot een kostenverzwaring voor de
inwoners;
deze motie aan aKe gemeenten door te renden, om
gezamenljjk op te treden tegen deze financiële last die door hét
Rijk naar de gemeenten is afgewenteld.

Voor

Tegen

en Laat over tot de orde van de day.
Naam en ondertekening
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