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Voorstel
Voorgesteld wordt:
In te stemmen met de notitie RUD Limburg Noord op KOERS naar de
Omgevingswet;
Inleiding

Op 1 januari 2021 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet
zorgt voor een enorme stelselherziening voor alle wetgeving die betrekking heeft op de
kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Deze stelselherziening vraagt een grote voorbereiding
voor alle overheden in Nederland en daarmee ook voor onze regio en de RUD LN. De
Omgevingswet heeft consequenties voor de manier van werken, de cultuur, bedrijfsvoering,
werkprocessen en ICT. Om als RUD LN zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de
Omgevingswet is het van belang om koers te bepalen hoe de RUD LN dit vorm en inhoud
geeft. Waar staat de RUD LN na de invoering van de Omgevingswet en welke opgaven liggen
er om daar te komen? Tot slot wordt in deze notitie een passende ambitie verwoord die
Omgevingswet bestendig is. De ambitie is in het DB van 24 januari met elkaar verkend en in
deze notitie verwerkt.
De notitie is voorgelegd aan de partners, daarop zijn verschillende reacties ontvangen. De open aanmerkingen zijn zo mogelijk verwerkt in de notitie zoals deze voorligt.
Ambitie RUD LN
De basis van waaruit we vertrekken is het beslisdocument van de GR RUD LN zoals we dat in
december 2017 bij de vorming van de GR hebben vastgesteld. In het beslisdocument hebben
we als RUD LN de ambitie vastgesteld dat alle partners per 1 januari 2020 het volledige
WABO-brede pakket inbrengen. De ontwikkelingen rondom de Omgevingswet vragen echter
om een herijking van deze ambitie, omdat per 1 januari 2021 de WABO opgaat in de
Omgevingswet. Het voorstel is dan ook om de ambitie aan te passen aan de op handen zijnde
Omgevingswet.
De vernieuwde ambitie van de RUD LN:
De RUD
- wil een vanzelfsprekende deskundige partner in de regio zijn voor het bereiken van de
(kern)doelen van de Omgevingswet;
- zit bij de partners aan tafel en werkzaamheden worden in gezamenlijkheid uitgevoerd.
De RUD kan daarbij flexibel inspringen op veranderende behoeften vanuit haar
deelnemers;
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groeit van de uitvoeringsdienst zoals we nu zijn naar dé omgevingsadviseur in brede
zin binnen onze leefomgeving, die input levert aan beleid, vergunningverlening,
toezicht en handhaving en tot slot procesoptimalisatie. Dit met een organisatievorm
die passend is bij de beschreven rol. De inhoud van het werk en te leveren kwaliteit is
daarbij altijd leidend;
voert uit op een ondernemende, innovatieve, betrouwbare én uitdagende manier

Financieel

Vooralsnog heeft de implementatie van de omgevingswet en de vernieuwde ambitie geen
financiële gevolgen op RUD LN niveau. Partners participeren namens de RUD LN in
werkgroepen en projecten naar de omgevingswet toe. De partners hebben in de eigen
begrotingen de implementatie van de Omgevingswet opgenomen.

