
 

VOORWOORD 

 

Net na de zomer heeft de (inmiddels ex-) minister van Infrastructuur en Milieu officieel laten weten 

dat de nieuwe invoeringsdatum van de Omgevingswet door haar is gesteld op 1 januari 2021. De 

signalen over uitstel circuleerden al langer. Dat was en is echter geen reden om ook de 

voorbereidingen voor de invoering op een lager pitje te zetten. Ik zou zeggen integendeel zelfs. Dit 

uitstel biedt de kans om ons nog beter voor te bereiden en aan de hand van pilots uitgebreid te 

toetsen wat het betekent voor onze processen, te gebruiken data, samenwerking  en vereiste 

competenties etc. In deze nieuwsbrief krijgt  u een impressie van een bijzonder geslaagde en 

inspirerende bestuursconferentie op 5 oktober jl. Naast het delen van ervaringen vanuit de regio 

werden de aanwezigen uitgedaagd in de huid van verschillende bij de omgevingswet betrokken 

actoren te kruipen en zodoende te ervaren welke andere manier van werken de Omgevingswet 

beoogt.  

Als één van de drie betrokken Gemeenschappelijke Regelingen, naast de omgevingsdienst ook de 

veiligheidsregio en de dienst gezondheid en jeugd, dienen wij ons voor te bereiden op de nieuwe 

wet.  Als regionale uitvoeringsdienst namens de gemeenten en provincie kunnen en willen wij dat 

alleen maar in goede samenwerking doen met de verschillende partijen, zoals Rijkswaterstaat, de 

twee waterschappen, burgers en bedrijven en onze opdrachtgevers. Vanuit onze kerntaken 

vergunningverlening, toezicht & handhaving en milieuadvisering beschikken wij over de expertise en 

data die nuttig en noodzakelijk zijn om de gevolgen van ruimtelijke ontwikkelingen vooraan in het 

proces zichtbaar te maken. Hiermee kunnen ideeën en initiatieven tijdig worden getoetst op 

mogelijkheden èn indien blijkt dat iets niet kan, om mee te denken onder welke condities deze dan 

wèl kunnen worden ontplooid!  

Naast implementatie van de omgevingswet ligt er nog een majeure inhoudelijke uitdaging op ons 

aller bord, namelijk hoe halen we onze klimaatdoelstellingen. Ik ben er van overtuigd dat door 

initiatieven voor een circulaire economie en CO2 besparingsmaatregelen te koppelen aan de 

mogelijkheden die de omgevingswet ons biedt, wij in staat zijn om een daadwerkelijk duurzame 

samenleving te realiseren.  Laten we deze handschoen met elkaar oppakken!  

 

Ik wens u allen veel leesplezier, 

 

Ronald Visser 

Directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 

 

 

 


