--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beste collega-bestuurders,
Minister Ollongren maakte afgelopen woensdag bekend dat zij 1 januari 2022 als nieuwe datum van
inwerkingtreding van de Omgevingswet voorstelt aan de Eerste en Tweede Kamer. Na de zomer
zullen zij hierover besluiten. Geeft ons dat lucht? Een beetje, maar het spoort ons als provincie aan
om de mouwen nog verder op te stropen. Zelf heb ik het idee dat we met de nieuwe datum hooguit
wat minder tijd tekort hebben om klaar te zijn voor de nieuwe Omgevingswet. We kunnen nu toch
gaan oefenen met het nieuwe DSO. We zetten op dit moment - binnen de eigen organisaties en met
elkaar - verschillende stappen om daadwerkelijk verder te komen. Binnen de provinciale organisatie
heb ik de mensen opgeroepen om de energie die er is, vast te houden om stappen met elkaar te
blijven zetten.
Samen werken werkt!
Er is en wordt door allen binnen ons platform al hard gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie
van de Omgevingswet. Flevoland is niet voor niets een van de koplopers binnen de regio’s. Dat is
iets waar we trots op mogen zijn! Het werken als één overheid is een van de belangrijke
succesfactoren om meer ruimte te geven aan initiatieven en hierin voor lokaal maatwerk te zorgen.
Dat past bij de verandering in de maatschappij waarbij mensen zelf meer invloed willen hebben op
de invulling van hun leefomgeving. Het integraal afwegen van alle belangen van partners
(overheden) en stakeholders (bewoners en marktpartijen) is niet altijd makkelijk maar wel
noodzakelijk om dringende maatschappelijke opgaven als bijvoorbeeld de energietransitie en
klimaatadaptatie, het hoofd te bieden.
Zorgen over de kosten
Tegelijkertijd ben ik me bewust van de zorgen over de kosten van de invoering van de
Omgevingswet en van het uitstel bij gemeenten. We zullen dit zorgpunt gezamenlijk blijven
uitdragen via de koepels.
Laten we samen de energie vasthouden en stappen met elkaar blijven zetten. We doen het
natuurlijk voor onze inwoners van Flevoland. Ik ben benieuwd hoe jullie erin staan en hoor graag
van jullie!
Met hartelijke groet,
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