
 

 

Leeuwarden 
 
Schriftelijke vragen van de ChristenUnie fractie Leeuwarden aan het college van Burgemeester en 
Wethouders als bedoeld in art. 41 van het reglement van orde voor de vergadering van de Raad der 
gemeente Leeuwarden. 
 
Leeuwarden, 6 januari 2020 
 
Geacht college, 
 
De ChristenUnie maakt zich ernstig zorgen over de implementatie van de nieuwe Omgevingswet. Navraag 
en nauwe betrokkenheid nemen deze zorgen niet weg. 
 
Kernvraag; 

1. Wanneer komt de gemeente Leeuwarden met de nieuwe Omgevingsvisie? 
 
Vervolgvragen; 

2. Welke stappen worden ondernomen om die (nieuwe)visie te laten aansluiten bij de visie van 
Provincie en Waterschap? 

 
We constateren dat de twaalfde versie van het digitale omgevingsloket (de landelijke voorziening) nu is 
geactiveerd.  

3. De vraag is; 
a. Wanneer sluit de gemeente Leeuwarden aan? 
b. Heeft er al een tijdslot reservering plaatsgevonden? 
c. Gaat de gemeente Leeuwarden het door de VNG aangedragen casco gebruiken? 

Zo ja wanneer, zo nee waarom niet? 
 
De “Bruidsschat” regeling is per 01 januari 2020 ingegaan. 

4. Welke aanvullingen zijn er nog nodig? (Wat kunnen we al en wat moet nog op de oude manier?) 
5. Kan onze ICT dit omvangrijke project aan? 

a. wat kost het. 
b. wie betaald het? 
c. is het al besteld? 
d. is er al software leverancier bekend? 

 
Het gaat om aansluiten op het DSO, vullen (vragen bomen) en het oefenen. 

6. Gaat het college er vanuit dat er nog genoeg tijd is voor de gemeente, de gemeenteraad en de 
burgers om per 01 januari 2021 klaar te zijn om de nieuwe wet te implementeren en te gebruiken? 

 
7. Kan het college ook een actuele tijdlijn aanleveren voor dit omvangrijke project/traject? 

 
8. Op welke wijze maakt de gemeente gebruik van de door het Rijk aangestelde implementatie coach? 

 
In afwachting van uw reactie verblijven wij met vriendelijke groeten. 
 
Namens de fractie van de ChristenUnie, 
Hans van Reenen  
Frits Rijpma 


