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2. Voldoende en gezond water

Onderwerp
Kredietaanvraag investeringskosten aansluiting op Digitaal Stelsel Omgevingswet
HET ALGEMEEN BESTUUR BESLUIT:

1. De regelgeving van NZV in 2020 te ontsluiten via het Digitaal Stelsel
Omgevingswet en daarvoor een investeringskrediet ter hoogte van € 200.000
beschikbaar te stellen.
Inleiding
Vanaf 2016 zijn de eerste stappen gezet om de Omgevingswet te implementeren. Deze vraagt om
een houding die meer oplossingsgericht is vanuit dienstverlening en minder toetsend vanuit het
bevoegde gezag. En het heeft grote impact op de digitalisering. De digitale ondersteuning van de
Omgevingswet moet ervoor zorgen dat de overheidsinformatie voor de fysieke leefomgeving met
“één klik op de kaart” te gebruiken is door een initiatiefnemer.

Beoogd effect
Beoogd effect van het implementatietraject is om NZV op zowel de “harde” als de “zachte” kant “fit
for the future” te maken; Een waterschap dat gesteld staat voor zijn taken, in staat is de
kerninstrumenten van de wet te gebruiken en te bedienen, en door partner overheden (h)erkend
wordt als relevante speler in het nieuwe stelsel.

Argumenten
1.1 Niet op tijd klaar staan, brengt risico’s voor de bedrijfsvoering met zich mee.
Per 1-1-2021 is het Digitaal Stelsel Omgevingswet het centrale portaal voor het doen, bedienen en
ontvangen van aanvragen en de ontsluiting van regelgeving. Als we hier niet op aangesloten zijn
komen we in een afhankelijke positie van anderen c.q. is niet zeker dat we alle aanvragen etc. zien.
Het gereed maken van NZV voor de komst van de Omgevingswet is al een (hele) stevige klus in de nu
ons nog beschikbare tijd.
1.2 In het Digitaal Stelsel Omgevingswet is per 1-1-2021 met een klik op de kaart zichtbaar welke
regels waar gelden c.q. waar een vergunning-, meld-, of zorgplicht geldt.
Hoewel de keur formeel blijft gelden, zou zonder aansluiting op het DSO, NZV een “witte vlek” op de
kaart zijn, waarin voor initiatiefnemers niet zichtbaar is wat wel en niet mag. Vergunningaanvragen
en -verlening zouden weer op papier moeten worden gedaan en mogelijk van rechtswege verleend
moeten worden in het geval dat we te laat kennis krijgen van een gedane aanvraag.
Risico’s & Kanttekeningen
De invoering het Digitaal Stelsel Omgevingswet zal de nodige inzet en inspanning vragen van NZV.

Het beperkt te noemen aantal direct betrokken medewerkers waarmee dit resultaat behaald zal
moeten worden, is een voortdurend aandachtspunt en bepalend voor het succes. Daarnaast heeft de
invoering grote impact op interne en externe processen en relaties. Dit zal een aanzienlijk deel van
de NZV-organisatie raken. In samenwerking met een risicomanager zullen hiervoor de nodige
beheersmaatregelen genomen worden.
Financiën
In de AB vergadering van 29 mei 2019 is in de kwartaalrapportage aangeven dat voor de
implementatie van de Omgevingswet van €700.000,- benodigd is. Hiervan komt € 500.000,- ten laste
van de exploitatie en kan € 200.000,- als investering aangemerkt kunnen worden. Ook is toen gemeld
dat voor deze investering een apart AB-voorstel zou volgen. Het nu voorliggende stuk is dat voorstel.
Het betreft hier dus geen extra kosten t.o.v. de kwartaalrapportage 1 van 2019.
In dit voorstel wordt verzocht om een krediet ter hoogte van € 200.000,- voor het ontsluiten van de
regelgeving van NZV via het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Het gevraagde krediet is als volgt
samengesteld:
• Kosten derden:
€ 200.000,• Te activeren uren:
€
0
• Te activeren rente:
€
0
• Totale kosten bruto: € 200.000,Op basis van het financieel beleid worden geen uren en rente geactiveerd, deze worden binnen de
exploitatie opgevangen.
Het krediet wordt volledig in 2019 uitgegeven.
Met dit krediet is geen rekening gehouden in het jaarplan van 2019 inclusief meerjarige doorkijk. Na
(goedkeurende) besluitvorming zullen de financiële gevolgen van dit krediet worden opgevoerd in
het jaarplan 2020 en verder. De kapitaallasten die voortvloeien uit deze investering, bij een
afschrijvingstermijn van 5 jaar en een rekenrente van 2%, zullen circa € 44.000,- bedragen in het
eerste jaar na afronding.
Communicatie
De communicatie rondom dit project wordt ingevuld vanuit het overkoepelende
communicatietraject voor de implementatie van de Omgevingswet bij NZV als geheel. Hierover zult u
in het info AB van 10 juli a.s. nader geïnformeerd worden.
Uitvoering
De aansluiting op het DSO en het inbedden van onze Waterschapsverordening daarin wordt
opgepakt door het projectteam I&A i.s.m. met diverse andere organisatieonderdelen. De
ontwikkelingen bij Het Waterschapshuis houden wij hierbij nauwlettend in het oog.

