
	
Geacht bestuur,

Over de invoering van de omgevingswet kregen wij van een gemeente Amsterdam  
een uitnodiging voor overleg over het voorontwerp van deze wet. 
Ook Amsterdamse verenigingen kunnen deelnemen aan dit overleg. In de mail treft 
de uitnodiging hiervoor aan.

Ook voor niet Amsterdamse is de nieuwe omgevingswet heel belangrijk. Om die reden 
vindt u apart in de mail de notie/memo over deze wet.

En u vindt verderop een vooraankondiging van de regio vergadering op 12 april 2023 
in Haarlem.

Het regioteam Noord-Holland Zuid

Auke Bender - Haarlem/Amsterdam regiovertegenwoordiger
Alex Krull - Amsterdam
Leon Rutten - Amsterdam
Irene Winkel-de Jager  - Aalsmeer/Westeinderplassen
Hans van Dongen Torman - Kanozaken

Uitnodiging participatieronde Omgevingsplan  gemeente Amsterdam

Gezien de betrokkenheid van jouw organisatie bij de ontwikkeling van Amsterdam, 
willen we je graag attenderen op het volgende.

Op 6 december 2022 heeft het college van B&W de basisregeling Omgevingsplan Am-
sterdam als voorontwerp van de eerste wijziging van het omgevingsplan, vrijgegeven 
voor participatie. Sinds vorige week donderdag 12 januari tot en met 8 maart 2023 kun 
je reageren op het voorontwerp van de basisregeling. In deze basisregeling zijn o.a. 
regels over de vergunningplicht voor bouwwerken, de regels over milieubelastende 
activiteiten en groen, wegen en water opgenomen.  

Korte toelichting

Wanneer de Omgevingswet ingaat, moeten alle gemeenten een omgevingsplan 
vaststellen. Hierin komt een grote hoeveelheid regels over de fysieke leefomgeving bij 
elkaar. Denk aan regels over bouwen, gebruik van gebouwen, monumenten, water en 
milieubelastende activiteiten. De basisregeling is de eerste stap naar het Omgevings-
plan Amsterdam. Zodra de Omgevingswet ingaat, krijgt Amsterdam automatisch een 
tijdelijk omgevingsplan ‘van rechtswege’. Daarin staan de huidige bestemmingsplan-
nen nog gewoon zoals ze nu zijn. Samen met specifieke regels over bouwen en milieu 
die van het Rijk naar de gemeenten gaan.

Bijgevoegd tref je de aankondiging en uitnodiging voor participatie over de basisre-
geling; de eerste stap naar het Omgevingsplan Amsterdam.

Kijk voor meer inhoudelijke informatie vooral op onze website:

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/bestemmingsplannen/meeden-
ken-basisregeling-omgevingsplan/
 
Graag nodigen wij je uit om te reageren en neemt vooral contact op als er vragen zijn. 
Tevens organiseren we een drietal informatiebijeenkomsten op 31 januari en 
6 en 7 februari. 
Wil je via onderstaand mailadres aangeven of en wanneer je die wil bijwonen?

participatie.omgevingsplan@amsterdam.nl
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In bijlage tref je ook een memo met de belangrijkste inhoud van de presentatie die 
Hendrik van den Bosch en Daan Hollemans van Antea Group op 1 oktober 2022 op 
uitnodiging van het Watersportverbond hebben gegeven over de Omgevingswet 
aan bestuurders van watersportverenigingen. Die presentatie ging over de opbouw 
van de wet, de belangrijkste eigenschappen van de wet, participatie onder de Omge-
vingswet en de veranderingen voor activiteiten op en om het water. De memo bevat 
tevens een overzicht van begrippen die tijdens de presentatie veelvuldig gebruikt zijn 
en begrippen die belangrijk zijn in de Omgevingswet.

Vooraankondiging Regiovergadering Noord-Holland Zuid

Op 12 april a.s.  organiseert het Regioteam Noord-Holland Zuid de jaarlijkse regiover-
gadering. Alle aangesloten verenigingen zijn van harte welkom bij de Haarlemsche 
Jachtclub in Haarlem.
We hebben al  de voorzitter van de Stichting Kolksluis Spaarndam Rik Stapel bereid 
gevonden iets te vertellen over de historie van deze nog oudst werkende sluis in 
Europa uit 1285. Deze sluis wordt bediend door vrijwilligers voor de recreatievaart.

Eind maart ontvangt u de definitieve uitnodiging, de agenda en de notulen van de 
laatst gehouden regiovergadering in Aalsmeer.


