
Aan de (burger-)raadsleden van de gemeente Roosendaal 
 
Onderwerp: Bijeenkomsten Omgevingswet 
Datum: 9 november 2021 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
Op 1 juli 2022 treedt, naar verwachting, de Omgevingswet in werking. Deze wet introduceert een 
aantal nieuwe instrumenten en procedures. De rol van college en raad verandert daarbij op een 
aantal vlakken. Eerder dit jaar (themabijeenkomst van 7 juli) bent u geïnformeerd over de 
hoofdlijnen van de Omgevingswet, de nieuwe instrumenten en procedures en de gevolgen daarvan 
voor de praktijk. 
 
Om als gemeente op 1 juli 2022 daadwerkelijk volgens de nieuwe wettelijke regels aan de slag te 
kunnen, is het nodig dat de gemeenteraad vóór die datum een aantal besluiten neemt. Zo zullen 
bijvoorbeeld verschillende verordeningen beleidsneutraal/technisch gewijzigd moeten worden in 
verband met de inwerkingtreding van de wet. Het college bereidt deze voorstellen voor, aan de hand 
van modelverordeningen die de komende tijd door de VNG worden voorbereid. Naar verwachting 
kunnen de verordeningen in april 2022 ter vaststelling aan uw raad worden aangeboden.  
 
Uw raad moet ook enkele besluiten nemen over voorstellen waar een gezamenlijke voorbereiding 
voor gewenst is. De raad kan op die manier vooraf kaders meegeven, op basis waarvan het college 
concrete voorstellen kan voorbereiden.  
 
Het gaat in elk geval om de volgende besluiten: 

- Aanwijzen van gevallen waarin de raad advies wil geven over buitenplanse afwijkingen van het 
omgevingsplan; 

- Aanwijzen van gevallen waarin de raad participatie verplicht wil stellen bij buitenplanse 
afwijkingen van het omgevingsplan 

- Vaststellen van een nieuwe legesverordening, waarin voor alle nieuwe instrumenten en 
procedures wordt bepaald óf en zo ja, hoeveel leges worden geheven. 

 
Daarnaast wordt een basis opgebouwd voor het nieuwe omgevingsplan, zodat in ieder geval de 
omgevingsplanwijzigingen voor woningbouwlocaties niet teveel vertraging oplopen. Bij het omzetten 
naar de nieuwe methodiek willen we de uitgangspunten voor deze nieuwe methodiek aan u 
voorleggen. Tot slot onderzoeken wij hoe wij tussen februari en juni 2022 toch procedures op 
kunnen starten met het oog op een mogelijk uitstel van de wet. De landelijke politieke 
besluitvorming omtrent de inwerkingtreding is namelijk vertraagd en die vertraging leidt tot 
onduidelijkheid over de te volgen procedures (Wro of Ow). 
 
Om tijdig en goed voorbereid de raad te kunnen laten besluiten zijn 2 bijeenkomsten gepland: 
1. Op 18 november (digitaal, aanvang 19.30 uur en dan aansluitend aan de inspraak) willen wij u 

graag informeren over deze voorbereidingen. De voorbereidingen zullen ook schriftelijk worden 
toegelicht, zodat u het een en ander na kunt lezen. 

2. Op 8 december (aanvang 20.00 uur) willen wij met u in gesprek gaan over de kaders die u ons 
wilt meegeven bij de verdere voorbereiding van een aantal raadsbesluiten zodat wij ons zo goed 
mogelijk kunnen voorbereiden op de nieuwe Omgevingswet.  

 
  



Na deze bijeenkomsten bereidt het college de raadsvoorstellen en -besluiten voor. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Irene Sep      Wilma Dirken 
Projectleider Implementatie Omgevingswet  Projectleider Omgevingsvergunning 


