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Kennisnemen van
. Oplegnotitie 'Een dynamisch plan van aanpak voor de De6'
o lmplementatie Omgevingswet: 'Een dynamisch plan van aanpak voor de De6'

De raden van de andere vijf gemeenten nemen ook kennis van 'Een dynamisch plan van aanpak voor
de De6'.

lnleiding
Omgevingswet
Naar verwachting wordt de Omgevíngswet in de 2du helft van 2019 ingevoerd. De Omgevingswet is
een van de grootste wettelijke veranderingen in Nederland. De historische gegroeide veelheid aan

wetten, regels en afspraken voor de fysieke leefomgeving wordt geïntegreerd in één nieuw stelsel.

De6 Plon von Aonpok
Een belangrijke stap in de andere maniervan werken is de samenwerking bínnen de De6. De

gemeente Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert bouwen samen aan

een netwerk en proberen samenwerkingskansen zoveel mogelijk te benutten, zonder daarbij andere
(inhoudelijke) samenwerkingsverbanden uit het oog te verliezen. Binnen dit netwerk is er ook een

werkgroep op het gebied van ruimtelijke ordening. Deze werkgroep houdt zich bezig met de

implementatie van de Omgevingswet en heeft in opdracht van de projectgroep De6 een gezamenlijk

Plan van Aanpak opgesteld. Daarbij kan de dynamiek, het tempo en de inhoud misschien verschillen,
maar de hoofdprocesstappen zijn voor elke gemeente hetzelfde.

De oplegnotitie (b¡jlage 1) geeft in één A4tje weer wat de kernboodschap is van de Omgevingswet,

waarom het Plan van Aanpak De6 is opgesteld, wat het doel en de inhoud is van het Plan van Aanpak

De6 (bijlage 2).

lnformatie
ln het Plan van Aanpak worden, na de inleiding, de hoofdprocesstappen beschreven die gezet moeten
worden om tot een succesvolle implementatie van de wet te komen. Naast de implementatie van de

omgevingswet moeten als gevolg van de omgevingswet ook een aantal kerninstrumenten opgeleverd

worden. Om tot deze producten te komen zijn eveneens de benodigde processtappen beschreven.

Ook wordt ingegaan op de continue sporen gedurende dit traject. Dit zijn er twee:
o lnformeren, communiceren en participeren.

o Opleiding en training.

Tot slot zijn de samenwerkingskansen in een aparte tabel gebundeld.

Consequenties
Het Plan van Aanpak is vooral een beschrijving van de processtappen om te komen tot een goede

implementatie van de Omgevingswet. Het voorbereiden van onze organisatie is vooral een

verantwoordelijkheid van de directie (processen, competenties, opleidingen, ict) maarvoor het

bepalen van ambitie en koers en het vaststellen van bepaalde juridische kerninstrumenten ís uw raad

bevoegd gezag. Ook bij het vaststellen van financiële kaders voor de implementatie van de

Omgevingswet is uw raad bevoegd.



Derhalve wordt uw raad in een vroeg stadium geïnformeerd over het Plan van Aanpak en op tijd
betrokken bij de processtappen waarbij uw raad verantwoordelijk is.

Het Plan van Aanpak is een basis voor samenwerking en zal in de loop van de tijd steeds verder

uitgewerkt, geëvalueerd en waar nodig aangevuld worden. Daarbij kan de dynamiek, het tempo en de

inhoud per gemeente misschien verschillen, maar de hoofdprocesstappen zijn voor elke gemeente

hetzelfde.

Communicatie
ln samenspraak met de werkgroep communicat¡e van de De6 zal een communicatieplan worden

opgesteld voor de implementatie van de Omgevingswet. Gekeken wordt waar de communicatie in

De6 verband gezamenlijk kan. Dit is één van de samenwerkingskansen die de werkgroep ro De6

probeert te realiseren.

Vervolg(procedure)
Uw raad wordt meegenomen in het traject en zal betrokken worden bij de processtappen waar de

raad verantwoordelijk voor is.

Bijlagen
o Bijlage 1: Oplegnotitie 'Een dynamisch plan van aanpak voor de De6'

o Bijlage 2: lmplementatie Omgevingswet: 'Een dynamisch plan van aanpak voor de De6'

Afsluiting en onderteken¡ng
Wij vertrouwen erop U hiermede op dit moment voldoende te hebben getnformeerd.
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Oplegnotitie ‘Een dynamisch plan van aanpak voor de De6’ 
 
Omgevingswet 
 
Naar verwachting wordt de Omgevingswet in de 2de helft van 2019 ingevoerd. De Omgevingswet is 
een van de grootste wettelijke veranderingen in Nederland. De historische gegroeide veelheid aan 
wetten, regels en afspraken voor de fysieke leefomgeving wordt geïntegreerd in één nieuw stelsel.  
De wet kent vier verbeterdoelen: 

1. Vergroten van inzichtelijkheid 
2. Integrale gebiedsbenadering 
3. Verbeteren en versnellen besluitvorming 
4. Vergroten bestuurlijke afwegingsruimte 

 
De Omgevingswet is op onderdelen nog volop in de maak. Met de voorbereiding hoeft echter niet 
gewacht te worden. De Omgevingswet richt zich, in lijn met de bovenstaande verbeterdoelen, voor 
80% op cultuur, houding en werkwijze en voor 20% op de invoering van juridisch-planologische 
instrumenten. Daarmee sluit de Omgevingswet aan bij de veranderprocessen die veel gemeenten al 
hebben ingezet (bijvoorbeeld het resultaat- en klantgericht werken) als gevolg van een veranderende 
samenleving. 
 
De Omgevingswet kent 6 kerninstrumenten. Op gemeentelijk niveau zijn dit de omgevingsvisie, het 
omgevingsplan, programma’s en de omgevingsvergunning.  
 
Waarom De6 en Plan van Aanpak De6 
 
Een belangrijke stap in de andere manier van werken is de samenwerking binnen de De6. De 
gemeente Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert bouwen samen aan 
een netwerk en proberen samenwerkingskansen zoveel mogelijk te benutten. Binnen dit netwerk is er 
ook een werkgroep op het gebied van ruimtelijke ordening.  
 
Deze werkgroep houdt zich bezig met de  implementatie van de Omgevingswet en heeft in opdracht 
van de projectgroep De6 een gezamenlijk Plan van Aanpak opgesteld. Daarbij kan de dynamiek, het 
tempo en de inhoud misschien verschillen, maar de hoofdprocesstappen zijn voor elke gemeente 
hetzelfde.  
 
Doel Plan van Aanpak De6 
 
Het Plan van Aanpak biedt een goede houvast en geeft richting aan de koers die we hebben ingezet 
om de Omgevingswet op een goede en overwogen manier te implementeren. 
 
Plan van aanpak De6 
 
In het Plan van Aanpak worden, na de inleiding (hoofdstuk 1), de hoofdprocesstappen beschreven die 
gezet moeten worden om tot een succesvolle implementatie van de wet te komen. Naast de 
implementatie van de omgevingswet moeten als gevolg van de omgevingswet ook een aantal 
kerninstrumenten opgeleverd worden. Om tot deze producten te komen zijn eveneens de benodigde 
processtappen beschreven.  
Er wordt in het Plan van Aanpak dus een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de implementatie van 
de wet (hoofdstuk 2 en 3) en de kerninstrumenten die uit deze wet voortvloeien (hoofdstuk 4).  
 
De processtappen zijn allemaal op dezelfde manier ingedeeld: resultaat, context en onzekerheden, 
planning, verantwoordelijkheid, benodigde deelprocesstappen, keuzemogelijkheden en 
samenwerkingskansen De6. 
 
In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de continue sporen in het Plan van Aanpak. Dit zijn er twee: 
1. Informeren, communiceren en participeren. 
2. Opleiding en training. 
 
Tot slot zijn in hoofdstuk 6 de samenwerkingskansen in een aparte tabel gebundeld. 



 

 

 

 

 

Implementatie Omgevingswet 
Een dynamisch plan van aanpak voor de De6 

1 maart 2017 
Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert 
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Verantwoording | Dit dynamische plan van aanpak is opgesteld door de De6-werkgroep 

RO met ondersteuning van BMC Advies.  
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Hoofdstuk 1 
Inleiding 

1.1 De6-samenwerking voor de implementatie van Omgevingswet 

De colleges van B&W van de De6-gemeenten hebben ervoor gekozen om intensiever 

samen te werken op zes taakvelden. De6 is het samenwerkingsverband van Etten-Leur, 

Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert. Ruimtelijke Ordening (RO) is één 

van de zes taakvelden voor de samenwerking. De implementatie van de Omgevingswet is de 

belangrijkste opgave voor het taakveld RO. Om die reden hebben de De6-gemeenten dit 

dynamisch plan van aanpak opgesteld voor de implementatie van de Omgevingswet.  

1.2 Verbeterdoelen Omgevingswet  

Naar verwachting wordt de Omgevingswet in het voorjaar van 2019 ingevoerd. De 

Omgevingswet is een van de grootste wettelijke veranderingen in Nederland. De historische 

gegroeide veelheid aan wetten, regels en afspraken voor de fysieke leefomgeving wordt 

geïntegreerd in één nieuw stelsel. De wet zet de gebruiker centraal én beoogt meer 

flexibiliteit te bieden. Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu benoemt de onderstaande vier 

verbeterdoelen voor de nieuwe wet. 

  

 
Afbeelding 1 Verbeterdoelen van de Omgevingswet (VNG)  

1.3 Impact van de Omgevingswet  

De Omgevingswet richt zich, in lijn met bovenstaande verbeterdoelen, voor 80% op cultuur, 

houding en werkwijze en voor 20% op de invoering van juridisch-planologische instrumenten. 

Daarmee sluit de Omgevingswet aan bij veranderprocessen die veel gemeenten al hebben 

ingezet (bijvoorbeeld het resultaat- en klantgericht werken) als gevolg van een veranderende 

samenleving. De wet zorgt er onder andere voor dat gemeenten een Omgevingsvisie 

moeten opstellen met een integrale lange termijn beleidsvisie. En in het Omgevingsplan 

zullen gemeenten hun regelgeving met betrekking tot de fysieke leefomgeving integreren. 

 

 

 

Samenhangende 

benadering beleid, 

besluitvorming en 

regelgeving

Inzichtelijkheid, 

voorspelbaarheid en 

gebruiksgemak

Bestuurlijke 
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besluitvorming
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1.4 Wat vooraf ging  

In het derde kwartaal van 2015 is de De6-werkgroep ‘Implementatie Omgevingswet’ aan de 

slag gegaan. De werkgroep heeft eind 2015 een projectopdracht en een globale verkenning 

opgeleverd. In december 2015 zijn zowel de zes raden als de zes colleges op hoofdlijnen op 

de hoogte gebracht van de Omgevingswet en de consequenties hiervan. De werkgroep heeft 

dit gedaan met behulp van een presentatie. In oktober 2016 heeft de werkgroep een 

bijeenkomst georganiseerd voor hun RO collega’s van de zes gemeenten. Deze bijeenkomst 

had vooral als doel om elkaar beter te leren op een informatieve en interactieve manier. 

1.5 Leeswijzer | Opzet van het dynamisch plan van aanpak  

Op landelijk niveau moeten nog een aantal keuzes worden gemaakt ten aanzien van de 

Omgevingswet, bijvoorbeeld het vaststellen van de Algemene Maatregelen van Bestuur 

(AMvB’s), het Overgangsrecht, de standaarden met betrekking tot de digitalisering en de 

Invoeringswet. Naarmate deze landelijke keuzes gemaakt zijn, kan dit dynamische plan van 

aanpak worden aangevuld en kunnen de samenwerkingskansen verder worden uitgewerkt.  

 

Op dit moment is nog niet bekend op welke datum de verschillende juridisch-planologische 

instrumenten klaar moeten zijn. De verwachting is dat deze, via het  overgangsrecht, ook na 

2019 kunnen worden afgerond. Wat betreft organisatie, cultuur en werkwijze kunnen de 

gemeenten de implementatie van de Omgevingswet benutten om een doorontwikkeling te 

starten naar een nieuwe manier van werken. Cruciaal is daarbij dat elke gemeente 

individueel bepaalt welke ambitie zij heeft. Met andere woorden: welke rol of rollen zij voor 

zichzelf ziet in het ruimtelijk domein én in welke mate zij gebruik wil maken van de flexibiliteit 

en bestuurlijke afwegingsruimte die de wet biedt.  

 

Dit dynamische plan van aanpak schetst op basis van een aantal stappen het generieke 

spoorboekje voor de invoering van de Omgevingswet. Uitgangspunt is dat de leden van de 

werkgroep de werking van dit plan van aanpak continu evalueren. Op gemeentelijk niveau is 

het van belang om dit stappenplan uit te werken in een projectplan waarin de lokale 

aspecten verwerkt worden. Dan gaat het onder andere om tijd (capaciteit), geld, kwaliteit, 

informatievoorziening en de (project)organisatie.  
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Hoofdstuk 2 
Stappen voor een goede implementatie  

Voortbouwend op de eigen gemeentelijke ambities en de verbeterdoelen van de wetgever 

krijgen de De6-gemeenten te maken met de nieuwe rollen en werkwijzen. De gemeenten 

hebben tot het voorjaar van 2019 om zich voor te bereiden. Dan staat de invoering van de 

Omgevingswet gepland. Dat lijkt ver weg, maar het is dichtbij. Concreet moeten dan, zoals 

ook uit het schema blijkt, de volgende processtappen worden doorlopen om voorbereid te 

zijn op de Omgevingswet. Per stap is er maatwerk mogelijk per gemeente.  

 

 

We onderscheiden daarbij processtappen die nodig zijn om te komen tot een goede 

implementatie en de processtappen die nodig zijn om te komen tot de verschillende 

instrumenten onder de Omgevingswet.  

 

Processtappen implementatie: 

 Bepalen politiek-bestuurlijke ambitie (koersdocument) 

 Bepalen vertrekpunt (‘Foto’ per gemeente) 

 Bepalen veranderopgave (implementatieplan) 

 Inrichten processen en organisatie (organisatie en processen ingericht) 

 

Processtappen om te komen tot verschillende RO-instrumenten: 

 Vaststellen Omgevingsvisie  

 Vaststellen Omgevingsplan 

 Opstellen programma’s 

 Invoeren Omgevingsvergunning nieuwe stijl 

Juli	2017 Jan	2018 Jan	2019
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De processtappen zijn nauw aan elkaar verbonden. Tussenresultaten uit de ene stap kunnen 

input bieden voor een andere stap (en omgekeerd). Daarnaast kent dit plan van aanpak twee 

continue sporen. Via deze continue sporen wordt ingezet op samenwerking met 

(keten)partners voor informatievoorziening, communicatie en participatie en op training en 

opleiding. 

 

De De6-gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de implementatie van de Omgevingswet. 

Voor de verschillende stappen zijn samenwerkingskansen benoemd. Bij de eerste stap 

(bepalen politiek-bestuurlijke ambitie) moet ook bepaald worden in welke mate de De6- 

gemeenten willen samenwerken bij de invoering van de Omgevingswet.  

 

Op dit moment zijn er nog veel vrijheidsgraden. De AmvB’s zijn nog niet vastgesteld en ook 

loopt op dit moment de internetconsultatie over de Invoeringswet. Met vaststelling van de 

Invoeringswet zal het Rijk bijvoorbeeld het exacte moment van invoering én 

overgangstermijnen vastleggen. Duidelijk is dat de concept wettekst uitgaat van ruime 

overgangstermijnen. Op basis van de definitieve wet zal dit plan van aanpak waar nodig 

aangepast kunnen worden. Dit sluit aan bij het dynamische karakter van het plan van 

aanpak, waarbij nieuwe inzichten continu kunnen leiden tot bijstelling van het document. Om 

die reden zijn de eerste stappen ook verder uitgewerkt dan de laatste stappen.  

 

Kader | Invoering Omgevingswet = vierde decentralisatie?  

 

De decentralisatie in het sociaal domein biedt aanknopingspunten voor de invoering van de 

Omgevingswet. Ook bij de decentralisaties in het sociaal domein kregen gemeenten meer 

afwegingsruimte en werd er ingezet op een andere manier van werken. Maar er zijn ook 

verschillen. Zo gaat de invoering van de Omgevingswet niet gepaard met de overdracht van 

budget en taken van het Rijk naar gemeenten. En zijn er verschillen in het schaalniveau 

waarop beleidsvoorbereiding en -uitvoering wordt belegd. De landelijke ervaringen met de 

drie decentralisaties leren dat de beoogde gedragsverandering veel tijd en aandacht vraagt. 

In die zin kan niet vroeg genoeg gestart worden met de implementatie.  
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Hoofdstuk 3 
Processtappen implementatie 

De processtappen bevatten geen wettelijke verplichting (met uitzondering van de aansluiting 

op het Digitale Stelsel Omgevingswet). Met de voorgestelde stappen wordt de 

Omgevingswet door de De6-gemeenten benut als een impuls voor hun organisatie- 

ontwikkeling. De intensiteit en planning van de stappen hangt direct samen met de politiek-

bestuurlijke keuzes. 

3.1 Bepalen bestuurlijke ambitie  

Deze stap is gericht op het vaststellen van de politiek-bestuurlijke ambities voor de 

implementatie van de Omgevingswet.  

 

 
 

Resultaat 

Een ‘koersdocument’ dat uitspraken doet over:  

 rol en positie gemeente in fysieke leefomgeving: 

 aanpak integraal/gebiedsgericht werken; 

 flexibiliteit versus rechtszekerheid; 

 dienstverleningsconcept; 

 wijze van participatie; 

 samenwerking met de ketenpartners. 

 mate van regionale samenwerking; 

 bepalen tijd, geld, capaciteit op hoofdlijnen voor implementatie van de Omgevingswet. 

 

Context en onzekerheden 

De implementatie van de Omgevingswet biedt veel keuzevrijheid. De verwachting is dat de 

veranderopgave voor 80% gaat over cultuur en organisatie en maar voor 20% gaat over de 

noodzakelijke juridisch-planologische instrumenten. Men kan er echter voor kiezen de 

invoering te beperken tot een update van het juridisch-planologisch instrumentarium. Ook 

kan men ervoor kiezen om maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden die de wet 

biedt. Het is wenselijk om in deze stap de politiek-bestuurlijke keuzes vast te leggen. 

 

Planning 

Eerste helft 2017. 

 

Verantwoordelijkheid 

De gemeenteraad moet het koersdocument vaststellen. 

 

Deelprocesstappen om te komen tot het koersdocument 

De volgende deelstappen liggen voor de hand: 

 informeren collega’s, colleges en raad over de betekenis van de Omgevingswet; 

Juli	2017 Jan	2018 Jan	2019
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Implementatieplan
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 bepalen positie (proces, inhoud en samenwerking); 

 opstellen koersdocument voor de invoering van de Omgevingswet. 

 

Keuzemogelijkheden  

1. Het bepalen van de politiek-bestuurlijke ambitie hangt samen met het maken van een 

foto van de vertreksituatie. Gemeenten kunnen ervoor kiezen om eerst de vertreksituatie 

in beeld te brengen en daarna pas de politiek-bestuurlijke ambitie te bepalen. 

2. Bij het bepalen van de positie kunnen gemeenten gebruikmaken van verschillende 

modellen die landelijk zijn ontwikkeld. 

3. Bij het bepalen van de politiek-bestuurlijk ambitie zal er ook afgestemd moeten worden 

met stakeholders, ketenpartners en potentiële initiatiefnemers (burgers, bedrijven en 

maatschappelijke organisaties). De mate waarin afstemming plaatsvindt met deze 

partijen kan per gemeente verschillen. 

 

Samenwerkingskansen 

 ambitie met betrekking tot de regio: Hoe wil de regio in verschillende verbanden 

samenwerken in de toekomst? Wat wil de regio uitstralen? 

 gezamenlijk inspelen op provinciale vraag aan gemeente om te participeren in de 

provinciale implementatie van de Omgevingswet. 

3.2 Maken foto vertrekpunt  

Deze stap is gericht op het verkrijgen van inzicht in het vertrekpunt per gemeente voor de 

invoering van de Omgevingswet. 

 

 
 

Resultaat 

Een foto (‘beschrijving op hoofdlijnen’) van: 

 Stakeholders (inclusief ketenpartners): breng in beeld wie verantwoordelijk is voor welk 

deel van de beleidsvoorbereiding en uitvoering ten aanzien van de fysieke leefomgeving 

(en welke stappen zij al gezet hebben). 

 Participatievormen: breng in beeld welke vormen van participatie nu worden toegepast 

bij de beleidsvorming en -uitvoering. 

 Beleidsregels en verordeningen: maak een overzicht op hoofdlijnen van de beleidsregels 

en verordeningen die lokaal gelden voor de fysieke leefomgeving. 

 Werkprocessen: maak een overzicht van de primaire processen in de beleidsvorming en 

-uitvoering voor de fysieke leefomgeving. 

 Functieprofielen en competenties: maak een globale foto van het personeelsbestand dat 

nu beschikbaar is. 

 ICT-voorzieningen: breng in beeld welke software- en ICT-producten nu gebruikt worden 

en eventuele voornemens tot vervanging. 

 

Juli	2017 Jan	2018 Jan	2019
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Context en onzekerheden 

Net als op landelijk niveau zijn beleid en uitvoering ten aanzien van de fysieke leefomgeving 

op lokaal niveau verspreid over een groot aantal documenten, afdelingen en organisaties/ 

ketenpartners. Om in beeld te brengen welke consequenties de Omgevingswet heeft, is het 

wenselijk om een globale foto te hebben van waar men nu staat.  

 

Bijvoorbeeld: als men nu al korte procedures heeft, een actief faciliterende rol vervult en 

ruimtelijke vragen integraal benadert, zal de impact van de Omgevingswet naar verwachting 

beperkter zijn dan wanneer men nu nog werkt volgens de principes van toelatingsplanologie 

(de verandering van ‘Nee, tenzij’ naar ‘Ja, mits’). Het gaat in deze stap nadrukkelijk om een 

beschrijving op hoofdlijnen, die in volgende stappen verdiept wordt. 

 

Verantwoordelijkheid 

De ambtelijke organisatie moet de foto maken. 

 

Planning 

Eerste helft 2017. 

 

Deelprocesstappen om te komen tot een ‘foto’-vertrekpunt 

De volgende deelstappen liggen voor de hand: 

 aanstellen deelprojectleiders/-werkgroepen voor de uitvoering van de verschillende 

inventarisaties/analyses; 

 analyseren hoe de huidige betrokkenheid van stakeholders, ketenpartners en 

initiatiefnemers zich verhoudt tot de bestuurlijk ambitie; 

 analyseren hoe de huidige beleidsregels/verordeningen, werkprocessen, functie- 

profielen/competenties en ICT-voorzieningen zich verhouden tot de bestuurlijk ambitie. 

 vastleggen uitkomsten (als input naar de stap implementatieplan en de verschillende 

juridisch-planologische producten). 

 

Keuzemogelijkheden 

1. Het maken van de foto op hoofdlijnen kan ook voorafgaand aan het bepalen van de 

politiek-bestuurlijke ambitie worden uitgevoerd. 

 

Samenwerkingskansen 

Afstemming over de verschillende foto’s. 

3.3 Bepalen veranderopgave 

Deze stap is gericht op het uitwerken van de veranderopgave uit het koersdocument in een 

gedetailleerd implementatieplan per gemeente. In dit implementatieplan worden de eisen en 

criteria uit de definitieve Invoeringswet en AMvB’s verwerkt.  

 

 
 

Juli	2017 Jan	2018 Jan	2019

Plan

Act

Reflect

Implementatieplan

Organisatie	,	processen	en	ICT	ingericht

Koersdocument	&	Foto

Planning



DYNAMISCH PVA VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN DE OMGEVINGSWET 

9/19 Eindrapport – 1 maart 2017 

Resultaat 

Een gedetailleerd implementatieplan dat, als uitwerking van de foto en het koersdocument, 

de volgende zaken beschrijft: 

 (nieuwe) verdeling rollen, taken en bevoegdheden binnen de gemeente; 

 knelpunten ten opzichte van de huidige cultuur, werkprocessen, organisatie en  

(ICT-)systemen; 

 voorgestelde veranderingen (trainings- en leerdoelen + organisatie en systemen); 

 inzet tijd, geld en capaciteit om het implementatieplan te realiseren. 

 

Context en onzekerheden 

De Omgevingswet heeft in potentie veel impact op het gebied van beleidsontwikkeling en  

-uitvoering, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als in de samenwerking met 

stakeholders, ketenpartners en initiatiefnemers (burgers, bedrijven, maatschappelijke 

organisaties).  

Naast nieuwe juridisch-planologische instrumenten vormt het ook een digitaliserings- 

vraagstuk en een verandering in de cultuur, houding en organisatie. Halverwege 2017 zijn 

naar verwachting de landelijke kaders en planningen bekend. Op basis daarvan kan een 

gedetailleerd implementatieplan worden opgesteld, zowel ten aanzien van de culturele 

aspecten als ten aanzien van de structuur en organisatie. Mocht de landelijke wetgeving 

vertraging oplopen, dan heeft dat ook gevolgen voor de uitwerking van het implementatie- 

plan. 

 

Verantwoordelijkheid 

 Het college van B&W moet het implementatieplan vaststellen. 

 Waar nodig wordt een wijziging van financiële kaders voorgelegd aan de Raad. 

 

Planning 

De eerste bevindingen kunnen in het derde kwartaal van 2017 zo nodig verwerkt worden in 

de programmabegroting 2018. Het volledige implementatieplan kan dan in het vierde 

kwartaal 2017 worden vastgesteld. 

 

Deelprocesstappen om te komen tot een implementatieplan 

De deelprocesstappen dienen uitgewerkt te worden bij de eerste herijking van dit dynamisch 

plan van aanpak. In ieder geval wordt gedacht aan de uitwerking van de globale foto uit de 

vorige stap om per onderwerp te bepalen welke stappen en veranderingen doorgevoerd 

moeten worden  

 

Keuzemogelijkheden 

1. De intensiteit van deze stap valt sterk samen met de politiek-bestuurlijke ambitie. De 

beschreven stap gaat er nu van uit dat de gemeenten aansluiting zoeken bij de 

verbeterdoelen van de wetgever. 

2. Verschillende De6-gemeenten bevinden zich reeds in veranderprocessen gericht op een 

andere manier van werken of organisatieverandering. Het is mogelijk om de beoogde 

veranderingen voor de Omgevingswet te integreren in deze bredere trajecten. 

 

Samenwerkingskansen 

 Het gezamenlijk verkennen van de benodigde werkprocessen kan gemeenten helpen 

deze processen snel en effectief in te voeren.  

 Inkopen of ontwikkelen ‘generiek lespakket’ over de nieuwe wet en bijhorende 

regelingen. 
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 Inkopen of ontwikkelen (externe) functie specifieke trainingen en cursussen (inhoud en 

rol). 

3.4 Inrichten organisatie, processen en ICT  

Deze stap is erop gericht dat de gemeente klaar is voor de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet.  

 

 
 

Resultaat 

Het belangrijkste resultaat van deze stap is dat de organisatie klaar is om te werken volgens 

de in het koersdocument bepaald ambitie en de in het implementatieplan uitgewerkte 

werkwijze. Het beoogde resultaat is dat: 

 (bestuurlijke) besluitvormingsprocessen aansluiten bij de verkorte beslissingstermijnen; 

 (nieuwe) processen met bijbehorende rollen, werkafspraken en verantwoordelijkheden 

zijn ingericht; 

 eventuele trainingen en intervisie rond cultuur en organisatie zijn afgerond; 

 de gemeente klaar is voor de invoering van informatiehuizen (inclusief opslag en 

beheer); 

 er aansluiting is op het Digitale Stelsel Omgevingswet. 

 

Context en onzekerheden 

In de vorige processtap is de veranderopgave vastgelegd in een implementatieplan. In deze 

stap zal het implementatieplan worden uitgevoerd. Dit is gericht op zowel verandering van 

cultuur en houding als op aanpassingen in organisatie, werkprocessen, beleidsregels en de 

ICT-voorzieningen.  

 

Planning 

Vanaf 2018. 

 

Deelprocesstappen 

De deelprocesstappen zoals beschreven in het implementatieplan zullen in deze stap 

worden uitgevoerd. 

 

Keuzemogelijkheden 

De exacte deadline voor afronding van deze processtap is afhankelijk van definitieve 

vaststelling van de Invoeringswet. 

 

Samenwerkingskansen 

 gezamenlijke training, cursussen en intervisie om de veranderopgave te realiseren; 

 gezamenlijke inkoop ICT en dienstenpakketten van bijvoorbeeld de Omgevingsdienst.  
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Hoofdstuk 4 
Juridisch-planologische producten 

De juridisch-planologische producten zijn allemaal wettelijk verplicht. Pas nadat het Rijk haar 

Invoeringswet vaststelt, zal exact bekend zijn wanneer de gemeenten moeten beschikken 

over deze producten. De fasering in dit plan van aanpak sluit aan op de concept wettekst 

waarin een ruime overgangstermijn is opgenomen. Het accent in de periode tot 2019 ligt bij 

de meeste De6-gemeenten bij het opstellen van de Omgevingsvisie en het voorbereiden op 

een Omgevingsvergunning Nieuwe Stijl. 

4.1 Opstellen Omgevingsvisie  

Deze stap is gericht op het laten vaststellen van de Omgevingsvisie. 

 

 
 

Context en onzekerheden 

Een Omgevingsvisie is een politiek-bestuurlijk document dat de integrale koers bevat voor de 

ontwikkeling van de fysieke leefomgeving op de lange termijn. De Omgevingsvisie is vormvrij 

en is slechts bindend voor de eigen organisatie. Daarmee is er veel keuzevrijheid voor de 

invulling van de visie. Op basis van de bepaalde politie-bestuurlijke ambitie kan richting 

worden gegeven aan de vorm/opzet van de Omgevingsvisie. 

 

Planning 

Start tweede helft 2017. 

 

Deelprocesstappen om te komen tot een Omgevingsvisie 

De deelprocesstappen zijn sterk afhankelijk van de ambitie (gewenste wijzigingen ten 

opzichte van bestaand structuurplan, mate van participatie en mate van detaillering). 

Deelstappen zijn: 

 inventariseren huidig beleid (zie ook processtap foto); 

 bepalen beleidsveranderingen naar aanleiding van de vastgestelde ambitie; 

 opstellen plan van aanpak (inclusief participatie); 

 opstellen visie; 

 vaststellen visie. 

 

Verantwoordelijkheid 

De gemeenteraad stelt de Omgevingsvisie vast.  

 

Plan

Act

Reflect

Opstellen	Omgevingsvisie

Opstellen	Omgevingsplan

Opstellen	programma’s

Invoeren	Omgevingsvergunning
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Keuzemogelijkheden 

1. Hoewel het niet verplicht is om de Omgevingsvisie voor 2019 vast te stellen, is het wel 

wenselijk om de strategische koers voor de fysieke leefomgeving te herijken. De meeste 

De6-gemeenten hebben ambtelijk aangegeven te streven om de Omgevingsvisie voor 

de inwerkingtreding van de wet af te ronden. 

2. De mogelijkheid bestaat om te gaan voor een ‘Omgevingsvisie light’. Bijvoorbeeld door 

het koersdocument op te plussen tot een Omgevingsvisie. Bij het bepalen van de 

politiek-bestuurlijke ambitie en/of het bovenstaande plan van aanpak moet de gewenste 

vorm van de Omgevingsvisie worden bepaald. 

3. De gemeente heeft veel vrijheid om de wijze van participatie te bepalen. 

 

Samenwerkingskansen 

 gezamenlijk bepalen van de hoofdstructuur voor de fysieke leefomgeving (bijvoorbeeld 

via een gezamenlijke regio-paragraaf); 

 inventariseren grensoverschrijdende onderwerpen;  

 kiezen voor een uniforme beeldtaal (kleuren en aanduiding) bij het opstellen van de 

planverbeelding; 

 gezamenlijk optrekken in overleg en lobby naar andere overheden.  

4.2 Opstellen Omgevingsplan  

Deze stap is gericht op het laten vaststellen van het Omgevingsplan.  

 

 
 

Context en onzekerheden 

Het strategisch beleid krijgt een concrete vertaling in het Omgevingsplan. Naast regels zoals 

nu opgenomen in het Bestemmingsplan bevat het Omgevingsplan alle andere regels met 

betrekking tot de fysieke leefomgeving (ook die uit de gemeentelijke verordeningen die iets 

regelen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, waarschijnlijk met uitzondering van de 

Algemeen Plaatselijke Verordening wanneer de burgemeester bevoegd gezag is). 

In dit spoorboekje wordt ervan uitgegaan dat de Omgevingsplannen niet voor de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet zal worden afgerond. De verwachting is dat dit wordt 

toegestaan in de Invoeringswet (zogenoemde overgangsbepalingen). Om gebruik te maken 

van deze overgangsbepaling is het wenselijk dat:  

 gemeentelijke beleidsregels voor de fysieke leefomgeving zijn geüpdatet op basis van 

politiek/bestuurlijke ambitie; 

 bestemmingsplannen voldoen aan eventuele eisen inzake overgangsrecht;  

 nieuwe landelijke standaarden zo veel mogelijk zijn ingericht. 

 

Planning 

Nog onbekend. Dit is mede afhankelijk van het ‘tempo’ waarin de Omgevingsvisie wordt 

opgesteld. De concepttekst van de Invoeringswet biedt ruimte voor een planning die recht 

doet aan de lokale context. 
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Deelprocesstappen om te komen tot een omgevingsplan 

 inventariseren huidige regels en verordeningen met betrekking tot de fysieke 

leefomgeving; 

 bepalen veranderingen regelgeving naar aanleiding van de vastgestelde ambitie; 

 opstellen plan van aanpak (inclusief de wijze van participatie); 

 (gefaseerd) opstellen Omgevingsplan; 

 (gefaseerd) vaststellen Omgevingsplan. 

 

Verantwoordelijkheid 

De gemeenteraad stelt het Omgevingsplan vast. 

 

Keuzemogelijkheden 

Vanuit het perspectief van de wetgever ligt het voor de hand dat het Omgevingsplan wordt 

vastgesteld voordat er gewerkt wordt met de Omgevingsvergunning ‘nieuwe stijl’. De 

wetgever biedt echter ruimte om maatwerk te bieden per gemeente. Via overgangstermijnen 

kunnen de noodzakelijke vergunningen verstrekt blijven worden op basis van het huidige 

juridisch planologisch instrumentarium. De lokale ambitie moet leidend zijn bij het bepalen 

van de planning en volgorde. 

 

Samenwerkingskansen 

 afstemming grensoverschrijdende functies, gebruik en regelgeving; 

 leren van/meedoen aan pilots ‘Nu al eenvoudig beter’; 

 gezamenlijk in beeld brengen aan welke minimale eisen de bestemmingsplannen 

moeten voldoen om via Overgangsrecht aangemerkt te kunnen worden als 

Omgevingsplan; 

 Monitoren van omgevingswaarden.1 

4.3 Opstellen programma’s  

De wetgever biedt de mogelijkheid om bepaalde onderdelen uit de Omgevingsvisie nader uit 

te werken in programma’s, bijvoorbeeld ten aanzien van externe veiligheid, riolering en 

geluid. Daarbij heeft de wetgever het een actieplan Geluid verplicht gesteld. Overwogen kan 

worden het verplichte actieplan Geluid parallel met het Omgevingsplan op te stellen. De 

gemeenten kunnen ervoor kiezen om aanvullende programma op te stellen of om het 

actieplan Geluid los te koppelen van het Omgevingsplan. In het koersdocument en het 

implementatieplan dienen daartoe keuzes gemaakt te worden. 

 

 

                                                
1 Omgevingswaarden zijn normen die de gewenste staat of kwaliteit van de fysieke leefomgeving 

vastleggen. Het gaat bijvoorbeeld om de toelaatbare belasting door geluid, de kwaliteit van water en 

de toelaatbare belasting door geur. 
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4.4 Invoeren Omgevingsvergunning ‘nieuwe stijl’  

Deze stap is gericht op het invoeren van de Omgevingsvergunning ‘nieuwe stijl’. Met ‘nieuwe 

stijl’ wordt bedoeld dat de vergunning voldoet aan de eisen die de Omgevingswet daaraan 

stelt. 

 

Context en onzekerheden 

De Omgevingsvergunning ‘nieuwe stijl’ hangt nauw samen met de processtap ‘Inrichten 

organisatie en processen’. De Omgevingsvergunning ‘nieuwe stijl’ zal in principe binnen 8 

weken afgegeven moeten worden, waarbij de vergunningaanvraag meer integraal 

beoordeeld moet worden. Ook zullen met ketenpartners zoals het Waterschap en de GGD of 

opdrachtnemers zoals de Omgevingsdienst afspraken moeten worden gemaakt. De exacte 

eisen die gesteld worden aan de vergunning zijn afhankelijk van de definitieve AMvB’s.  

 

Planning 

De gemeenten moeten begin 2019 klaar zijn om de Omgevingsvergunning ‘nieuwe stijl’ te 

kunnen uitgeven.  

 

 
 

Deelprocesstappen 

Nader uit te werken zodra de AMvB’s en de Invoeringswet bekend zijn. Duidelijke afspraken 

maken met de ketenpartners. 

 

Verantwoordelijkheid 

Het college van B&W dient de Omgevingsvergunning ‘nieuwe stijl’ af te geven. Een deel van 

deze taken kan het college delegeren naar de ambtelijke organisatie, ketenpartners of 

opdrachtnemers.  

 

Keuzemogelijkheden 

Bij het opstellen van het implementatieplan zullen de keuzemogelijkheden in beeld gebracht 

worden. Dan zijn ook de Invoeringswet en de verschillende AmvB’s uitgewerkt.   

 

Samenwerkingskansen 

 gezamenlijk in beeld brengen wat de minimale eisen zijn waaraan de Omgevings- 

vergunning ‘nieuwe stijl’ moet voldoen; 

 samenwerking met de De6-werkgroepen VTH en Communicatie. 
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Hoofdstuk 5 
Continue sporen 

5.1 Informeren | communiceren | participeren 

 

Doel  

Dit continue spoor is gericht op afstemming en uitwisseling met alle betrokken partijen bij de 

invoering van de Omgevingswet, zowel binnen als buiten de gemeente en de De6. Per partij 

en per stap moet bepaald worden wat de meest geëigende benadering is: informeren, 

communiceren en/of participeren. Uitgangspunt voor de Omgevingswet zijn de veranderende 

verhoudingen tussen overheid en samenleving. Het behalen van de verbeterdoelen uit de 

Omgevingswet vraagt daarmee een gedagsverandering bij initiatiefnemers, (keten)partners 

én overheid. 

 

Context 

Via dit continue spoor zullen stakeholders, ketenpartners, opdrachtnemers en potentiële 

initiatiefnemers betrokken worden bij de invoering van de Omgevingswet.  

 

Doelgroepen 

Voor de implementatie van de Omgevingswet worden de volgende doelgroepen 

onderscheiden.   

 

(Interne) stakeholders (Externe) stakeholders Betrokkenen  

 Afdelingen/teams 

 College van B&W 

 Gemeenteraad 

 Management 

 

 Brandweer 

 Buurgemeenten 

 De6-werkgroepen 

 De6-collega’s 

 GGD 

 OMWB 

 Provincie Brabant 

 Regio West-Brabant 

 Rijk 

 Veiligheidsregio 

 Waterschap 

 Burgers 

 Bedrijven 

 Maatschappelijke 

instellingen 

 

 

Instrumenten 

Per processtap/product zal per bepaald worden welke middelen voor het informeren, 

communiceren of participeren worden ingezet voor welke doelgroep. De keuze van het 

instrument moet matchen met de gewenste trede op Participatieladder (meebeslissen, 

coproduceren, adviseren, raadplegen of informeren). Voorbeelden van mogelijke 

instrumenten zijn een nieuwsbrief, roadshow, website gemeente(n) en inspraak of Inloop-

avonden.  

 

Planning 

Continu. 

 

Verantwoordelijkheid 

De ambtelijke organisatie geeft uitvoering aan dit spoor. De intensiteit van het spoor wordt 

vastgelegd in de politiek-bestuurlijke ambitie. Bij het maken van de foto van de vertreksituatie 

wordt de stakeholdersanalyse gecompleteerd.   
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Samenwerkingskansen 

 inrichten intern kennisportaal met regio specifieke vertaling van landelijke regels en 

informatie;  

 roadshow langs relevante gremia (van afdelingen intern tot en met raad en 

stakeholders);  

 uitwerken van inhoudelijke onderwerpen met inwoners, bedrijven en organisaties;  

 samenwerking met De6-werkgroepen VTH en Communicatie;  

 volgen en landelijke uitwerking Omgevingswet, zoals de AMvB’s, het Digitale Stelsel, de 

Invoeringswet, pilots en experimenten. 

5.2 Opleiding en training  

 

Doel  

Dit continue spoor is gericht op de training en opleiding van alle medewerkers in de 

gemeentelijke organisatie die te maken krijgen met de Omgevingswet. De centrale opgave 

daarbij is dat men met elkaar in gesprek treedt en blijft over de eisen die de Omgevingswet 

stelt én hoe dit samenhangt met eventueel lopende verandertrajecten. In aanvulling op dit 

continue gesprek kunnen verschillende trainings- en opleidingsprogramma’s ontwikkeld 

worden, zowel op de inhoud als op de werkwijze en processen. 

 

Doelgroepen en instrumenten 

Bij de verschillende gemeentelijke organisaties bestaat er een verschillende trainings- en 

opleidingsbehoefte. De instrumenten worden uitgewerkt ter voorbereiding van het 

implementatieplan. 

 

Planning 

Continu. 

 

Verantwoordelijkheid 

De ambtelijke organisatie geeft uitvoering aan dit spoor. De intensiteit van het spoor wordt 

vastgelegd in de politiek-bestuurlijke ambitie.   

 

Samenwerkingskansen 

 Het gezamenlijk verkennen van benodigde werkprocessen en andere manier van werken 

kan gemeenten helpen om deze processen snel en effectief in te voeren.  

 Inkopen of ontwikkelen ‘generiek lespakket’ over de nieuwe wet en bijhorende 

regelingen. 

 Inkopen of ontwikkelen (externe) functie specifieke trainingen en cursussen (inhoud en 

rol). 
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Hoofdstuk 6 
Samenwerkingskansen  

Binnen de De6-werkgroep RO zijn de onderstaande samenwerkingskansen benoemd voor 

de implementatie van de Omgevingswet. De samenwerking kan op verschillende niveaus 

worden opgepakt. Vanuit de politiek-bestuurlijke ambitie kan bepaald worden hoe (intensief) 

de De6-gemeenten de samenwerking willen invullen. 

 

Bepalen ambitie  Ambitie m.b.t. de regio. Hoe wil de regio in verschillende 

verbanden samenwerken in de toekomst? Wat wil de regio 

uitstralen? 

 Gezamenlijk inspelen op provinciale vraag aan gemeente om 

te participeren in de provinciale implementatie van de 

Omgevingswet 

Maken foto  Afstemming over de verschillende foto’s 

Bepalen 

veranderopgave  

 Het gezamenlijk verkennen van benodigde werkprocessen 

kan gemeenten helpen deze processen snel en effectief in te 

voeren  

Inrichten organisatie 

en processen 

 Gezamenlijke training, cursussen en intervisie om de 

veranderopgave te realiseren 

 Gezamenlijke inkoop ICT en dienstenpakketten van 

bijvoorbeeld de Omgevingsdienst  

Vaststellen 

Omgevingsvisie  

 Gezamenlijke bepalen van de hoofdstructuur voor de fysieke 

leefomgeving 

 Inventariseren grensoverschrijdende onderwerpen  

 Kiezen voor een uniforme beeldtaal (kleuren en aanduiding) 

bij het opstellen van de planverbeelding   

Vaststellen 

Omgevingsplan  

 Leren van/meedoen aan pilots ‘Nu al eenvoudig beter’ 

 Gezamenlijk in beeld brengen aan welke minimale eisen de 

bestemmingsplannen moeten voldoen om via 

Overgangsrecht aangemerkt te kunnen worden als 

Omgevingsplan 

 Afstemming grensoverschrijdende functies/gebruik 

 Monitoren omgevingswaarden 

Afgeven 

Omgevingsvergunning  

 Gezamenlijk in beeld brengen wat de minimale eisen zijn 

waaraan de Omgevingsvergunning nieuwe stijl moet 

voldoen.  

Informeren 

Communiceren 

Participeren 

 Inrichten intern kennisportaal met regiospecifieke vertaling 

van landelijke regels en informatie  

 Roadshow langs relevante gremia (van afdelingen intern tot 

en met raad en stakeholders)  

 Uitwerken van inhoudelijke onderwerpen met inwoners, 

bedrijven en organisaties  

 Samenwerking met D6-werkgroepen VTH en Communicatie  

 Volgen en landelijke uitwerking Omgevingswet zoals de 

AMvB’s, het Digitale Stelsel, de Invoeringswet, pilots en 

experimenten 
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Training en opleiding  Het gezamenlijk verkennen van benodigde werkprocessen 

en andere manier van werken kan gemeenten helpen om 

deze processen snel en effectief in te voeren.  

 Inkopen of ontwikkelen ‘generiek lespakket’ over de nieuwe 

wet en bijhorende regelingen. 

 Inkopen of ontwikkelen (externe) functie specifieke trainingen 

en cursussen (inhoud en rol).  
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Bijlage  1 
Uitwerking deelprocessen 
 

 

 

 
Uitwerking 1 – deelproces opstellen Omgevingsvisie 

 

 

 
Uitwerking 2 – deelproces opstellen Omgevingsplan 
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