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Onderwerp: lmplementatie Omgevingswet Plan van Aanpak De6

Bijlage: 2

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.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders
De secretaris,
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