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Inleiding 

Stel je voor: een overheid die middenin de gemeenschap staat, maar dan ook echt. Waar inwoners 

gehoord worden en mogen meedenken over hoe zíj hun wijk, dorp of stad willen inrichten. Sterker 

nog, niet alleen meedenken: meedoen. 

 

Vanaf 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Een wet met veel kansen en mogelijkheden 

voor de overheid om dichterbij haar inwoners te komen. De wet staat voor een goede balans tussen 

het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. Kort gezegd kun je de omgevingswet lezen 

op twee manieren. Strikt genomen is het een set nieuwe juridische instrumenten die de huidige 

regelgeving overzichtelijker en makkelijker maakt. Vanwege de ruimte die daardoor vrij komt, biedt de 

Omgevingswet ongelooflijk veel vrijheid om de leefomgeving integraler en in samenwerking met de 

gemeenschap in te richten. Dat is werken vanuit de geest van de wet. Zodat we echt die faciliterende 

overheid die we graag willen zijn, ook kunnen zijn. 

Dat betekent een nieuwe rolinvulling: voor onszelf maar ook voor inwoners en ondernemers. Relaties 

die door de jaren heen op een bepaalde manier zijn georganiseerd, en aandacht en openheid 

verdienen om samen de relatie nieuw leven in te blazen. Verder beschikken we als overheid over een 

uitgebreid netwerk waarin we de verbindingen kunnen maken. 

 

De Omgevingswet is een enorme opgave voor de gemeente die vraagt om een integrale en 

stapsgewijze aanpak, gericht op zowel inhoud als proces. Deze bestuursopdracht Omgevingswet is 

bedoeld om de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2021 procesgericht te realiseren, 

hiervoor prioriteiten te stellen, uitgangspunten te formuleren en middelen beschikbaar te stellen. 

 

Beoogd maatschappelijk effect en reikwijdte van de opgave 

De beoogde maatschappelijke effecten van de invoering van de Omgevingswet zijn (onder andere): 

 Meer draagvlak voor fysieke ontwikkelingen en een overheid die middenin de gemeenschap 

staat. Een overheid die actief buiten naar binnen brengt en die door zowel binnen als 

buiten de organisatie integraal samen te werken een verschil kan maken voor haar 

inwoners. 

 Eenvoud en begrip van wet- en regelgeving: Eén samenhangende wet over de fysieke 

leefomgeving die ontwikkeling op allerlei vlakken  stimuleert en combineert en die de 

kwaliteit van de leefomgeving waarborgt. De Omgevingswet vereenvoudigt het 

omgevingsrecht; 26 sectorale wetten, ca. 120 Algemene Maatregelen van Bestuur 

”AMvB s) en 75 ministeriële regelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving 
worden gebundeld tot 1 wet, 4 AMvB s en 1 Omgevingsregeling.   

 Meer invloed en ruimte voor initiatieven van inwoners en bedrijven : Burgers zijn actief 

betrokken bij hun gemeenschap en leefomgeving en vragen om meer invloed bij 

beslissingen van de overheid. De wet biedt de kans de rol van inwoners en ondernemers 

bij het nemen van besluiten te vergroten. In de wet nemen vertrouwen, participatie en 

verantwoordelijkheid een belangrijk plaats in. Dit zal leiden tot meer betrokken burgers 

en ondernemers bij (gemeentelijke) keuzes en bij het realiseren van eigen ambities. Dit 

verhoogt de kans op acceptatie, aansluiting en efficiënte uitvoering van besluiten. 

Tegelijkertijd vraagt dit om een meer bescheiden rol en een faciliterende houding van de 

gemeente, haar ambtenaren, het college en de raad.  
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 Gezamenlijke doelen voor de leefomgeving worden eenvoudiger behaald: Het bestuur heeft 

meer afwegingsruimte om doelen in de leefomgeving te behalen. Met de Omgevingswet 

wordt afstand genomen van starre sectorale Rijksnormen, zodat meer ruimte ontstaat 

voor lokaal maatwerk.  De wet biedt een bandbreedte waarmee de gemeente het 

wettelijke beschermingsniveau kan aanscherpen of verruimen, bijvoorbeeld op het 

gebied van geur- en geluidsoverlast of  bodemkwaliteit. Steenbergen kan in overleg met 

haar inwoners en ondernemers, per wijk of kern bepalen welke kwaliteiten wenselijk zijn 

vanuit een samenhangende benadering. Maatwerk maakt lokaal beheer en ontwikkeling 

mogelijk. 

 Ruimte voor betere en snellere besluitvorming: De  Omgevingswet bevat  zes nieuwe 

kerninstrumenten die het voor gemeenten mogelijk maken om sneller en inzichtelijker 

besluiten te nemen. Daarnaast wordt de procedure voor het verkrijgen van een 

omgevingsvergunning verkort van 26 naar 8 weken. 

 Sneller duidelijkheid: door de kortere procedure krijgen  initiatiefnemers sneller duidelijk- 

heid over wat wel en niet kan. Dit zal een positief effect hebben op het vertrouwen 

tussen inwoners en/of bedrijven en de overheid. 

 Eenvoudig en overzichtelijk toegang tot informatie: Inwoners en ondernemers kunnen via  

één digitaal communicatiekanaal (het Omgevingsloket) de gewenste informatie over de 

ruimtelijke kaders en mogelijkheden vinden, raadplegen en begrijpen. 

 

Wat hebben we tot nu toe gedaan? 

De Omgevingswet is een omvangrijke vernieuwing binnen de overheid. Zoals gezegd vraagt de 

Omgevingswet ons stil te staan bij onze rolinvulling, het benutten van ons netwerk en hoe wij omgaan 

met inwoners en bedrijven. Met andere woorden, hoe wij meer omgevingsgericht kunnen werken.  In 

de praktijk zien we dat veel zaken al worden aangepakt vanuit het gedachtegoed van de 

Omgevingswet. Ook wordt participatie van inwoners en andere partijen  bij ontwikkelingen steeds 

meer gemeengoed. Onze gemeentelijke organisatie en onze manier van werken is in beweging. Het 

aangaan van de relatie en leggen van verbindingen met de maatschappij is al meerdere jaren inzet 

van de organisatie en zijn bestuur. Vanaf 2017 is een koers ingezet waarbij de houding van buiten 

naar binnen  steeds meer vanzelfsprekend moet worden. In het voorjaar van 2018 zijn onze 

organisatievisie en missie vastgesteld. Dit was het startmoment voor verdere organisatieontwikkeling. 

Een aantal onderdelen van deze ontwikkeling staan in nauwe relatie tot de Omgevingswet. Wat 

betekent omgevingsgericht werken voor onze houding en gedrag? Wat betekent integraal werken 

voor de manier waarop we binnen de gemeentelijke organisatie de samenwerking zoeken? We willen 

graag een lerende organisatie zijn, waarin we samen op zoek gaan naar nieuwe manieren om onze 

positie middenin de samenleving vorm te geven, waar nodig met vallen en opstaan.  

 

Vanuit het gedachtegoed van de Omgevingswet zijn er inmiddels al een aantal projecten die in nauwe 

afstemming met de omgeving worden gevormd en uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan de projecten 

Behoud Gummaruskerk, project Woonwagencentra, kerngericht werken en centrumontwikkeling 

Welberg. Daarnaast is er kennis opgehaald bij andere gemeenten over hun participatietrajecten,  

waarvan wij kunnen leren en die wij kunnen toepassen binnen onze eigen gemeenschap. Ook biedt 

de Rijksoverheid veel informatie en ondersteuning op het gebied van anders werken en participatie, 

op de website aandeslagmetdeomgevingswet.nl.  
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De Omgevingswet als opgave kent bovendien een nauwe relatie met onze andere opgaven. Deze 

krijgen steeds meer vorm en leveren belangrijke input voor de instrumenten van de Omgevingswet, 

zoals de omgevingsvisie, zoals bijvoorbeeld het beleid arbeidsmigratie, visie energie en ruimte en het 

VTH beleid. Onder de paragraaf Relatie met andere opgaven  wordt hier nog meer bij stil gestaan. 

  

Analyse 

Het huidige omgevingsrecht is complex, versnipperd en onoverzichtelijk. Dit past niet meer bij de 

huidige praktijk van ruimtelijke ontwikkeling en de toekomstige opgaven in de leefomgeving. De 

Omgevingswet zal de inzichtelijkheid en voorspelbaarheid van het omgevingsrecht vergroten en de 

wet stuurt op een samenhangende benadering van beleid, besluitvorming en regelgeving. Als gevolg 

hiervan vindt er snellere en betere besluitvorming plaats,  waarbij meer bestuurlijke afwegingsruimte 

is voor een actieve en flexibele aanpak. Dit vraagt van de gemeente de nodige veranderingen: 

 invoering van een nieuw juridisch instrumentarium 

 verregaande digitalisering  

 anders denken en werken o.a. vanwege een (verplicht) participatietraject   

 verkorte vergunningsprocedures 

 

Juridische instrumenten 

Met de invoering van de wet komen er zes kerninstrumenten: de omgevingsvisie (voorheen 

structuurvisie), programma s, omgevingsplan (decentrale regels) algemene rijksregels, de 

omgevingsvergunning en het projectbesluit. Voor de gemeente zijn de omgevingsvisie, programma s 
en het omgevingsplan de kerninstrumenten waar (voornamelijk) mee wordt gewerkt. 

 

Omgevingsvisie 

Rijk, provincie en gemeenten stellen ieder een omgevingsvisie op: een strategische visie voor de lange 

termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. In de omgevingsvisie legt de gemeente vast hoe ze de 

taken invult om haar ambities en beleidsdoelen te behalen. Hierin staat hoe het beleid doorwerkt en 

welke middelen ze daarvoor inzet. De visie heeft betrekking op alle terreinen van de fysieke 

leefomgeving. Een omgevingsvisie gaat in op de samenhang tussen de fysieke ruimte, natuur (water, 

milieu, landschap), mobiliteit (verkeer en vervoer, infrastructuur) en sociale en culturele invullingen 

(gezondheid, eenzaamheid, cultureel erfgoed, maatschappelijk vastgoed). De omgevingsvisie wordt in 

een participatief proces met de samenleving opgesteld en is zelf volledig vormvrij. Het is aan de 

gemeenteraad hiervoor de kaders aan te geven. Ook kan zij kiezen hoe al dan niet gedetailleerd zij de 

visie wil uitwerken. Een vrij open visie geeft ruimte om op lokale behoeften te kunnen inspelen. 

Afhankelijk van de ambities, tijdhorizon, het gebied en de gekozen sectoren en thema's, kan de 

gemeente een eigen invulling geven aan de omgevingsvisie. Voor Steenbergen is de omgevingsvisie 

hét instrument om de toekomstvisie 2040 te vertalen naar de fysieke leefomgeving.  

 

De gemeente kan het beleid uit de omgevingsvisie vervolgens concreter maken Door de gestelde 

doelen door te vertalen in maatregelen in programma s en regels in het omgevingsplan. 
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Programma s 

Ook het programma is een instrument om de omgevingsvisie concreter te maken. Een programma 

kan zich toespitsen op een beleidsthema of op een ontwikkeling op een bepaald gebied, en vormt 

daarmee een concretere uitwerking van de omgevingsvisie. De gemeente kan een programma 

gebruiken als beleidskader voor het omgevingsplan. Voor sommige onderwerpen of in sommige 

gevallen geldt een programmaplicht.  

 

Omgevingsplan 

Het omgevingsplan omvat alle regels over de fysieke leefomgeving die de gemeente stelt binnen haar 

grondgebied. Het doel van het plan is om via regels tot een evenwichtige toedeling van functies aan 

locaties te komen. Daarnaast kan de gemeente in het omgevingsplan regels stellen over activiteiten 

en bouwwerken, exploitatieregels en regels over de buitenplanse omgevingsplan activiteit.  

 

Dit alles in samenwerking met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Hoe de 

gemeente deze participatie wilt inrichten, is aan haarzelf. Er zijn veel verschillende wegen die naar een 

omgevingsplan leiden en het is dan ook een proces van vallen en opstaan. Hierbij staat het oefenen 

en ontdekken centraal. Voor de invoering van het omgevingsplan kan de gemeente nu al aan de slag 

gaan. Echter biedt de wet een overgangsfase van 2021 naar 2029. Voor Steenbergen is het aan te 

raden de overgangsfase te gebruiken om uit te proberen hoe het ontwikkelen van zo n 
omgevingsplan in zijn werk gaat en wat daarbij komt kijken.  

 

Digitalisering 

Bij de invoering van de Omgevingswet hoort een goede digitale ondersteuning zodat zowel inwoners 

en bedrijven als wij als gemeente alle nodige informatie makkelijk ter beschikking hebben. Een 

belangrijk onderdeel is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het Digitaal Stelsel Omgevingswet 

kent één online verzamelpunt, waar alle digitale informatie over de fysieke leefomgeving samenkomt. 

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet ondersteunt drie ketenprocessen binnen de fysieke leefomgeving: 

 Van plan tot publicatie : dit proces loopt van het opstellen van een plan door een 

bevoegd gezag (een gemeente of een provincie) tot het raadplegen van het plan door 

gebruikers.  

  Van vraag naar informatie : via het Omgevingsloket kan een inwoner extra informatie 

opvragen over wat er mag op een bepaalde locatie. Via een kaart kan hij alle juridische 

regels zien, zowel vanuit het rijk, als het waterschap als van de gemeente zelf. Dat zijn 

bewerkte of verrijkte gegevens over bijvoorbeeld geluid,  bodem en water et cetera. 

 Van idee tot afhandeling : dit proces is van belang voor een initiatiefnemer die wil weten 

wat er wel of niet mag op een specifieke locatie, en daarna een vergunning wil 

aanvragen of een melding (bijvoorbeeld een klacht) wil indienen. Hij begint net als bij 

het vorige proces bij het Omgevingsloket. Vervolgens kan hij via een vergunningencheck 

en een vragenboom gemakkelijk een aanvraag indienen. Dit proces is ook van belang 

voor overheidsorganisaties en belanghebbenden (denk daarbij aan 

(vergunning)aanvragers en omwonenden).  

Steenbergen zal bij de invoering van de wet op 1 januari 2021 aangesloten moeten zijn op het DSO.  

 

 

 

 



     6 

 

Werk- en denkwijze 

De Omgevingswet vereist met alle wijzigingen ook een andere werk- en denkwijze met nieuwe kennis 

en andere vaardigheden van overheden, inwoners en ondernemers. Open, samenhangend, flexibel, 

uitnodigend en innovatief zijn daarbij kernwoorden. Daarbij moet het doel van een initiatief in de 

fysieke leefomgeving centraal staan in plaats van de vraag: mag het wel? . Van nee, maar  naar ja, 
tenzij . Om daartoe te komen, zullen we elkaar binnen de gemeente meer moeten gaan opzoeken en 

samenwerken, zodat we buiten het verschil kunnen waarmaken door inwoners en bedrijven te 

faciliteren. Daarnaast is samenwerken in de regio belangrijk. Binnen de gemeente is een brede 

ervaring met ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de aanleg van de rijksweg A4, de ontwikkeling van het 

AFC Nieuw Prinsenland en de herstructurering van de infrastructuur van Steenbergen Zuid en zo 

verder. Trajecten waarvan we kunnen leren en verbeteren. Daarnaast is gemeente Steenbergen 

ambitieus. Ambities die ongetwijfeld vorm krijgen binnen de toekomstvisie en nieuwe ruimtelijke 

ontwikkelingen mogelijk maken. Het is belangrijk om innovatie, verkenning en pilots met nieuwe, 

betere werkwijzen de ruimte te bieden binnen de aanpak van deze projecten. De rol van de overheid 

in de samenleving is immers aan het veranderen. 

 

Keuzemogelijkheden 

De invoering van de wet vereist de implementatie van een nieuw instrumentarium, digitalisering en 

anders werken. De impact van wat de Omgevingswet beoogt kan daardoor in potentie groot zijn met 

ingrijpende gevolgen voor het beleid, de organisatie en werkwijze. De uiteindelijke impact is 

afhankelijk van hoe de gemeente daar zelf mee om wil gaan. De wet laat ons grote vrijheid in de 

manier waarop en de snelheid waarmee we de invoering van de wet oppakken. Steenbergen kan zelf 

kiezen wanneer ze met de omgevingsvisie en het omgevingsplan aan de slag gaan. In de ontwerp 

Invoeringswet is nu een overgangsrecht opgenomen van 5 jaar voor de omgevingsvisie en 10 jaar 

voor het omgevingsplan. Daarnaast brengt de wet geen verplichting met zich mee om gebruik te 

maken van de ruimte die wordt geboden. Dit betekent dat wij keuzes moeten maken en het 

ambitieniveau moeten bepalen. Willen we de wet minimaal adequaat invoeren of willen we maximaal 

gebruik maken van de ruimte die de wet biedt om anders te werken? Met andere woorden, lezen we 

de letter of de geest van de wet? Deze keuzes bepalen de wijze waarop het implementatietraject 

binnen onze organisatie eruit komt te zien. Het is daarom noodzakelijk om de Omgevingswet op de 

agenda te zetten en er een brede discussie over te voeren met raad, college en organisatie. In 2020 

zullen we hiermee starten. 

 

Belangrijkste vragen binnen de opgave Omgevingswet 

De omgevingswet is te omvatten in 4 hoofdlijnen: de nieuwe kerninstrumenten en sturing, 

veranderende werkprocessen en houding en gedrag, het DSO (Digitaal Systeem Omgevingswet) en 

financiën. Vanuit deze hoofdlijnen en vanuit de praktijk van ons werk komen de volgende vragen naar 

boven. Deze vragen pakken we binnen de opgave Omgevingswet op: 

1. Wat vereist de Omgevingswet minimaal? Waar moeten we minimaal op 1 januari 2021 

aan voldoen? Wat is de minimale impact van de omgevingswet op de gemeente? 

2. Welke ambitie hebben we bij de invoering van de Omgevingswet? Welke prioretisering 

en planning hanteren we hiervoor? En wat betekent dit voor de (structurele) capaciteit 

en middelen in de organisatie? 

3. Wat is ons doel voor de omgevingsvisie? Hoe verhoudt deze zich tot (het traject dat we 

doorlopen voor) de toekomstvisie 2040? Wat willen we uitstralen? Hoe pakken we 

omgevingsplannen aan? 
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4. Hoe werken we volgens de omgevingswet? Hoe bouwen we aan de relatie met buiten (de 

maatschappij en onze ketenpartners)? En wat vraagt dit van ons als gemeente? Welke 

vaardigheden zijn daarvoor nodig en waar moeten wij ons op ontwikkelen? 

5. Wat is er nodig om aan te sluiten op het DSO? Hoe verzamelen we de nodige gegevens 

en wat kunnen we beleggen bij ICT-samenwerking Equalit? En wat vraagt dit van de 

organisatie? 

6. Hoe betrekken we onze samenleving bij fysieke en sociale ontwikkelingen? Hoe willen zij 

betrokken worden? En wat vraagt dat van de rolinvulling van de gemeente, haar raad en 

haar college? 

7. Hoe en met wie werken we samen in de regio? Wie zijn onze belangrijkste partners? 

 

Uitgangspunten 

Wanneer we aan de slag gaan met de opgave Omgevingswet hanteren we daarbij een aantal 

uitgangspunten. De basis daarvan ligt in de wet en de geest van de wet, maar vooral bij onze eigen 

ambitie. De ambitie die gaande het proces zal worden bepaald door college, gemeenteraad en 

organisatie. Daarnaast is het essentieel om ruimte te scheppen om te ontwikkelen, experimenteren 

en te leren. 

1. We gaan actief naar buiten en ontdekken onze nieuwe faciliterende en verbindende rol 

middenin de samenleving. 

2. We gaan uitproberen, door vallen en opstaan leren we wat werkt en wat beter kan. Door 

goede evaluatie momenten worden we de lerende organisatie die we willen zijn.  

3. De organisatievisie zetten we in als basis. 

4. We zoeken de samenwerking op, zowel intern tussen afdelingen, als extern tussen 

inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. 

5. We maken de verbinding met andere opgaven, in het bijzonder tussen de Toekomstvisie 

en Omgevingsvisie. 

6. We leren van de recente transitie in het Sociaal Domein, waarin eenzelfde andere  
manier van werken de basis heeft gevormd en passen dit toe in het Ruimtelijke Domein. 

7. De ambities en doelen van de invoering van de Omgevingswet moeten recht doen aan 

de schaal en omvang van de gemeente, de mogelijkheden van de organisatie en de 

wensen van het bestuur, haar inwoners en bedrijven. 

8. De implementatie van de Omgevingswet richt zich op gemeente Steenbergen. We 

kunnen er niet aan voorbij gaan dat elke gemeente, elke regio en elke provincie voor 

dezelfde uitdaging staat. We hanteren dan ook de houding dat we samenwerken waar 

het versterkt en niet vertraagd. Onze eerste samenwerkingspartners zijn hiervoor 

Woensdrecht en Bergen op Zoom op de Brabantse Wal.   

 

Wat willen we bereiken met de opgave Omgevingswet? 

Kenmerkend aan opgavegericht werken is dat we een proces doorlopen van doelstellingen 

formuleren (plan), hierbij acties formuleren en uitvoeren (do), resultaten (tussentijds) monitoren en 

evalueren (check), en aan de hand hiervan bijstellen (act). Leidend hierbij is het maatschappelijk effect 

maar ook de wettelijke vereisten van de invoering van de omgevingswet dat we daarbij op het oog 

hebben.  
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In aansluiting op de vragen die we hebben, formuleren we onze doelen: wat willen we met de opgave 

bereiken? 

 

1. We zijn een overheid die middenin haar gemeenschap staat, behoeften van inwoners, 

bedrijven en maatschappelijke organisaties centraal zet en zich verbindend en 

faciliterend opstelt.  

2. In navolging van de toekomstvisie 2040 een vastgestelde omgevingsvisie voor 1 januari 

2021. De omgevingsvisie is met de samenleving tot stand gekomen. De visie is een 

inspirerend, strategisch instrument dat alle voor de leefomgeving relevante thema s in 
onderlinge samenhang worden bezien en worden vertaald naar ontwikkelkansen.  

3. Een robuuste en gedegen invoering van de Omgevingswet voor 1 januari 2021. 

4. De gemeente Steenbergen is voor 1 januari 2021 op het Digitaal Systeem Omgevingswet 

aangesloten. 

5. Samen ontdekken we onze manier van (samen)werken die gedragen is, integraal, extern 

gericht en intern verbonden. Deze manier van werken beschrijven we in processen.  

6. Leren en innoveren wordt structureel onderdeel van onze dagelijkse werkwijze. We leren 

door te doen, experimenteren bij projecten, evalueren onze ervaringen en de geleerde 

lessen worden onderdeel van onze processen. 

7. Ontwikkelingen in de ruimte doen we samen met de omgeving. Initiatieven bieden we 

een kans en we handelen vanuit een open en positieve houding. 

 

 

Relatie met andere opgaven 

Vanwege haar brede karakter staat de Omgevingswet eigenlijk in relatie tot alle opgaven die we tot nu 

toe hebben geformuleerd (en op korte termijn gaan formuleren). Vanwege haar impact op onze 

huidige manier van werken, is zij nauw verbonden aan de opgaven leefbaarheid en kernen , 
dienstverlening  en de organisatievisie. Ook deze opgaven benoemen de noodzaak om meer integraal 

en van buiten naar binnen te werken. Verder biedt de Omgevingswet (nieuwe) instrumenten om het 

ruimtelijk domein in te richten, waardoor opgaven als maatschappelijk vastgoed , energietransitie , 

transformatie Sociaal Domein  maar ook economische kracht  vanzelfsprekend onder de 
Omgevingswet vallen.  

Met enkele opgaven is de Omgevingswet in het bijzonder sterk verbonden:  

Toekomstvisie 

Ontwikkelingen in onze samenleving vragen om een gezamenlijke visie. Samen met inwoners, 

ondernemers en maatschappelijke partners gaan we deze in 2019 maken: de Toekomstvisie voor de 

gemeente Steenbergen. De Toekomstvisie biedt een inspirerend perspectief en versterkt de trots van 

onze inwoners op hun gemeente. De Toekomstvisie, en het traject dat eraan vooraf gaat, versterkt de 

betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij de gemeenschap waar zij deel van uit maken. 

Relatie met de opgave: 

De Toekomstvisie is de basis voor de invulling van de Omgevingsvisie en andere instrumenten. Het 

biedt een perspectief wat doorvertaald kan worden naar strategische ontwikkelkansen in de fysieke 

omgeving. 
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Leefbaarheid en kernen 

Binnen de opgave leefbaarheid en kernen streven we naar sterke kernen en inwoners. Samenwerking 

tussen inwoners, burgerorganisaties, maatschappelijke organisaties en gemeente, geeft inzicht in wat 

er speelt, welke behoeften er zijn, wat goed gaat en wat beter kan. Er ontstaat een sterk netwerk van 

partners in en tussen de kernen. We steunen en stimuleren initiatieven vanuit de samenleving onder 

andere door middel van het initiatievenfonds. 

 

Relatie met de opgave: 

De verhouding tussen gemeente en inwoners is volop in ontwikkeling. Meer ruimte voor 

(burger)initiatief is mede waarvoor de omgevingswet is opgesteld. De opgave Leefbaarheid en Kernen 

en de Omgevingswet zijn dan ook nauw verbonden. In de uitvoering van beide opgaven zitten 

koppelkansen die met het uitwerken van het implementatieplan benoemd zullen worden. 

 

Organisatieontwikkeling 

Met de organisatieontwikkeling beogen we een op de samenleving gerichte organisatie te creëren die 

wendbaar en betrokken is. Dit sluit aan op de ambities van het raadsprogramma. We streven naar 

een gezonde balans tussen de ambitie, de benodigde capaciteit (kwantitatief en kwalitatief), en de 

kosten. 

  

Relatie met de opgave: 

Onderdeel van deze opgave is het personeelsbeleid. Ondersteunend aan de opgave Omgevingswet is 

een ambtelijke organisatie die wendbaar en betrokken is, en daardoor kan aansluiten op wat er in de 

samenleving speelt. Zowel in kwantitatieve als kwalitatieve capaciteit moet de organisatie gereed zijn 

om anders te werken. 

 

Overige beleidsthema’s 

De Omgevingswet als opgave kent bovendien een nauwe relatie met onze andere ”beleid)thema s. 
Deze krijgen steeds meer vorm en leveren belangrijke input voor de instrumenten van de 

Omgevingswet, zoals de omgevingsvisie, zoals bijvoorbeeld het beleid arbeidsmigratie, de visie 

energie & ruimte en het beleid van milieu, veiligheid en VTH.  

 

Aanpak 

We starten met het uitvoeren van een impactanalyse door adviesbureaus Berenschot en 

BügelHajema.. Wat betekent de omgevingswet voor de organisatie? Wat moeten we minimaal doen 

en waar is ruimte voor ambitie? Berenschot en BügelHajema werken vanuit vier sporen: de nieuwe 

kerninstrumenten en sturing, veranderende werkprocessen en houding en gedrag, het DSO (Digitaal 

Systeem Omgevingswet) en financiën. Met die input kunnen we het uitvoeringsprogramma opstellen 

waarin we prioriteiten neerzetten, en plannen en middelen opnemen. Daarnaast verwerken we de 

input van de toekomstvisie in een omgevingsvisie en denken we integraal na over de vorm en inhoud 

daarvan.  
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Wat Wanneer 

College sessies ruimtelijke ontwikkelingen aug. 2019 – maart. 2020 

Impactanalyse Berenschot sept. – dec. 2019 

Implementatieplan opstellen (inclusief 

bestuurlijke mijlpalen en integraal met de 

opgaven Leefbaarheid en kernen en de 

organisatieverandering) 

jan. – maart. 2020  

Omgevingsvisie n.a.v. Toekomstvisie jan. 2020 – dec. 2020  

Voorbereiding voor de aansluiting op het DSO 

(Digitaal Systeem Omgevingswet) 

jan. 2020 – dec. 2020 

Pilots draaien om werkwijze Omgevingswet in 

de organisatie te krijgen (bijv. escaperoom 

Omgevingswet in okt.) 

jan. 2020 – dec. 2020 

Informatie, bewustwording en trainingen 

organiseren voor organisatie, bestuur en 

externe partijen (inwoners, bedrijven) 

dec. 2019 – dec. 2020 

Strategische communicatie zowel intern als 

extern 

volledige traject 

Bovenstaande planning wordt bij het opstellen van het implementatieplan concreter gemaakt en kan 

dan ook mogelijk onderhevig aan verandering zijn. 

 

Portefeuillehouder 

Bij de opgave Omgevingswet zijn (in meer of mindere mate) de volgende portefeuillehouders 

betrokken: burgemeester Van den Belt (veiligheid en handhaving), wethouder Knop (Ruimtelijke 

Ordening en Economie), wethouder Baartmans (Wonen, Duurzaamheid, vergunningen & toezicht en 

Openbare Ruimte), wethouder Prent (Leefbaarheid en Kernen, Recreatie en Onderwijs) en wethouder 

Krook (Sociaal Domein, communicatie en Financiën). Wethouder Knop is coördinerend bestuurder en 

bestuurlijk opdrachtgever.  

Programma structuur 

De opgave Omgevingswet voeren we uit in een programmastructuur. Met het implementatieplan 

zullen vanuit 4 pijlers verschillende deelprojecten worden geformuleerd die de doelen van deze 

opgave nastreven. Onderdeel van het implementatieplan is het stellen van de inhoudelijke doelen, 

ambities en verwachtingen van de Omgevingswet. Hiervoor staan nadrukkelijk het college van B&W 

en de gemeenteraad voor aan de lat. De bestuurlijk opdrachtgever is de portefeuillehouder 

Ruimtelijke Ordening. De portefeuillehouder is verantwoordelijk voor de bestuurlijke verbinding en is 

het gezicht van de opgave.  De ambtelijk opdrachtgever is het directieteam. Zij vervullen, met een 

totaal beeld van de gehele  organisatie, de rol van opdrachtgever in. De ambtelijk opdrachtnemer is 

de Regisseur Bestuurlijke opgaven. Hij is (eind-)verantwoordelijk voor: 
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-  de uitvoering van de opdracht; 

- het tijdig behalen van de doelen en ambities;  

- de sturing op het programma; 

- de middelen (budget en inzet); 

De ambtelijk opdrachtnemer vormt samen met de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever de 

stuurgroep. 

Projectleiders: op basis van de vier sporen (de kerninstrumenten en sturing, veranderende 

werkprocessen, houding en gedrag, het DSO en financiën) wordt er per spoor een projectteam 

opgericht. Vanuit ieder projectteam wordt een projectleider aangewezen.  

Bestuurlijk opdrachtgever (Wethouder Knop)  

Ambtelijk opdrachtgever (Directie Team) 

Ambtelijk opdrachtnemer (Sven Langenberg) < -- Ondersteuning & advies  

Kerninstrumenten en 

sturing 

werkprocessen & 

werkwijze 

DSO Financiën 

Projectleider A + 

projectteam 

Projectleider B + 

Projectteam 

Projectleider C + 

Projectteam 

Projectleider D + 

Projectteam 

 

Mensen en middelen 

 

Inzet 

Per spoor wordt er dus een projectteam opgericht. De hiervoor beschikbare uren zullen een nadere 

uitwerking krijgen in het implementatieplan dat zal worden opgesteld. Na het vaststellen van deze 

bestuursopdracht zal de werving voor de projectleiders en het onderdeel ondersteuning en advies 

van start gaan. Uitgangspunt voor de werving is dat interne werving voorgaat op externe werving. 

Binnen de opgave Omgevingswet staan we open voor een ontwikkeltraject als projectleider mits er 

voldoende basis en ontwikkelpotentie is en trainingsfaciliteiten worden geboden. Per project wordt 

bekeken wat de competenties moeten zijn van de projectleiders. De basis competenties voor een 

projectleider binnen de Omgevingswet zijn in ieder geval (bron: HR 21 functieprofielen):   

- Verantwoordelijkheid; 

- Oordeelsvorming; 

- Plannen en organiseren; 

- Resultaatgerichtheid. 

Voor de werving van de programmaondersteuning zal samen met P&O een competentieprofiel 

worden uitgewerkt. 
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Middelen 

Het incidenteel projectbudget voor de Omgevingswet welke is vastgesteld in de perspectiefnota 2017-

2021 en bedroeg € 655.000,-. Vanaf 2019 is hiervan nog € 535.000,-- beschikbaar, waarvan € 125.000 
uit de algemene reserve, om de Omgevingswet op een adequate wijze in te voeren. In relatie tot de 

omgevingswet is van het totaal aan € 125.000,=, € 95.000,= uitgegeven aan de toekomstvisie. De 
overige uitgaven zijn gedaan op energie en ruimte, implementatie en klimaatadaptatie.  

Het verzoek is om deze budgetten, inclusief de verplichtingen op de algemene reserve, beschikbaar te 

houden voor de implementatie van de Omgevingswet. 

In onderstaande tabel doorkijk incidentele budgetten Omgevingswet  worden deze budgetten  

gespecificeerd en verder toelicht. Het overgrote deel van het budget is nodig voor de (digitale) 

implementatie van de omgevingswet en het uitwerken van de omgevingsvisie en omgevingsplannen. 

 

 

 

Aanvullend hierop zijn er nog een tweetal budgetten beschikbaar voor de Omgevingswet: 

 Structureel budget voor de VTH-applicatie van € 40.000 (Integrale Handhaving; codering 

61200100/4380050); 

 Investeringsbudget ICT omgevingswet van € 65.000 (Automatisering; projectcodering 

76810000).  

Doorkijk incidentele budgetten Implementatie Omgevingswet PPN 2017-2021

Incidentele kosten

Totaal 

Budget 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Totaal 

over Codering

Beleid op orde

Toekomstvisie * 95.000€         95.000€    -€             60100260/4380155

Welstand 15.000€         15.000€    -€             nvt

Landschapkaart * 15.000€         15.000€    15.000€      68100000/4380025

Visie energie en ruimte * 35.000€         5.000€       30.000€    30.000€      67400000/4380005

Klimaatadaptatie 40.000€         40.000€    -€             67200200/4380005

Externe Epertise

Adviezen voor implementatie * 20.000€         20.000€    20.000€      68100000/4380025

Opstellen omgevingsvisie 50.000€         40.000€    10.000€    10.000€      68100000/4380025

Opstellen omgevingsplan 160.000€       80.000€    80.000€    80.000€    80.000€    320.000€    68100000/4380025

Adviezen inkoopbureau * 15.000€         5.000€       10.000€    -€           -€             68100000/4380025

ICT

Aanschaffingen Digitaal Stelsel Omgevingswet 90.000€         10.000€    -€           20.000€    20.000€    20.000€    20.000€    80.000€      68100000/4380025

Ondersteuning Inbedding zaakgericht werken * 60.000€         60.000€    60.000€      60200300/4380046

Formatie

Formatie applicatiebeheer zaaksysteem * 60.000€         30.000€    30.000€    -€             nvt

Totaal incidenteel 655.000€       535.000€    

* uit de Algemene Reserve

Benut of vrijgevallen
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In 2020 zal vanuit het spoor Financiën een gehele analyse gemaakt worden over de financiële 

gevolgen van de invoering van de Omgevingswet. Zowel structureel als incidenteel. De ambtelijk 

opdrachtnemer zal budgethouder worden van de bovengenoemde budgetten. 

 

Risico’s en beheersmaatregelen 

1. Onvoldoende tijd om de Omgevingswet en al haar facetten goed en gedegen door te voeren 

in onze (dagelijkse) werkwijze. De Omgevingswet treed per 1 januari 2021 in, dus we moeten 

vaart maken. Onze inschatting is dat met de voorgestelde aanpak we de inwerkingtreding 

moeten halen. Bovendien biedt de wet een overgangsperiode tot 2029.  

2. Onvoldoende beleidscapaciteit van de eigen organisatie. Vooralsnog gaan we uit van de 

huidige voor de opgave beschikbare (extra) capaciteit. Vanuit de impactanalyse van 

Berenschot krijgen we in beeld of dit aan de orde is (of niet) en in welke mate. 

3. Onvoldoende balans in de verhouding tussen ambitie en inzet. Door in verschillende 

afdelingen werkgroepen en een integrale stuurgroep op te zetten, is de gehele organisatie 

aan zet en kunnen we samen de inzet en ambitie hoog houden.  

4. Onvoldoende verandervermogen organisatie en lokale samenleving. Door actief te werken 

aan onze relatie met buiten, betrekken we de inwoner in ons leerproces en komen we 

samen verder.  

5. Onvoldoende verbinding tussen handelen en het handelen van een ander. Om te 

voorkomen dat iedereen op zijn eigen manier met de Omgevingswet aan de slag gaat, 

nodigen we alle leden van de werkgroepen en stuurgroep uit om tijdens structurele 

overleggen te bespreken waar hij/zij mee bezig is en op welke manier. Zo kunnen we én 

actief van elkaar leren én zorgen we dat we samen de juiste dingen op de juiste manier 

doen. 

6. De relatie met de overige bestuursopdrachten en projecten en de integrale uitwerking 

ervan. 

Communicatie 

Er wordt een strategisch communicatieplan opgemaakt vanuit de afdeling Communicatie, waarbij 

zowel interne als externe communicatie wordt besproken. Dit zal onderdeel uitmaken van het 

implementatieplan. 

 

Monitoring en evaluatie 

Het implementatieplan zal tot 2021 een gedetailleerde planning hebben en vanaf dan een meer 

globale route uitstippelen. Het plan zal in het 2
e
 en 4

e
 kwartaal van 2020 worden geëvalueerd en 

(eventueel) worden bijgesteld. Vanaf 2021 zal de evaluatie jaarlijks structureel plaatsvinden. Dit 

betreft de monitoring en evaluatie van het proces. 
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Het monitoren en evalueren van de effecten van de invoering van de Omgevingswet zal in een later 

stadium concreet worden gemaakt. We kunnen daarbij putten uit diverse bronnen: 

• www.waarstaatjegemeente.nl;  

• Citisens rapport ; 

• Lemon onderzoek; 

• Inventarisaties bij het project Bedrijfsvoering SD; 

• Gegevens en informatie uit bestaande dashboards, klantervaringsonderzoek, GGD monitor; 

• In 2017 zijn in het kader van de kwaliteitsimpuls Welzijnswerk droombeelden gemaakt; 

• Monitors voorliggend veld, zoals die van het maatschappelijk werk; 

• Vanuit twee voorgaande trainees zijn er onderzoeken gedaan naar het invullen van 

participatietrajecten.  
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