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Aan de Raad,

We zijn een gemeente die middenin haar gemeenschap staat. Behoeften van inwoners, bedrijven 
en maatschappelijke organisaties staan centraal. De gemeente faciliteert en verbindt. Initiatieven 
bieden we een kans en we handelen met een open en positieve houding. Dat is een streven van 
de gemeente én de Omgevingswet.

Daarvoor gaan we de fysieke leefomgeving met één integrale wet bedienen. De Omgevingswet 
integreert 26 sectorale wetten. Er komen vier Algemene Maatregelen van Bestuur (in plaats van 
117) en circa tien ministeriële regelingen (in plaats van 120). De wet heeft betrekking op de 
fysieke leefomgeving in de breedste zin van het woord en treedt op 1 januari 2022 in werking.

De Omgevingswet is niet alleen een verandering van regels. Het gaat ook over de relatie tussen 
de samenleving en de overheid en overheden onderling. De Omgevingswet staat hierin niet op 
zichzelf. Het is in samenhang met ontwikkelingen zoals de organisatieontwikkeling, visie op 
dienstverlening en leefbaarheid å kernen. Door de gemeente wordt al veel gewerkt vanuit 'de 
geest van de weť. Bij ontwikkelingen wordt participatie toegepast en ingezet op de relatie met de 
maatschappij. Van buiten naar binnen denken' is een gedachtegoed wat steeds meer 
vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld centrumplan Welberg, stadspark Steenbergen en 
CentrumHaven Dinteloord.
Die tendens zet door onder de Omgevingswet. De Omgevingswet biedt kansen. Voor inwoners, 
bedrijven én overheden.

De verbeterdoelen van de wet zijn:
» De leefomgeving staat centraal: een samenhangende benadering van de fysieke 

leefomgeving in beleid, besluitvorming en regelgeving.
» Ruimte voor maatwerk: meer ruimte voor decentrale overheden voor gebiedsgericht 

maatwerk en het maken van eigen afwegingen.
* Inzichtelijk, voorspelbaar en gebruiksvriendelijk Omgevingsrecht.
» Het versnellen en verbeteren van besluitvorming.

Het bereiken van de verbeterdoelen van de Omgevingswet is een omvangrijke transitie. Dit kwam 
reeds terug in de impactanalyse (Q4 2019), de bestuursopdracht (januari 2020) en de 
informatieavond (maart 2020). In de organisatie werkt een team van medewerkers aan de 
implementatie. Elk vanuit de eigen vakdiscipline. Het team werkt aan de inhoudelijke aspecten en 
organisatorische onderdelen. Tevens is het een taak van het team om de organisatie en het 
bestuur bij de implementatie te betrekken.
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Alle activiteiten en resultaten die nodig zijn voor de implementatie van de Omgevingswet zijn 
vastgelegd en uitgewerkt in het implementatieplan. De implementatie is veelomvattend. Daarom 
is het implementatieplan rolgericht opgebouwd. Afhankelijk van de rol en behoefte kiest de lezer 
voor een onderdeel. Voor gemeenteraadsleden zijn dit primair de onderdelen 1 en 2. De overige 
delen treft u aan als bijlage. Het implementatieplan bieden wij u hierbij ter kennisgeving aan.

Het geheel van onderdelen vormt 'de Omgevingswet in gemeente Steenbergen'. En bestaat uit:
1. De Omgevingswet 8* de gemeente Steenbergen - inleiding
2. De Omgevingswet 8* de gemeente Steenbergen - bestuurlijke implementatie
3. De Omgevingswet k de gemeente Steenbergen - ambtelijke implementatie
4. De Omgevingswet 8( de gemeente Steenbergen - de veranderopgave
5. De Omgevingswet 8* de gemeente Steenbergen - inhoudelijke aspecten

Het implementatieplan geeft inzicht in wat we (gaan) doen om de Omgevingswet te 
implementeren. We doen dit graag op een manier die bij Steenbergen past. Dit kan alleen vanuit 
verbinding. Verbinding tussen organisatie, college en gemeenteraad. Op het implementatieplan 
volgen op korte termijn acties die gericht zijn op het tot stand brengen van die samenwerking.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
De secretaris, De/burgemeesje

KP. dejongh, RA
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