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1. Over dit document 
De implementatie van de Omgevingswet is veelomvattend. Dit geheel wordt omschreven in de reeks 
‘de Omgevingswet in gemeente Steenbergen’. Dit vormt het implementatieplan van gemeente 
Steenbergen. Het implementatieplan is rolgericht opgebouwd: elk onderdeel is gericht op de rol en 
behoefte van de lezer. Zo zijn de verschillende onderdelen ontstaan: 
 

1. De Omgevingswet & de gemeente Steenbergen - inleiding 
2. De Omgevingswet & de gemeente Steenbergen - bestuurlijke implementatie 
3. De Omgevingswet & de gemeente Steenbergen - ambtelijke implementatie 
4. De Omgevingswet & de gemeente Steenbergen - de veranderopgave 
5. De Omgevingswet & de gemeente Steenbergen - inhoudelijke aspecten 

 
Dit document is vormt de inleiding van de reeks. Het implementatieplan is een dynamisch document. 
Het wordt vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad 
ontvangt dit ter kennisname. 
 
2. Introductie van de Omgevingswet 
Het huidige omgevingsrecht is complex en omvangrijk. De Omgevingswet bundelt in één wet al de 
wetgeving voor de fysieke leefomgeving. Dat moet leiden tot meer eenvoud, meer integraliteit en 
daarmee een toekomstbestendig stelsel.  
 
De implementatie is een van de grootste wetswijzigingen die we in Nederland in de afgelopen 50 jaar 
hebben meegemaakt. Tegelijkertijd is het niet alleen een verandering van regels. Het gaat ook om de 
manier waarop overheden omgaan met initiatieven en ontwikkelingen in de samenleving. De huidige 
wet- en regelgeving past hier niet altijd meer bij. In de huidige wetten en regels heeft de overheid 
een leidende rol. In de praktijk zien we een tendens waarbij het accent steeds meer ligt op het 
faciliteren en verbinden van initiatieven uit de samenleving. De Omgevingswet sluit hierop aan. Het is 
een wet die kansen biedt voor inwoners, bedrijven én overheden.  
 
De nieuwe manier van werken is te omschrijven als samenhangend, als één overheid, zorgend voor 
ketensamenwerking, in samenspraak met de samenleving. De veranderopgave richt zich voor 20% op 
regels, 80% is cultuur, houding en werkwijze. Het heeft samenhang met andere ontwikkelingen zoals 
de organisatieontwikkeling, visie op dienstverlening en leefbaarheid & kernen. 
 
Zesentwintig bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, waterbeheer, monumentenzorg, 
ruimtelijke ordening en natuur worden gebundeld in één wet. Deze wetten zijn nu veelal sectoraal 
opgebouwd. Daarnaast zijn er vier Algemene Maatregelen van Bestuur, vier aanvullingswetten 
(natuur, bodem, geluid, grondeigendom) en zo’n tien ministeriële regelingen. 
 
Op 1 januari 2022 treedt de wet in werking. Volgens de Invoeringswet hebben gemeenten na de 
inwerkingtreding een overgangstermijn tot 1 januari 2025 om een omgevingsvisie op te stellen. Voor 
1 januari 2030 dient de gemeente over  een integraal omgevingsplan te beschikken.  
 
3. Programmastructuur 
Om invulling te geven aan de omvangrijke vernieuwing is een impactanalyse gedaan door Berenschot 
(Q4 2019). In het verlengde daarvan is de bestuursopdracht geformuleerd en vastgesteld (januari 
2020). De opgave Omgevingswet voeren we uit in een programmastructuur. Dit onder 
verantwoordelijkheid van het college. De wethouder ruimtelijke ordening is portefeuillehouder en 
vormt samen met het directieteam de opdrachtgever. 
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Bij de inrichting van de programmastructuur is de lijn van de impactanalyse gevolgd. Dit zijn vier 
pijlers met verschillende deelprojecten. Voor iedere pijler is een projectleider aangewezen. Die gaat 
aan de slag met eigen projectteams. 
 
Tegelijkertijd is de implementatie van de Omgevingswet niet los te koppelen van andere 
onderwerpen in de organisatie. Denk aan de organisatieontwikkeling, kerngericht werken en 
dienstverlening. Dit vormen de verbonden thema’s. Verbonden specialisaties zijn onmisbare 
adviseurs: de communicatieadviseur, HR en juridische zaken. 
 
4. Roadmap 
De belangrijkste mijlpalen van de implementatie zijn opgenomen in een roadmap. Dit is het tijdspad 
van de belangrijkste activiteiten in 2021 en een doorkijk voor de periode daarna. Adviezen van de 
VNG vormen de basis. Achtergrondinformatie en het totaal van activiteiten geeft de roadmap niet. 
Die zijn in de overige documenten te lezen. De roadmap is specifiek bedoeld om inzicht te geven in 
de belangrijkste mijlpalen en bijbehorende planning. 
 
Bijlage: Roadmap 
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