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1. Over dit document 
Voor u ligt ‘de Omgevingswet & de gemeenste Steenbergen - bestuurlijke implementatie’. Onderdeel 
van de reeks: ‘de Omgevingswet in gemeente Steenbergen’. Wethouders en gemeenteraadsleden 
zijn in meer of mindere mate betrokken of belanghebbende bij de diverse activiteiten. In het 
onderdeel ‘bestuurlijke implementatie’ komen de onderwerpen aan bod waarbij wethouders en 
gemeenteraadsleden primair betrokken zijn. We gaan ervan uit dat de lezer beschikt over algemene 
kennis van de Omgevingswet. 
 
2. Algemeen 
De gemeenteraad heeft verschillende bevoegdheden in het kader van de Omgevingswet. 
Bijvoorbeeld het vaststellen van de omgevingsvisie, het omgevingsplan en de 
participatieverordening. Daarnaast biedt de Omgevingswet lokale afwegingsruimte en mogelijkheden 
om een kaderstellende rol in te vullen. Integraal ontwikkelen, ruimte bieden voor initiatief en de 
fysieke leefomgeving optimaal benutten. Samen aan de slag gaan om lokale ambities waar te maken! 
 
3. Overwegingen aan de wieg van de implementatie 
De Omgevingswet werkt door in de rolverdeling tussen de raad en het college. In essentie blijft die 
onveranderd. De gemeenteraad is nadrukkelijker belast met de hoofdlijnen en het toezicht op het 
beleidsproces. Het college krijgt ruimere bevoegdheden bij de uitvoering van het beleid. Het 
bestaande raadsinstrumentarium blijft hiervoor bestaan. Hoe willen we hier in gemeente 
Steenbergen invulling aan geven? Later in dit document wordt hier inhoudelijk verder op ingegaan.  
 
Over de hele linie van de implementatie zijn het keuzes ten aanzien de lokale ambities en de 
invoeringsstrategie die het kader vormen. Onderstaand wordt dit verduidelijkt.  
 
3.1 Lokale ambities 
Om te implementeren zoals dit bij gemeente Steenbergen past is het belangrijk om zicht te hebben 
op de gemeentelijke ambities en maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving. De 
gemeenteraad bepaalt de politiek bestuurlijke ambitie. De organisatie wil graag het gesprek met het 
college en de gemeenteraad voeren om daar meer inzicht in te krijgen. Mogelijk zijn er vraagstukken 
of bestaande prioriteiten die zicht lenen om met de Omgevingswet aan te pakken? In ieder geval 
komen lokale ambities terug in de implementatie en kerninstrumenten.  
 
3.2 Invoeringsstrategieën 
De verandering in de rol van de gemeente en die van haar gemeenteraad is afhankelijk van de 
manier waarop de Omgevingswet wordt geïntroduceerd. De omvang van de veranderopgave is 
afhankelijk van het verschil tussen de huidige werkwijze en de ambitie. Hoe wil de gemeente de 
veranderopgave aanpakken? Wat past het beste bij gemeente Steenbergen? Om tot een passende 
strategie is komen is door de VNG een instrumentarium ontwikkeld: 
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De verticale as representeert de mate waarin we de Omgevingswet aangrijpen om te vernieuwen of 
dat huidige werkwijze en beleidskaders het uitgangspunt zijn. Met andere woorden, het aanpassen 
van de bestaande regels (beherend) versus het veranderen van regels (vernieuwend).  
 
De horizontale as staat voor de verhouding tussen in- of externe focus. Wil de gemeente zich vooral 
richten op externe opgaven en actoren in het fysieke domein? Of ligt de focus op de eigen 
organisatie of kosten en baten? Gaan we hierbij solistisch te werk of doen we dit in samenspraak met 
omgevingsdiensten en andere ketenpartners? 
 
Elke invoeringsstrategie vraagt iets anders van de gemeente. De strategieën geven koers op basis 
waarvan keuzes gemaakt kunnen worden.  
 

Invoeringsstrategie Kenmerken 

Consoliderend (aanpassen en interne focus) Uitgangspunt is de huidige situatie met een 
inventarisatie van wat moet gebeuren. De 
strategie vraagt om een vakinhoudelijke 
benadering en projectmatig werken.  

Calculerend (veranderen in interne focus) De basis wordt gevormd door de nieuwe 
situatie met een analyse wat daarvoor nodig is. 
Het is een resultaatgerichte strategie, keuzes 
worden gemaakt op basis van efficiency en 
effectiviteit. 

Onderscheidend (aanpassen en externe focus) Uitgangspunt is de huidige situatie met keuzes 
voor bepaalde gebiedsopgave. Opgave- en 
gebiedsgericht werken is kenmerkend voor 
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deze strategie. Experimenteren, hiervan leren 
en doorontwikkelen past hierbij. 

Vernieuwend (veranderen en externe focus) De nieuwe situatie vormt het uitgangspunt.  
Proces- en mensgericht werken passen bij de 
vernieuwende strategie. De veranderopgave 
wordt gezamenlijk verkend, er is een focus op 
de mensen in het gebied en processen worden 
georganiseerd. Zinvol hierbij zijn pilots. 

 
3.2.1 De invoeringsstrategie van de gemeente Steenbergen 
In het coalitieakkoord ‘Aan de slag’ (mei 2019) wordt onder meer gesproken over ‘Centraal staat het 
zorgen voor een schone en veilige leefomgeving, waarin inwoners, ondernemers en verenigingen zo 
regelvrij mogelijk kunnen functioneren’ en het dichterbij en naast de inwoners komen te staan: ‘De 
inwoner is leidend in zijn behoeften en binnen de afgesproken (wettelijke) kaders faciliteert de 
gemeente haar inwoners’. Over de interne organisatie wordt het lopende proces om deze te 
versterken beschreven en de cultuurverandering die daarvoor nodig is. 
 
Deze informatie kan een goede basis zijn bij de keuze voor een passende strategie voor de gemeente. 
De organisatie wil graag in gesprek met het college en de gemeenteraad om tot een 
invoeringsstrategie te komen. 
 
3.3 De financiële impact van de Omgevingswet 
De financiële impact van de Omgevingswet valt in het reguliere begrotingsproces. Dit betreft het 
totaal van financiële effecten van de stelselwijzigingen: invoeringskosten en effecten op lange 
termijn. Voorbeelden hiervan zijn de impact op het legesmodel en contracten met 
uitvoeringsdiensten. Welke strategische keuzes maken we ten aanzien van vergunningsplicht en het 
bijbehorende proces? Waarin willen we intern voorzien en waar maken we gebruik van externe 
expertise? 
 
4. Kerninstrumenten 
Met de komst van de Omgevingswet ontstaan andere verantwoordelijkheden en meer 
afwegingsruimte op lokaal niveau. Een globale, wendbare manier van werken past hierbij. Dit heeft 
invloed op de dienstverlening van de gemeente. Diverse instrumenten worden verplicht ingevoerd. 
De gemeenteraad stelt de kaders en het strategisch beleid vast en staat aan de lat voor de politiek 
bestuurlijke ambitie, doelstellingen, middelen en het tempo. Het college richt zich op de uitvoering. 
 
De gemeente gaat haar visie op de fysieke leefomgeving borgen in een omgevingsvisie (opvolger van 
vooral de ruimtelijke structuurvisie). Vervolgens wordt de visie primair juridisch verankerd in een 
omgevingsplan (opvolger van de bestemmingsplannen, verordeningen, etc.).  
 
4.1 De omgevingsvisie 
Samenvattend is de omgevingsvisie onze strategische visie voor de lange termijn voor de gehele 
Steenbergse fysieke leefomgeving, vastgesteld door de gemeenteraad. De omgevingsvisie wordt in 
een participatief proces met de samenleving opgesteld en is zelf volledig vormvrij.  
 
Wettelijk dient de gemeente voor 1 januari 2025 te beschikken over een omgevingsvisie. In de 
organisatie van gemeente Steenbergen is gestart met een inventarisatie van bestaand beleid. Hieruit 
wordt een beleids- en aandachtspuntenanalyse ontwikkeld.  Dit vormt een belangrijke stap om te 
komen tot de omgevingsvisie. In deze zogenoemde ‘omgevingsvisie 0.1’ is het beleid geclusterd en 
het integrale kader gevormd. Verdere invulling van de aanpak is afhankelijk van ambities, het 
tijdspad en de gekozen sectoren en thema's. Hierin heeft de gemeenteraad een belangrijke rol. In 
2021 wil de organisatie met de gemeenteraad komen tot een verdere invulling. 
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De activiteiten van de organisatie zijn gedetailleerder uitgewerkt in het onderdeel ‘de Omgevingswet 
& de gemeente Steenbergen – ambtelijke implementatie’.  
 
4.2 Het omgevingsplan 
Samengevat, het omgevingsplan omvat alle regels over de fysieke leefomgeving die de gemeente 
stelt binnen haar grondgebied. Het wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Voor 1 januari 2030 
dient de gemeente haar omgevingsplan gereed te hebben. Met ingang van de Omgevingswet tot die 
tijd is er een omgevingsplan van rechtswege. Dit wordt gevormd door alle bestaande regels.  
 
De gemeente Steenbergen gebruikt (deels) de overgangsperiode om het omgevingsplan te 
ontwikkelen. De aanpak en het tempo voor het komen tot een nieuw omgevingsplan gaat in 
afstemming met de gemeenteraad en het college. Ook moet vooraf nagedacht worden over de 
opbouw. Bijvoorbeeld om het omgevingsplan themagericht of gebiedsgericht op te bouwen.  
 
In een later stadium komt de gemeenteraad, het college en de organisatie tot uitgangspunten en 
ontwerpkeuzen. De gemeente moet een groot aantal keuzes maken voor de opbouw en insteek voor 
het omgevingsplan. Dit gaat om keuzes over hoe de gemeente regels wil stellen. In hoeverre wil de 
gemeente reguleren? Wat is vergunningsplichtig? Enzovoorts. 
 
4.2.1 De bruidsschat 
Onder de Omgevingswet verhuizen verschillende Rijksregels naar gemeenten (en waterschappen). 
De regels gaan onderdeel uitmaken van het omgevingsplan. De regels hebben betrekking op onder 
meer horeca, detailhandel, recreatie, lozingen, emissies van geluid, geur en trillingen. Omdat dit niet 
per inwerkingtreding van de Omgevingswet gereed is zorgt de rijksoverheid voor een pakket regels 
dat automatisch onderdeel uitmaakt van het omgevingsplan: de bruidsschat.  
 
De bruidsschat geeft ruimte voor lokale afwegingen en beleidsvrijheid. Gemeente Steenbergen benut 
(deels) de overgangstermijn en richt zich de komende tijd vooral op het opdoen van kennis van de 
bruidsschat. In 2021 worden geen beslissingen gemaakt over het behouden, schrappen of aanpassen 
van deze regels. 
 
4.2.2 omgevingsplanactiviteiten 
Voldoet een activiteit aan de regels van het omgevingsplan? Maar is er een vergunningsplicht? Dan 
spreken we van een binnenplanse omgevingsactiviteit. Voldoet een activiteit niet aan de regels van 
het omgevingsplan? En is het niet vergunningvrij voor bouwen? Dan is sprake van een buitenplanse 
omgevingsplanactiviteit. Ook wel de ‘buitenplanse opa’ (omgevingsplanactiviteit).  
 
Dit lichten we specifiek toe omdat hier een belangrijke verandering te zien is met betrekking tot de 
rol van het college en gemeenteraad. Zoals geschetst stelt de gemeenteraad met het omgevingsplan 
de lokale beleidskaders voor de fysieke leefomgeving vast. Het college blijft bevoegd gezag voor het 
afgeven van omgevingsvergunningen en toetst aanvragen voor initiatieven en ruimtelijke 
ontwikkelingen aan het omgevingsplan en de omgevingsvisie.  
Voor aanvragen in strijd met het omgevingsplan (buitenplanse opa) is instemming van de raad niet 
verplicht. De gemeenteraad kan het college adviseren. Dit advies is nodig voor activiteiten die door 
de gemeenteraad aangewezen zijn. De zogenoemde ‘verklaring van geen bedenkingen’ komt te 
vervallen. Dit brengt, in combinatie met kortere voorbereidingsprocedure om vergunningen te 
verlenen, veranderingen in het proces vergunningverlening.  
 
Voor inwerkingtreding moet bepaald zijn welke invulling gemeente Steenbergen kiest. Overwegingen 
zijn onder andere:  

• Hoe is de bestaande procedure voor afwijkingen van het bestemmingsplan? 
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• Hoeveel omgevingsvergunningen tot afwijking van het bestemmingsplan worden er 
ingediend?  Hoe vaak stemt de raad in (inclusief delegatiebesluiten)? 

• Biedt het huidige vergaderstelsel en vergaderfrequentie van de raad voldoende flexibiliteit 
voor insprekers om hun mening te geven over initiatieven die in voorbereiding zijn? 

• Wat is nodig om te kunnen voldoen aan de nieuwe doorlooptijd voor vergunningverlening?  

• Op welke buitenplanse activiteiten wenst de raad adviesrecht met instemming (lijst van 
besluiten waarvoor de gemeenteraad een bindend advies moet afgeven)? 

• Hoe wordt de gemeenteraad in stelling gebracht om zijn bindend advies af te geven? 

• Welke buitenplanse activiteiten krijgen een verplichte participatie-eis? 

• Wanneer wordt de gemeentelijke adviescommissie om advies gevraagd (college)? 
 
5. Proces vergunningverlening en meldingen 
Met inwerkingtreding van de Omgevingswet moet de gemeente in staat zijn aanvragen voor 
omgevingsvergunningen te beoordelen conform de eisen van de wet. Hiervoor dient de gemeente te 
beschikken over een proces dat hierin volstaat.  
 
Om daartoe te komen is het nodig dat gemeentelijke uitgangspunten en ambities voor het 
vergunningsproces bekend zijn. Die uitgangspunten hangen samen met generieke lokale ambities en 
uitgangspunten voor de Omgevingswet. Zoals: Hoe kijkt de gemeente aan tegen regulering en 
vergunningsplicht, participatie en dienstverlening? 
 
Voorbeelden van de dienstverleningsopgave zijn de inrichting van het Digitaal Stelsel Omgevingswet 
(DSO), hoe willen wij omgaan met de toepasbare regels en vragenbomen, hoe wil de gemeente 
bereikbaar zijn en hoe komt dit samen met het DSO? Welke rol hebben uitvoeringsdiensten? En hoe 
geven we de mogelijkheid tot het analoog indienen van aanvragen? 
 
6. Participatie 
Een ander belangrijk aspect binnen de Omgevingswet is participatie. De gemeente heeft de ruimte 
om haar eigen werkwijze te ontwikkelen die past bij de lokale context. Op basis van een besluit van 
de eerste kamer is het nodig om de invulling van participatie vast te leggen in een 
participatieverordening. In deze verordening stelt de gemeenteraad de kaders. Gemeente 
Steenbergen werkt daar naartoe via de kadernota Leefbaarheid & kernen. In de daarop volgende 
uitvoeringsagenda wordt het opstellen van de participatieverordening opgenomen.  
 
Aan de lat voor de kaders van de participatieverordening staat de gemeenteraad. Die kaders moeten 
antwoord geven op vragen zoals: 

• Welke eisen stelt de gemeente aan het participatietraject van de omgevingsvisie? 

• Hoe betrekt de gemeente belanghebbenden bij besluitvorming over een project of activiteit 
in de fysieke leefomgeving?  

• Welke eisen stelt de gemeente op het gebied van participatie aan initiatiefnemers? 

• Hoe willen we rekening houden met verschillende typen inwoners? 

• Hoe wil de gemeente dat aanvragers van vergunningen aangeven hoe ze invulling hebben 
gegeven aan participatie?  

• Hoe zorgen we ervoor dat participatie een instrument is om inwoners vroegtijdig bij een 
initiatief te betrekken (niet alleen de ‘nimby usual suspects’, maar ook de ‘unusual suspects/ 
zwijgende meerderheid/ afwijkende minderheid) en hoe voorkomen we dat alleen een 
instrument wordt voor ‘draagvlakverwerving’? 

 
7. Bevoegdheden en mandaten 
Toezichthouders, BOA’s en adviescommissies krijgen bevoegdheden door deze te verlenen middels 
een aanwijzingsbesluiten. Zonder aanwijzingsbesluit zijn zij niet bevoegd om op te treden of te 
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handelen. De wettelijke grondslagen op grond waarvan deze aanwijzingsbesluiten zijn genomen 
zullen deels of geheel wijzigen met de komst van de Omgevingswet. Het is van belang dat het college 
de medewerkers binnen de gemeente mandaat verleend op basis van de nieuwe of veranderde 
bevoegdheden. Alleen dan worden besluiten rechtmatig genomen. Door Juridische zaken wordt 
onderzocht of een los mandaatbesluit genomen moet worden of dat de mandaten opgenomen 
worden in het algemene mandaat-, volmacht en machtigingenbesluit. Dit wordt jaarlijks door zowel 
het college als de burgemeester vastgesteld. Juridische zaken ondersteunt in het formuleren van de 
juiste grondslagen. Het overzicht van de aanwijzingsbesluiten komt vanuit de pijler 
vergunningverlening en werkprocessen.  
 
7.1 Commissie ruimtelijke kwaliteit 
Onder de Omgevingswet is een welstandcommissie alleen verplicht voor het toetsen van aanvragen 
voor een omgevingsvergunning voor een Rijksmonument. Daarnaast kunnen andere adviesrollen bij 
de commissie belegd worden. De gemeente dient voor inwerkingtreding van de wet te beschikken 
over een dergelijke commissie en de gewenste invulling te bepalen.  


