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1. Over dit document 
Voor u ligt ‘de Omgevingswet & de gemeente Steenbergen - ambtelijke implementatie’; het 
ambtelijke implementatieplan. Dit document beschrijft de activiteiten in de ambtelijke organisatie 
die nodig zijn voor de implementatie van de Omgevingswet.  
 
2. Implementatieprogramma 
2.1 Programmastructuur 
De programmastructuur is omschreven in het document ‘De Omgevingswet & de gemeente 
Steenbergen – Inleiding’. Het ambtelijke opgaveteam is een integraal team. Het wordt gevormd door 
collega’s die: 

• projectleider zijn voor één van de pijlers  

• vanuit verbonden thema’s of specialisme aangesloten zijn.  
 
Door de samenstelling van het team zijn bestaande visies, beleidsnota’s, kennis en ervaring van het 
vakgebied en de organisatie toegankelijk. Dat is nodig gezien het integrale karakter van de wet. Bij de 
implementatie van de Omgevingswet benutten we wat reeds in de gemeente is.  
 
2.2 Implementatie langs vier pijlers 
In lijn met de impactanalyse geven we de implementatie vorm langs vier pijlers. Dit zijn: 

• Kerninstrumenten  

• Vergunningverlening en werkprocessen 

• Informatie en ICT (DSO) 

• Financiën 
 
Meer over de pijlers komt later in dit document aan bod. Vanzelfsprekend zijn er belangrijke relaties 
tussen de sporen. Tegelijkertijd kennen de pijlers verschillen in planning en deadlines. Binnen de 
pijlers Vergunningverlening en werkprocessen en Informatie en ICT (DSO) zijn die hard en op relatief 
korte termijn. Op het moment dat de wet in werking treedt blijft ‘de winkel gewoon open’. Voor de 
ontwikkelingen met ruimere termijnen geldt dit implementatieplan als ‘richtinggevend document’. 
De nadere aanpak of de aanpak van een deelproject wordt nog verder uitgewerkt.  
 
2.3 Verbonden thema’s en specialisaties 
De Omgevingswet is onlosmakelijk verbonden met andere aspecten in de organisatie. De samenhang 
zit vooral op de manier van werken, houding en gedrag. Binnen het team Omgevingswet zijn dit 
overkoepelende thema’s en specialisten. Verder in dit document wordt dit toegelicht. Het gaat om:  

• De organisatieontwikkeling    

• Dienstverlening      

• Kerngericht werken & participatie   

• Ketenpartners 

• Communicatie 

• Juridische zaken 

• HR. 
 
3. Verdieping verbonden thema’s  
3.1 Organisatieontwikkeling 
Van de opgave Omgevingswet is 20% gericht op regels. De overige 80% is 
cultuur, houding en werkwijzen. De Omgevingswet staat hierin niet op 
zichzelf. Het sluit aan bij lopende projecten en ontwikkelingen. Grote 
raakvlakken zijn er met de organisatieontwikkeling, leefbaarheid & kernen 
en (digitale) dienstverlening.  
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De manier van werken die de Omgevingswet voorogen heeft is te omschrijven als: samenhangend, 
als één overheid, zorgend voor ketensamenwerking en in samenspraak met de samenleving. De 
resultaten van de veranderingen zijn terug te zien in processen en werkwijzen. De wet vormt een 
middel en een kans om mensen in hun kracht te zetten en de organisatie anders in te richten. Dit 
wordt toegelicht in ‘de Omgevingswet & de gemeente Steenbergen – de veranderopgave’. 
 
De veranderopgave van de Omgevingswet haakt aan op de doelen van de organisatieontwikkeling. 
De organisatieontwikkeling staat voor het brede toekomstbeeld voor de organisatie. De 
Omgevingswet betrekt op haar beurt de organisatie bij de wet en haar veranderopgave.  
 
3.1.1 Structuur  
Om de verbondenheid vorm te geven is het belangrijk dat vertegenwoordiging van de 
organisatieontwikkeling aansluit bij het opgaveteam van de Omgevingswet. De rol van de 
vertegenwoordiger van de organisatieontwikkeling is het overzien van het grote geheel en de 
Omgevingswet een juiste plaats geven in dit geheel. Op die manier kan de Omgevingswet worden 
benut als vliegwiel van de organisatieontwikkeling. Dit is nog niet structureel ingericht.   
 
3.1.2 Aanpak en doelstellingen 
Het merendeel van de medewerkers is bewust dat verandering op komst is. Niet iedereen heeft zicht 
op hoe die er uit komt te zien. Een van de eerste doelen is om medewerkers duidelijkheid te geven. 
Dit doen we door inzage te verschaffen in de verandering op team en persoonlijk niveau en het 
gesprek hierover met medewerkers te voeren. Een gezamenlijke aanpak is nog niet concreet. 
 
3.2 Dienstverlening 
De Omgevingswet streeft een dienstverlening na die aansluit bij de belevingswereld van de 
samenleving. Dit sluit aan op de visie op dienstverlening van gemeente Steenbergen. Die zet de klant 
centraal. Ketengericht werken en maatwerk leveren. De Omgevingswet beschrijft veel over de 
bediening van de burgers en bedrijven en benoemd mogelijkheden. De gemeente bepaald wat bij 
haar past. Om verschillende afwegingen goed te kunnen maken is het belangrijk aansluiting te krijgen 
met het programma dienstverlening.  
 
3.3 Kerngericht werken en participatie 
De kern van de Omgevingswet is het geven van ruimte, loslaten en vertrouwen, met een andere 
verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid en samenleving. Het geeft meer ruimte voor 
ideeën van initiatiefnemers en lokale afwegingen. De belangen van betrokkenen wegen daarin 
nadrukkelijk mee. De betrokkenen doen mee en laten van zich horen: participatie.  
 
Participatie is een belangrijk aspect binnen de Omgevingswet. Op basis van de wet moet het plaats 
vinden. Tegelijkertijd zegt de wet niet hoe dat moet gebeuren. De gemeente krijgt de ruimte om haar 
eigen werkwijze te ontwikkelen die past bij de lokale context. Participatie vindt plaats op 
verschillende vlakken van de wet. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen: 

• Weten wat leeft in de samenleving en het in een vroeg stadium kennen van ideeën die er 
leven. Met andere woorden overheidsparticipatie: participatie die dient om aangesloten te 
zijn bij initiatieven in de samenleving; 

• Participatie bij het ontwikkelen van de omgevingsvisie en het omgevingsplan; 

• Participatie bij de behandeling van initiatieven en vergunningaanvragen. 
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3.3.1 Structuur en implementatiestrategie 
Ook naast (de komst van) de Omgevingswet zet gemeente Steenbergen flink in op participatie. Dit 
doet zij onder andere door kerngericht te werken. Kerngericht werken en participatie zijn onderdelen 
van de bestuurlijke opgave, Leefbaarheid en kernen. Het opgaveteam Omgevingswet haakt hierop 
aan. Op die manier bereiken we de meeste efficiency en beide ‘invalshoeken’ worden in dit proces 
vertegenwoordigd. Praktisch betekent dit dat de coördinator kerngericht werken en participatie 
aansluit in het opgaveteam Omgevingswet.  
 
3.3.2 Aanpak en doelstellingen 
Hoe de gemeente invulling geeft aan participatie wordt vastgelegd in een participatieverordening. 
Dit is op basis van een besluit van de eerste kamer verplicht. In deze verordening stelt de 
gemeenteraad de kaders. Gemeente Steenbergen werkt daar naartoe via de kadernota Leefbaarheid 
en Kernen. In de daaropvolgende uitvoeringsagenda wordt het opstellen van de 
participatieverordening opgenomen. 
 
De daarmee optrekkende cultuuromslag - die een ‘puzzelstuk’ vormt van de organisatieontwikkeling 
en de veranderopgave van de Omgevingswet – loopt de komende jaren door.  
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3.4 Ketenpartners 
De Omgevingswet heeft impact op de samenwerking en rol van ketenpartners. In dat kader worden 
een aantal zaken regionaal opgepakt. Ook worden gemeentelijke ambities en verwachtingen met 
ketenpartners afgestemd. Verder kunnen ketenpartners vanuit hun expertise een bijdrage doen aan 
de lokale implementatie.  
 
3.4.1 Structuur 
Om dit te borgen in het geheel wordt door verschillende medewerkers een subgroep gevormd. Die 
medewerkers hebben een bestaande rol met ketenpartners. Dit thema gaat door alle pijlers heen en 
valt in de overkoepelende thema’s en specialisme. De programmamanager vormt de projectleider 
van de subgroep en is het aanspreekpunt voor ketenpartners in relatie tot de Omgevingswet. De 
projectleden sluiten vanuit hun vakgebied aan. Tevens nemen projectleden deel aan de inhoudelijke 
regionale werkgroepen om te komen tot regionale ketenafspraken.  
 
3.3.2 Betrokken en belanghebbenden 
Uit de diversiteit aan ketenpartners blijkt ook het brede karakter van de Omgevingswet. Afhankelijk 
van de ketenpartner zijn verschillende collegeleden betrokken. Ook ambtelijk stopt dit niet bij de 
projectleden. Meerdere beleidsmedewerkers zijn vanuit hun vakgebied, samenwerkingsverbanden 
en relaties betrokken en belanghebbenden. Dit kan nog verder worden uitgewerkt.  
 
4. Verdieping verbonden specialisme 
4.1 Communicatie 
Communicatie is meer dan het overdragen van informatie. Het gaat over gemeenschappelijk maken 
en verbinden. Vanuit dit aspect van het vak kan communicatie een essentiële bijdrage leveren aan de 
invoering van de Omgevingswet. Communicatieprofessionals hebben de kennis en de vaardigheden 
om werelden, die elkaar niet vanzelfsprekend begrijpen, te verbinden. De toegevoegde waarde van 
de communicatieadviseur, ligt bij de veranderopgave van de Omgevingswet. Wat er ook verandert: 
of het regels zijn, inzichten of principes, het gaat uiteindelijk altijd om gedrag.  
 
De toegevoegde waarde van communicatie is te omschrijven als: 

• Het gemeenschappelijk leren van de organisatie en het team faciliteren; 

• Het helpen formuleren van ambitie van de organisatie en uitdragen daarvan; 

• Ambassadeurs vinden; 

• Gemeenschappelijkheid organiseren en mensen met elkaar verbinden; 

• Het laagdrempelig bekendmaken van de Omgevingswet, zowel in- als extern; 

• Bijdragen aan in- en externe (gedrags-)verandering nodig voor implementatie van de 
Omgevingswet; 

• Bijdragen aan omgevingsanalyse (factor-C, procescommunicatie). 
 
4.1.1 Structuur 
Voor de implementatie van de Omgevingswet is een communicatieadviseur opgesteld. De adviseur 
richt zich op de strategische keuzes op het gebied van communicatie. De uitvoering kan door een 
communicatiemedewerker uitgevoerd worden.  
 
Intern sluit de adviseur aan bij (deel)projectoverleggen, helpt verbindingen te leggen en adviseert 
over te communiceren vervolgacties, bijeenkomsten en voorlichting binnen en buiten de organisatie 
waar het communicatie betreft. Extern kan de communicatieadviseur aansluiting op lopende 
(participatie)processen en bijeenkomsten helpen te vinden en adviseert over wat belanghebbenden 
willen en moeten weten om op een goede manier onder de nieuwe wet samen te kunnen optrekken. 
Hier komen uiteenlopende hands on werkzaamheden voort. Zowel in- als extern. 
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De communicatieadviseur weet wat er op inhoud in de gemeente speelt, maar is geen eigenaar van 
de inhoud. De rol is gericht op kennisoverdracht en het beïnvloeden van gedrag. Bijvoorbeeld door 
dialoog, heldere taal en een aansprekend verhaal en duidelijke uitleg over het ‘waarom’, waarbij alle 
actoren in kaart gebracht worden/ blijven en de verantwoordelijke coördinator kerngericht werken 
en participatie betrekken. 
 
4.1.2 Aanpak en doelstellingen 
In de huidige fase richt communicatie zich op het achterhalen van de behoefte per doelgroep. Aan de 
hand daarvan wordt de volgordelijkheid bepaald. Informatie per doelgroep gedoseerd en zo helder 
mogelijk aanbieden is een vereiste. Waarbij goede timing in dit langlopende traject belangrijk is. Voor 
een optimale verbinding werken we met ambassadeurs.  
 
Aandachtspunten zijn de complexiteit en veelomvattendheid van de wet. Dit maakt het lastiger om in 
te schatten of de betrokkenen voldoende op de hoogte zijn. Wetende dat onbekend vaak ook 
onbemind is. 
 
Communicatie maakt gebruik van content, tools en middelen die door het Rijk ter beschikking 
worden gesteld. 
 
4.2 Juridische zaken 
4.2.1 Algemeen 
De Omgevingswet is een verandering van het omgevingsrecht. Het team Juridische zaken heeft niet 
op een directe wijze te maken met de fysieke leefomgeving. Het team wordt niet geraakt door grote 
inhoudelijke veranderingen. Dat maakt juridische betrokkenheid niet minder belangrijk. 
 
Enerzijds is de rol van juridische zaken gericht op het borgen van de juridische kwaliteit in zijn geheel. 
Daarnaast gaat juridische zaken participeren in verschillende deelprojecten. Bijvoorbeeld bijdragen 
aan de ontwikkeling van een nieuw juridisch instrumentarium. Kortom, juridische zaken staat aan de 
wieg van de implementatie, maar beweegt zich vooral op de achtergrond.  
 
4.2.2 Rol  
Juridische zaken gaat zich bezighouden met de interne ondersteuning op algemeen juridisch vlak. De 
ondersteuning zal zich met name richten op het omgevingsplan (pijler kerninstrumenten).  
 
Juridische zaken is betrokken bij het inventariseren van de huidige gemeentelijke regelgeving en het 
omzetten en bundelen van deze regelgeving tot één omgevingsplan. Hierbij is het van belang dat de 
vakafdelingen de input leveren voor hun deel gemeentelijke regelgeving dat moet worden omgezet 
naar het omgevingsplan. Zij zijn inhoudelijk verantwoordelijk. 
 
Daarnaast heeft juridische zaken inbreng in het zorgen voor de juiste mandaten en kan juridische 
zaken ondersteunen bij de vraag of de aanwijzingsbesluiten van toezichthouders, BOA’s en 
adviescommissies moeten worden aangepast.  
 
Verder geeft juridische zaken algemeen juridisch advies indien hier behoefte aan is. Het initiatief 
voor het stellen van dergelijke vragen ligt bij het opgaveteam. Juridische zaken heeft hierin dus geen 
leidende, maar een ondersteunende rol aan de verschillende pijlers en het opgaveteam.  
 
4.2.3 Structuur 
Een juridisch adviseur is gekoppeld aan de implementatie van de Omgevingswet. Op activiteitsniveau 
kunnen werkzaamheden worden verricht door een collega juridisch adviseur.  
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4.3 HR 
De Omgevingswet heeft invloed op de organisatie en de mensen die daarvoor werken. Zowel 
inhoudelijk als op het gebied van vaardigheden en competenties. Er ligt een rol voor de HR strateeg 
dat te overzien en medewerkers hierin mee te nemen. Onder meer door een passend trainingen- en 
opleidingsaanbod, (tussentijdse) evaluaties, coaching en bij het werven van nieuwe medewerkers.  
 
De verandering wordt zo groot als het verschil tussen de huidige werkwijze en de ambitie. De ambitie 
is nog niet scherp. Daarmee is de invloed op het strategisch personeelsmanagement nog niet 
concreet te maken. In de huidige situatie wordt ervoor gekozen samenwerking met HR te zoeken 
wanneer dit nodig is. Dit doen we bijvoorbeeld in het kader van het strategisch opleidingsplan.  
 
5. De pijlers 
De inhoudelijke implementatie loopt langs vier pijlers. Onderstaand wordt dit per pijler uitgewerkt.  
 
5.1 Kerninstrumenten 
Inleiding 
Onderstaand wordt eerst beschreven wat we voor de ‘pijler Kerninstrumenten’ 
gaan doen. Daarna wordt ingegaan op de kerninstrumenten omgevingsvisie en 
omgevingsplan. Vervolgens is er aandacht voor specifieke onderdelen. Hierbij 
wordt rekening gehouden met het advies van de VNG.  
 
De gemeente moet 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.).  
 
Structuur en implementatiestrategie 
Voor deze pijler wordt in het kader van de implementatie van de Omgevingswet ingezet op de 
volgende onderdelen: 

1. Het opstellen van de gemeentelijke omgevingsvisie; 
2. Oefenen met het omgevingsplan (werken met tijdelijk omgevingsplan, wijzigen van het 
omgevingsplan en inventariseren van de verordeningen met regelgeving voor de fysieke 
leefomgeving);  
3. Het ontwikkelen van ons omgevingsplan. 

 
Implementatie van de pijler kerninstrumenten  
Hieronder wordt het overzicht gegeven van de onderdelen die primair van belang zijn voor de 
implementatie van de Omgevingswet voor de instrumenten. Hierbij is de Roadmap invoering  
Omgevingswet gemeenten van de VNG als basis gebruikt en waar nodig aangevuld.  
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1. Omgevingsvisie  
 

Verplicht Ja 

Bevoegd gezag De gemeenteraad stelt de omgevingsvisie vast. 

Intern of extern De omgevingsvisie is van belang voor onder andere alle inwoners en 
bedrijven. 

Deadline Op dit moment gaan we ervan uit dat de gebiedsdekkende 
omgevingsvisie gereed moet zijn voor 1 januari 2025. 

Omschrijving van 
resultaat of actie 

De omgevingsvisie 
 
Wat is de omgevingsvisie? 
De omgevingsvisie is onze strategische visie voor de lange termijn voor de 
gehele Steenbergse fysieke leefomgeving. De fysieke leefomgeving gaat 
onder andere over: bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, 
bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel erfgoed, werelderfgoed, 
veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en energietransitie, milieu, 
klimaatadaptatie en het bevorderen van de toegankelijkheid voor 
personen. Hierbij gaat het om, de evenwichtige toedeling van functies 
aan locaties. 
 
Onze aanpak 
De afgelopen jaren en nog steeds wordt er gestaag gewerkt aan de 
ontwikkeling van themagericht beleid en regelgeving voor de fysieke 
leefomgeving. Hierbij is en wordt burgerparticipatie toegepast. In de 
omgevingsvisie wordt dit beleid en deze regelgeving geclusterd en op 
elkaar afgestemd (integraal kader).  

1. We starten met de elementen die we hebben zodat we onze basis 
omgevingsvisie hebben.  

2. Vervolgens passen we de basis daar waar nodig aan. Een 
aanpassing kan bijvoorbeeld nodig zijn vanwege een aanpassing 
van of nieuw themagericht beleid, gewijzigde wet- en regelgeving 
en een nieuw raadsakkoord. 
 

Middels deze aanpak wordt het een ‘levende’ omgevingsvisie.  
 
De eerste stap 

Als eerste stap starten we met de inventarisatie van het bestaande beleid 
voor de fysieke leefomgeving. Hieruit wordt een beleids- en 
aandachtspuntenanalyse ontwikkeld. Vervolgens wordt dit vertaald naar 
de Omgevingsvisie 0.1. Vanuit deze basis wordt de Omgevingsvisie verder 
ontwikkeld. 

Planning van de 
eerste stap 

Deze stap is naar verwachting uiterlijk december 2021 gereed. 
Desgewenst kan in maart 2022 een raadsbehandeling plaatsvinden. Het 
karakter daarvan wordt bepaald in overleg met de griffie. 
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2. Het oefenen met het Omgevingsplan  

Dit gehele onderdeel is primair intern gericht. Het ziet op de voorbereiding van de gemeentelijke 
organisatie. 
 

A. Kunnen werken met tijdelijk omgevingsplan 

Verplicht Ja 

Deadline Zowel voor als na de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet.  

Omschrijving van 
resultaat of actie 

Tijdelijk omgevingsplan 
Elke gemeente krijgt van rechtswege het tijdelijk omgevingsplan. Dit zijn 
de verzamelde bestaande ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen) 
aangevuld met de bruidsschat (rijksregels die overgaan naar de 
gemeente).  
 
Bruidsschat 
Er wordt kennisgenomen van de bruidsschat (vooral via de OMWB). De 
gemeente maakt op een later moment bij het opstellen van haar 
omgevingsplan een nadere afweging over de definitieve implementatie 
van de bruidsschat in het omgevingsplan.  
 
Opschonen bestaande bestemmingsplannen is niet nodig. 
De gemeente heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in het actualiseren 
van de bestemmingsplannen. Opschonen is niet nodig. 
 
Leer het tijdelijke omgevingsplan te gebruiken 
Door de VNG is aangeraden om medewerkers voor te bereiden op het 
gebruik van dit tijdelijk omgevingsplan in de processen. Hierbij gaat het in 
eerste instantie om het vergroten van de inhoudelijke kennis. Dit 
onderdeel wordt intern opgepakt.  
 
Verordening en de hierin opgenomen regelgeving voor de fysieke 
leefomgeving 
In 2020 wordt gestart met het inventariseren van de bestaande 
verordeningen. Hierbij wordt bezien welke onderdelen van belang zijn 
voor de fysieke leefomgeving. Naar verwachting is deze inventarisatie 
begin kwartaal twee 2021 afgerond.   

Planning • Doorlopend (zowel in 2020 als daarna). 

• Inventarisatie van de bestaande verordeningen en de hierin 
opgenomen regelgeving voor de fysieke leefomgeving. Gereed rond 
begin kwartaal twee 2021. 
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B. Kunnen wijzigen van het omgevingsplan 
Dit onderdeel bestaat uit meerdere onderwerpen. Hieronder wordt ingegaan op de diverse 
onderwerpen. 
 

A. Als een gemeente een omgevingsplan wil wijzigen, dan stelt de gemeente deze wijziging na 
de datum van inwerkingtreding vast conform de eisen van de Omgevingswet. De wijziging 
wordt met behulp van de geldende standaard ontsloten via de landelijke voorziening. 

Verplicht Ja 

Deadline Gereed voor de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

Omschrijving van 
resultaat of actie 

Gemeenten beschikken vanaf de datum van inwerkingtreding over een 
tijdelijk omgevingsplan van rechtswege. Het wijzigen hiervan moet 
volgens de regels van de Omgevingswet. Een wijziging moet inhoudelijk 
voldoen aan de wet- en regelgeving en volgens de nieuwe standaard 
(STOP/TP) aan de LVBB (en daarmee indirect aan het DSO-LV) worden 
aangeboden.  
 
Het is van belang dat de gemeente zich hierop voorbereid voor de datum 
van inwerkingtreding. Dit onderdeel wordt intern opgepakt. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt naar (1) inhoud omgevingsplan en (2) DSO en 
digitalisering. 

Planning Gereed voor de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

 
B. Bepalen uitgangspunten en ontwerpkeuzen voor de opbouw van het omgevingsplan, en 

bepalen van de impact daarvan op de gemeentelijke planvormingsprocessen. 

Verplicht Ja 

Deadline Op dit moment gaan we ervan uit dat de gemeente haar omgevingsplan 
voor 1 januari 2030 gereed moet hebben. 

Omschrijving van 
resultaat of actie 

Inhoudelijke keuzes 
De gemeente moet een groot aantal keuzen maken voor de opbouw en 
insteek van het omgevingsplan. Het betreft inhoudelijke keuzen voor de 
fysieke leefomgeving, en keuzen voor het inzetten van het instrument 
omgevingsplan. Deze keuzen beïnvloeden de verder te nemen stappen, 
het tempo en de impact op de organisatie (juridisch, processen, ICT-
systemen, organisatie en personeel). Ook de fasering is relevant. 
 
 
 
Onze aanpak 

1. De gemeente maakt een plan van aanpak voor het ontwikkelen van 
het omgevingsplan. Dit wordt opgepakt zodra meer bekend is over 
de aanpak en de inhoud van de omgevingsvisie.  

2. Voor een concreet initiatief kan een wijziging van het 
omgevingsplan worden opgesteld, waarbij de gemeenteraad het 
bevoegde gezag is. Ook kan er via het vergunningenspoor worden 
meegewerkt aan initiatieven (omgevingsvergunning). Hier is college 
bevoegd gezag. Voor een omgevingsvergunning voor een 
buitenplanse omgevingsplanactiviteit kan de gemeenteraad wel 
gevallen aanwijzen, waarvoor hij een bindend advies wil geven. 

3. Themagerichte aanpassingen voor ons omgevingsplan kunnen 
tussendoor worden gedaan.   

Planning NTB 
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C. Identificeer gebiedsontwikkelingstrajecten die vroeg na de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet in procedure moeten gaan. 

Verplicht Nee 

Deadline Gereed voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

Omschrijving van 
resultaat of actie 

Gebiedsontwikkelingstrajecten die na de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet in procedure gaan (bekend maken van het ontwerp), 
moeten worden opgesteld in de vorm van het nieuwe omgevingsplan. Het 
is van belang om in beeld te brengen bij welke plannen dit speelt.  

Planning Gereed voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

 
D. Uitvoering praktijkproef: opstellen stukje omgevingsplan. 

Verplicht Nee 

Deadline Bij voorkeur starten voor de datum van inwerkingtreding van de 
Omgevingswet. 

Omschrijving van 
resultaat of actie 

In een praktijkproef wordt een (klein) stukje omgevingsplan opgesteld en 
(later) beschikbaar gesteld aan de DSO-oefenomgeving. Dit biedt 
mogelijkheden om de juridische, dienstverlenings- en digitale aspecten 
van het omgevingsplan te verkennen; het maakt abstracte discussies 
concreet en leidt tot inzicht bij betrokkenen.  
 
Door de VNG wordt de bovenstaande oefening aanbevolen. Intern wordt 
nog nader bekeken of deze oefening wel of niet wordt uitgevoerd. Dit kan 
mogelijk worden gekoppeld aan de onderstaande onderdelen E en F.  

Planning NTB 

 
E. Opleiden medewerkers in het maken van een omgevingsplan. 

Verplicht Ja 

Deadline Bij voorkeur starten voor de datum van inwerkingtreding van de 
Omgevingswet. 

Omschrijving van 
resultaat of actie 

Opleiden van medewerkers in de ontwerpkeuzen, de juridische en de 
technische aspecten van het omgevingsplan. Aandachtsgebieden in de 
opleiding zijn: ontwerpkeuzen en insteek van het omgevingsplan, 
verschillende mogelijkheden om te reguleren, uitdagingen bij het 
integraal opstellen van regels, digitaliseren van regels (werkingsgebieden 
en annoteren), de consequenties van keuzen in het omgevingsplan voor 
o.a. vergunningverlening. 
Dit onderdeel wordt intern opgepakt. Hiervoor wordt mogelijk ook een 
trainingsdag georganiseerd, waarbij primair aandacht moet zijn voor de 
inhoud en digitalisering ondergeschikt is. Zie tevens de onderdelen D en F. 

Planning NTB 
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F. Besluitvorming over de beoogde structuur en 'insteek' van het omgevingsplan. 

Verplicht Ja 

Deadline Bij voorkeur starten voor de datum van inwerkingtreding van de 
Omgevingswet. 

Omschrijving van 
resultaat of actie 

Besluiten over onder meer de inhoudsopgave van het plan en de 
uitgangspunten voor het formuleren van regels. 
Deze besluitvorming staat bewust na het uitvoeren van de praktijkproef 
geplaatst (zie onderdeel E). De uitvoering van de praktijkproef geeft 
belangrijke lessen voor de besluitvorming, al zal men bij het ingaan van de 
praktijkproef al ideeën hebben over de structuur en insteek van het plan. 
 
Dit onderdeel wordt intern opgepakt. Pas in het plan van aanpak voor het 
omgevingsplan worden de definitieve keuzes gemaakt. Voor een wijziging 
van het omgevingsplan dient eveneens een keuze te worden gemaakt. 

Planning NTB 

 
G. Processen voor beschrijven voor het opstellen van het omgevingsplan (planvorming). 

Verplicht Nee 

Deadline Op dit moment gaan we ervan uit dat de gemeente haar omgevingsplan 
voor 1 januari 2030 gereed moet hebben. 

Omschrijving van 
resultaat of actie 

Beschrijving van de achtereenvolgende stappen in het proces van 
opstellen, besluitvorming en beschikbaar stellen van het omgevingsplan. 
 
Dit is onderdeel van het plan van aanpak voor het opstellen van ons 
omgevingsplan (zie tevens onderdeel B). 

Planning NTB 

 
H. Implementeren plansoftware en het koppelvlak tussen plansoftware en Landelijke 

voorziening. 

Verplicht Ja 

Deadline Gereed voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

Omschrijving van 
resultaat of actie 

Dit betreft het inrichten van de technische koppeling tussen de eigen 
(verworven) planvormingssystemen en de Landelijke Voorziening. De 
plansoftware van Steenbergen (Tercera Go) is reeds gekoppeld aan het 
DSO. Januari/februari 2021 worden de huidige ruimtelijke plannen 
overgezet naar de nieuwe Tercera Go omgeving. Hierna worden er 
trainingen gegeven en kunnen we aan de slag om te oefenen met het 
DSO.  

Planning Gereed voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 
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3. Beschikken over volledig omgevingsplan 

Verplicht Ja 

Intern of extern Het omgevingsplan is van belang voor onder andere alle inwoners en 
bedrijven. 

Bevoegd gezag De gemeenteraad stelt het omgevingsplan vast. 

Deadline Op dit moment gaan we ervan uit dat de gemeente haar omgevingsplan 
voor 1 januari 2030 gereed moet hebben. 

Omschrijving van 
resultaat of actie 

Wat is een 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 bijvoorbeeld regels 
stellen over activiteiten, bouwwerken en exploitatieregels.  
 
Wanneer moet de gemeente uiterlijk beschikken over een omgevingsplan  
Naar verwachting moet de gemeente haar omgevingsplan voor 1 januari 
2030 gereed hebben. Tot die tijd biedt de wet een overgangsfase en geldt 
een van rechtswege verkregen tijdelijk omgevingsplan.  
 
Onze aanpak 
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. De gemeente Steenbergen gebruikt de 
overgangsperiode om uit te proberen hoe het ontwikkelen van zo’n 
omgevingsplan in zijn werk gaat en wat daarbij komt kijken.  
 
De totstandkoming van het nieuwe omgevingsplan is naar verwachting 
een proces van meerdere jaren. 
Het omgevingsplan wordt in een participatief proces met de samenleving 
opgesteld. 
 
Voor de nadere aanpak en ontwikkeling van het omgevingsplan wordt 
een plan van aanpak opgesteld. Hiermee wordt aangevangen nadat: 

- geoefend is met het tijdelijke omgevingsplan; 
- geoefend is met het wijzigen van het omgevingsplan en; 
- de basis omgevingsvisie zich in de afrondende fase bevindt. 

Planning NTB, de verwachte start voor het opstellen is in 2022. 

 
5.2 Vergunningverlening en werkprocessen 
5.2.1 Inleiding 
Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet moet de gemeente zowel bij haar vergunningverlening als 
bij toezicht en handhaving kunnen werken volgens het juridisch kader van de Omgevingswet en de 
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Hierbij staat de fysieke leefomgeving centraal. 
 
5.2.2 Structuur en strategie 
Voor deze pijler wordt in het kader van de implementatie Omgevingswet ingezet op de volgende 
onderdelen: 

• de omgevingsvergunning; 

• de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen; 

• toezicht en handhaving. 
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Zowel de Omgevingswet als de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen hebben ingrijpende gevolgen 
voor de werkprocessen bij vergunningverlening, toezicht en handhaving. In eerste instantie ligt de 
focus op de wettelijke implementatie van deze wetgeving. De afgelopen jaren heeft de gemeente 
veel geïnvesteerd in een goede dienstverlening, waarbij ‘onze klant’ centraal staat. Er wordt meer 
ketengericht gewerkt. Maatwerk wordt geleverd indien nodig. Dat sluit aan bij het gedachtegoed van 
de Omgevingswet. Bij de implementatie van de Omgevingswet willen we minimaal het bestaande 
dienstverleningsniveau in stand houden. Na de inwerkingtreding van de wetgeving wordt bezien hoe 
er (nog) beter invulling kan worden gegeven aan het werken in de ‘geest van’ de Omgevingswet.  
 
5.2.3 Implementatie van de pijler vergunningverlening en werkprocessen  
Hieronder wordt het overzicht gegeven van de onderdelen die primair van belang zijn voor de 
implementatie van de Omgevingswet voor deze pijler. Hierbij is de Roadmap invoering 
Omgevingswet gemeenten van de VNG als basis gebruikt en daar waar nodig aangevuld. 
 
De volgende onderdelen komen hierin terug: 

- Aanvragen, meldingen & vergunningen; 
- Toezicht en handhaving; 
- Financiële arrangementen uitvoeringsdiensten.  

 
Aan elk onderdeel wordt gewerkt vanuit een projectteam. Deze teams verschillen van elkaar maar er 
zijn ook overlappingen. Dit wordt later per onderdeel verder uitgewerkt. 
 
Belangrijk is om in het kader van de implementatie, de personele en financiële impact in beeld te 
krijgen. Dit is in sterke mate afhankelijk van de nog te maken beleidskeuzes rondom de 
vergunningverlening, maar met name ook op het gebied van toezicht & handhaving. Het huidige 
handhavingbeleidsplan wordt in 2021 herzien. De Omgevingswet en de Wkb vormen hierbij een 
belangrijk uitgangspunt.  
 

1. Aanvragen, meldingen & vergunningen 
Dit onderdeel bestaat uit meerdere onderwerpen. Dit wordt onderstaand toegelicht. 
 

A. Kunnen ontvangen aanvragen en meldingen 
 

Verplicht Ja 

Deadline Gereed voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet 

Omschrijving van 
resultaat of actie 

Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het bevoegd gezag 
(en/of de uitvoeringsorganisatie) in staat om conform de daarvoor 
geldende standaard een aanvraag of melding (art. 14.1 Ob) vanuit de 
landelijke voorziening te ontvangen 

Primair betrokken Dit gebeurt via de pijler Informatie en ICT (DSO) 

Planning Zie de pijler Informatie en ICT (DSO) 
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B. Proces behandelen vergunningaanvragen en meldingen ingericht & kunnen beoordelen 
vergunningaanvragen (regelen voor inwerkingtreding) 

 

Verplicht Ja 

Deadline Gereed voor de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

Omschrijving van 
resultaat of actie 

Vergunningen en meldingen: Proces:  
Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het bevoegd gezag 
(en/of haar uitvoeringsorganisatie) voorbereid op de gewijzigde 
vergunningenprocedure conform de eisen van de Omgevingswet. 
Hieronder valt het kunnen verwerken van een enkelvoudige en een 
meervoudige aanvraag.  
 
Vergunningen en meldingen: Beoordeling:  
Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het bevoegde gezag 
(en/of haar uitvoeringsorganisatie) in staat om aanvragen voor 
omgevingsvergunningen te beoordelen conform de eisen van de 
Omgevingswet.   
 
De Omgevingswet stelt nieuwe juridische kaders voor 
vergunningverlening. Belangrijke veranderingen zijn: 

• een verkorting van de beslistermijn voor de meeste aanvragen naar 
8 weken;  

• integraal besluit van meer sectoren dan nu, deels uitgevoerd door 
uitvoeringsdiensten, ketenpartners en andere bestuurslagen; 

• nieuwe en anders geformuleerde regels en begrippen te hanteren 
bij de beoordeling en besluitvorming van aanvragen.  

 
Gemeenten moeten processen en systemen aanpassen, de 
samenwerkingsafspraken met uitvoeringsorganisaties en ketenpartners 
aanpassen en hun medewerkers opleiden (zowel procesmatig als 
inhoudelijk). Ook verandert in bepaalde gevallen het bevoegd gezag en/of 
adviesschap van andere bestuurslagen. Ook besluiten van de 
gemeenteraad inzake 'instemming met advies voor de raad' en de 
'verplichting tot participatie' (zie elders in de roadmap) moeten als dit aan 
de orde is in het proces worden verwerkt. 

Primair betrokken VTH, RO, milieu en E&B (vooral verkeer, water, riolering, kabels & 
leidingen natuur en landschap). 

Planning • In januari 20021 wordt gestart met ‘Was - Wordt’. Hoe is het nu en 
wat is er nodig onder de werking van de Omgevingswet? Dit wordt 
uitgevoerd onder begeleiding van een externe adviseur. Vervolgens 
wordt uitvoering gegeven aan dit onderzoek.  

 
- Geraamde kosten voor inhuur van adviseur €20.000.  
- Uitgangspunt is veranderen vanuit de inhoud van het werk. 
- Belangrijk is de koppeling met de VTH applicatie die in samenwerking 

met Equalit is opgepakt. Dat onderdeel wordt verderop uitgewerkt. 
Mocht de planning van de VTH applicatie veranderen, dan heeft dit 
impact voor dit onderdeel. 

 

• 2021: opstellen lijst van besluiten gemeenteraad voor bindend advies 
(VTH en RO). 
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C. Proces behandelen vergunningaanvragen en meldingen ingericht & kunnen beoordelen 

vergunningaanvragen (regelen na Inwerkingtreding)  
 

Verplicht Ja 

Deadline Voor 1 januari 2030 (gelijk aan deadline omgevingsplan). 

Omschrijving van 
resultaat of actie 

Besluitvorming aangaande vergunningverlening (voor zover nodig). 
De te nemen besluiten na de inwerkingtreding van de Omgevingswet: 
bepalen welke activiteiten meldingsplichtig worden, een informatieplicht 
hebben, ruimtelijk vergunningsvrij zijn, of ruimtelijk vergunningplichtig 
zijn. Hoe gaan we om met de regels uit de bruidsschat? Dit moet voor 1 
januari 2030, omdat het tijdelijk omgevingsplan dit vanaf 
inwerkingtreding regelt. 

Primair betrokken VTH, RO, milieu en E&B (vooral verkeer, water, riolering, kabels & 
leidingen natuur en landschap). 

Planning Dit onderdeel wordt primair meegenomen bij de aanpak voor het 
opstellen van het gemeentelijke omgevingsplan (kerninstrumenten). 

 
D. Kunnen aanleveren indieningsvereisten (zie tevens onderdeel F: Kunnen opstellen en 

aanleveren vragenbomen vergunningcheck) 
 

Verplicht Ja 

Deadline Gereed voor de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

Omschrijving van 
resultaat of actie 

Vergunningen en meldingen: Indieningsvereisten:  
Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet stellen provincie, 
waterschap en gemeente de informatie beschikbaar die nodig is om een 
aanvraagformulier in de landelijke voorziening samen te stellen, waarin 
ook de door hen gestelde indieningsvereisten zijn meegenomen. 

Primair betrokken VTH, RO, milieu en E&B (vooral verkeer, water, riolering, kabels & 
leidingen natuur en landschap). 

Planning Inhoudelijk wordt dit onderdeel betrokken bij het ontwerp van de nieuwe 
processen. (Onderdeel van punt B) 
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E. Kunnen opstellen en aanleveren vragenbomen vergunningcheck 
 

Verplicht Ja 

Deadline Zowel voor als na de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

Omschrijving van 
resultaat of actie 

De gemeente is in staat om toepasbare regels voor de vergunningcheck 
op te stellen en aan te leveren aan de landelijke voorziening, conform de 
daarvoor geldende standaard. Vanaf de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet tenminste voor die activiteiten waarvoor het uitvoeren 
van een vergunningcheck nu ook al mogelijk is (gelijkblijvend 
dienstenniveau). 
 
De vergunningcheck zorgt dat burgers en bedrijven eenvoudig kunnen 
checken of een vergunning nodig is, in eerste instantie voor 
Topactiviteiten. Er is geen juridische verplichting om als gemeente een 
vergunningcheck aan te bieden per inwerkingtreding van de 
Omgevingswet. Wel is het een bestuurlijk overeengekomen uitgangspunt 
dat bij de invoering van de Omgevingswet het huidige 
dienstverleningsniveau wordt behouden. Dit betekent dat vragenbomen 
moeten worden gemaakt voor alle activiteiten waarvoor nu in het OLO 
een vragenboom bestaat. Een deel van deze vragenbomen wordt 
meegeleverd met de bruidsschat en valt daarna onder gemeentelijk 
beheer. Een klein deel moet door de gemeente zelf opgesteld worden.   
 
Op het moment dat de gemeente het Omgevingsplan gaat opstellen 
moeten er eveneens vragenbomen worden opgesteld een aangeleverd. In 
het omgevingsplan bepaalt de gemeente bijvoorbeeld welke activiteiten 
vergunningplichtig zijn. 

Primair betrokken Voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet: VTH en JZ 
Na inwerkingtreding van de Omgevingswet: Zie de pijler 
kerninstrumenten.  

Planning • Q1 2021: Opstellen plan van aanpak voor Toepasbare regels met behulp 
van een externe adviseur.  

• 2021: Opstellen van, in elk geval de minimaal vereiste, toepasbare 
regels. 

 
De geraamde kosten voor ondersteuning/aanschaf vragenboom zijn 
€4.000. Hierbij is uitgegaan van vijf vragenbomen ad € 800,- per stuk. 
Onderzocht wordt of in samenwerking met Equalit de ICT kant van deze 
opgave opgepakt kan worden, om kosten te besparen. Met name aan de 
beheerkant. Bij wijzigingen van de beleidskaders, zal een vragenboom 
aangepast moeten worden. Centralisatie van beheer kan op termijn 
voordeel hebben. Koppeling met DSO pijler en VTH applicatie. 

 
 

F. Vergunningverlening aangepast op de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) 
 

Verplicht Ja 

Deadline Gereed voor de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet. 
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Omschrijving van 
resultaat of actie 

Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet dient de gemeente de 
processen voor het verlenen van vergunningen en het doen van 
meldingen betreffende bouwactiviteiten te hebben aangepast aan de 
Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb). Dit omvat de inrichting van 
processen, de legesverordening, de informatievoorziening, de afspraken 
met uitvoeringsdiensten en private partijen en juridische/inhoudelijke 
aspecten. 
 
Het proces voor vergunningverlening voor bouwwerken wordt in tweeën 
opgeknipt:  

1. de ruimtelijk component (toets aan omgevingsplan en -veiligheid) 
loopt via de gemeente en 

2. de bouwtechnische component via een melding. Hiertoe wordt de 
papieren toets op het bouwplan vooraf vervangen door toetsing in 
de praktijk op het bouwwerk zoals gebouwd.  

 
De vergunninghouder wordt verplicht een onafhankelijke kwaliteitsborger 
in te schakelen die tijdens de bouw op conformiteit met de 
bouwtechnische voorschriften uit het Bouwbesluit toetst en verklaart of 
de getoetste onderdelen aan de voorschriften voldoen. Dit wordt bij 
private partijen belegd. De rol en werkzaamheden van de betrokken 
medewerkers zal substantieel veranderen. Dit betekent dat de WKB een 
organisatorisch vraagstuk meebrengt. Daarnaast vraagt de WKB een 
aanzienlijk aantal wijzigingen in processen, legesverordening en 
informatievoorziening. Alle wijzigingen moeten in 2021 geïmplementeerd 
worden. Aanpassing van de ambities en beleidsdoelstellingen rondom 
VTH worden in het VTH beleidsplan afgewogen. Het huidige VTH 
beleidsplan zal integraal herzien moeten worden vanwege alle 
wijzigingen. Actualisatie van het VTH beleidsplan is in de jaarplanning van 
het taakveld VTH (als onderdeel van het team WWB) opgenomen als 
opgaaf. De WKB is causaal verbonden met de werkprocessen en daarom 
als onderdeel van de implementatie van de Omgevingswet opgenomen in 
dit plan. Ook hier is het uitgangspunt veranderen vanuit het werk. 
Belangrijk is om middels een pilot proef te draaien en ervaring op te 
doen. Dit is ook de oproep vanuit het ministerie. Het oefenen met de Wkb 
vraagt een extra inzet van de betrokken medewerkers en voorbereiding 
en afstemming met marktpartijen. Om inzicht te krijgen in de effecten 
wordt een quickscan uitgevoerd. Daarna volgen keuzes, gekoppeld aan 
het VTH beleid, voor de aanpak in de praktijk. Dit proces wordt 
uitgevoerd onder begeleiding van een externe adviseur. De adviseur 
ondersteunt bij de inhoudelijke implementatie.  

Primair betrokken VTH en financiën 

Planning Q1 2021: Opstellen aanpak 
Q2 2021: Quickscan en keuzes maken voor inrichting nieuwe proces. 
Koppeling met VTH applicatie en proces voor vergunningverlening. Gezien 
de onderlinge verbondenheid op inhoud, is ook de planning verbonden. 
2021: Oefenen en testen d.m.v. pilots 
 
De geraamde kosten voor inhuur van adviseur zijn €7.500,-. 
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G. Proces verkennen initiatief ingericht 
 

Verplicht Ja 

Deadline Gereed voor de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

Omschrijving van 
resultaat of actie 

De gemeente heeft het proces verkennen initiatief ingericht, zodanig dat 
een volledig en betrouwbaar beeld wordt verkregen van het initiatief, van 
het draagvlak bij belanghebbenden en van de mogelijkheden van het 
bevoegd gezag om de benodigde vergunning(en) hiervoor te verlenen. 
 
Het proces 'verkennen initiatief' gaat vooraf aan het indienen van de 
definitieve vergunningaanvraag. Effectief inrichten van dit proces is 
noodzakelijk voor het kunnen halen van de 8-weken-termijn bij 
(complexe) vergunningaanvragen. Hierbij moeten alle betrokken 
stakeholders worden aangehaakt, mogelijkheden en alternatieven 
worden verkend, alle benodigde informatie verzameld en een 
betrouwbare inschatting van de haalbaarheid zijn gemaakt.  
 
Bezien wordt in hoeverre de omgevingstafel als methode wordt 
toegepast. Voorwaarde voor een effectief werkende omgevingstafel, is de 
aanhaking van de ketenpartners. Middels een projectteam wordt gewerkt 
om het komen tot afspraken met ketenpartners. Die afspraken vormen 
mede het uitgangspunt voor de inrichting van de omgevingstafel. 

Primair betrokken Primaire trekker: participatie 
Tevens vereist: VTH, RO, milieu, E&B (vooral verkeer, water, riolering, 
kabels & leidingen natuur en landschap), ketenpartners, commissie 
ruimtelijke kwaliteit, cultuurhistorie en archeologie, economie, 
gezondheid, etc.  

Planning Q1 2021: Opstellen aanpak 

 
H. Participatie bij initiatieven ingericht  

 

Verplicht Ja 

Deadline De gemeente heeft de minimaal noodzakelijke processen en werkwijzen 
voor participatie bij initiatieven ingericht. 
 
Participatie is één van de belangrijke aspecten van de Omgevingswet en 
kan op veel ambitieniveaus vorm krijgen. Participatie is niet verplicht bij 
omgevingsvergunningen (behoudens de door de raad aan te wijzen 
buitenplanse omgevingsplanactiviteiten) en kent geen vormvereisten.  
 
NB: uit de motie Nooren (11 februari 2020) vloeit voort dat gemeenten, 
liefst voor inwerkingtreding van de Omgevingswet, participatiebeleid 
moeten vaststellen. Daarin wordt vastgelegd hoe participatie wordt 
vormgegeven en welke eisen daarbij gelden. 

Omschrijving van 
resultaat of actie 

De gemeente heeft de minimaal noodzakelijke processen en werkwijzen 
voor participatie bij initiatieven ingericht. 
 
De gemeente ontwikkelt een beleidsnota Leefbaarheid en kernen waarin 
onder meer wordt ingegaan op participatie. 
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Primair betrokken Primaire trekker: participatie 
Tevens vereist: JZ, VTH, RO, milieu, E&B (vooral verkeer, water, riolering, 
kabels & leidingen natuur en landschap), ketenpartners, commissie 
ruimtelijke kwaliteit, cultuurhistorie en archeologie, economie, 
gezondheid, etc. 

Planning 2020-2021: Opstellen aanpak en participatiebeleid laten vaststellen door 
de gemeenteraad. 

 
I. Snelle dienstverlening voor topactiviteiten ingericht 

 

Verplicht Ja 

Deadline Gereed voor de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

Omschrijving van 
resultaat of actie 

De gemeente heeft processen voor snelle en simpele dienstverlening 
ingericht voor eenvoudige topactiviteiten (zoals eenvoudige 
verbouwingen in en om het huis, t.w. dakkapel, uitbouw, kappen etc.). 
Een van de doelen van de wet is het verbeteren van de dienstverlening. 
Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar vaak kleine, frequent 
uitgevoerde initiatieven die vooral worden ondernomen door burgers en 
MKB. De wet biedt ruimte om deze initiatieven vergunningvrij te maken 
(via Algemene Regels). Waar vergunningen nodig blijven is het de 
uitdaging om processen zo snel en simpel mogelijk in te richten. De 
'snelserviceformule' biedt een concrete aanpak om deze doelstelling 
vorm te geven. 

Primair betrokken VTH 

Planning Is integraal onderdeel van de uitwerking van de nieuwe werkprocessen 
(onderdeel B), dat van start gaat in september 2020.  

 
J. Commissie ruimtelijke kwaliteit ingesteld 

 

Verplicht Ja 

Deadline Gereed voor de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

Omschrijving van 
resultaat of actie 

Wettelijk gezien dient de gemeente een commissie in te stellen die in elk 
geval tot taak heeft te adviseren over de aanvragen van een 
omgevingsvergunning voor een Rijksmonument (gemeentelijke 
adviescommissie). 
 
Als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal de huidige 
commissie ruimtelijke kwaliteit van rechtswege komen te vervallen. De 
gemeente vindt het van belang om minimaal de huidige taken op het 
gebied van welstand en monumenten in stand te houden. Dit is 
onderdeel van het Welstandsbeleidsplan en de erfgoedverordening.  
In 2021 wordt er een voorstel aangeboden aan de gemeenteraad. 

Primair betrokken VTH, bestaande commissie ruimtelijke kwaliteit 

Planning • 2020: Dit wordt meegenomen in het kader van de ontwikkeling van 
het Welstandsbeleidsplan.  

• 2021: aanpassing overige verordening zoals erfgoedverordening, voor 
zover mogelijk. Dit is ook onderdeel van de inventarisatie naar de 
verordeningen en beleidsregels op het gebied van de leefomgeving. En 
mede onderdeel van de pijler kerninstrumenten. 
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2. Toezicht en handhaving 
Dit onderdeel bestaat uit meerdere onderwerpen. Onderstaand wordt hierop ingegaan. 
 

A. Toezicht en handhaving ingericht 
 

Verplicht Ja 

Deadline Gereed voor de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

Omschrijving van 
resultaat of actie 

Toezicht en handhaving zijn afgestemd op het werken met de 
Omgevingswet. 
 
De gemeente heeft toezicht en handhaving afgestemd op de bedoelingen 
en eisen van de Omgevingswet, in samenwerking met 
uitvoeringsorganisaties en andere bevoegde gezagen. 
De Omgevingswet heeft op uiteenlopende wijzen consequenties voor 
toezicht en handhaving. Zo is er vaker sprake van algemene regels en 
zorgplichten. Zorgplichten kunnen zowel bestuursrechtelijk als 
strafrechtelijk worden gehandhaafd. Een overtreding van een 
gedoogplicht is onder de Omgevingswet strafbaar te stellen. De 
mogelijkheden voor de bestuurlijke boete zijn uitgebreid. 
Prioriteringsbeleid mag een formele reden zijn om niet te handhaven en 
tenslotte kunnen bevoegdheden worden overgedragen aan een ander 
bestuursorgaan. Deze veranderingen zullen deels effect hebben vanaf de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet, AMVB's en Regeling – en deels in 
de jaren daarna door nieuwe (typen van) regels in de verordening en het 
omgevingsplan. Dit vraagt aanpassingen van organisatie, processen en 
systemen, in samenwerking met uitvoeringsorganisaties en andere 
bevoegde gezagen. In het op te stellen beleid voor VTH wordt de 
implementatie van de Omgevingswet meegenomen. Het VTH beleid 
wordt in 2021 integraal bezien en afgestemd op de Omgevingswet. In het 
VTH beleid worden de beleidsdoelstellingen, ambities afgewogen en 
vastgesteld voor dit onderdeel. 

Primair betrokken VTH 

Planning 2020: Opstellen aanpak 
2021: Herzien van VTH-beleid en werkprogramma OMWB 

 
 
 

B.  Toezicht en handhaving aangepast aan de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) 
 

Verplicht Ja 

Deadline Gereed voor de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet. 
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Omschrijving van 
resultaat of actie 

Vanaf de inwerkingtreding dient de gemeente de processen rondom 
toezicht en handhaving bij bouwactiviteiten te hebben aangepast aan de 
Wkb. Dit omvat de inrichting van processen, de informatievoorziening, de 
afspraken met uitvoeringsdiensten en private partijen en juridische en 
inhoudelijke aspecten. 
 
De Wkb betekent een groot aantal veranderingen bij toezicht en 
handhaving inzake bouwactiviteiten. De gemeente blijft verantwoordelijk 
voor het toezicht op de bestaande bouw en omgevingsveiligheid en het 
bevoegd gezag. Bouwtoezicht voor categorie 1 bouwwerken wordt echter 
primair belegd bij private kwaliteitsborgers. De toets op het bouwplan 
vooraf wordt vervangen door toetsing op het bouwwerk zoals gebouwd. 
De gemeente toetst niet langer inhoudelijk aan bouwtechnische 
voorschriften, maar controleert of de opdrachtgever werkt met een 
toegelaten, geschikt instrument en een onafhankelijke kwaliteitsborger. 
De Wkb voert daarbij ook verschillende aanpassingen door in het 
Burgerlijk Wetboek om de positie van de opdrachtgever te versterken. Dit 
alles vraagt een aanzienlijk aantal wijzigingen in processen, competenties 
en informatievoorziening die de gemeente in 2021 dient te 
implementeren. 
 
In het op te stellen beleid voor VTH wordt de implementatie van de Wkb 
meegenomen alsmede bij de inrichting van de nieuwe processen. Bij 
onderdeel F van deze pijler, onder vergunningverlening zijn middelen en 
ondersteuning reeds aangepast op de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) 
beschreven. 

Primair betrokken Zie onderdeel F van deze pijler. 

Planning Zie onderdeel F van deze pijler. 

 
3. Financiële arrangementen met uitvoeringsdiensten herzien 

 

Verplicht Ja 

Deadline Gereed voor de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

Omschrijving van 
resultaat of actie 

De gemeente heeft de financiële arrangementen met de 
uitvoeringsdiensten (OMWB) herzien. 
 
Het takenpakket van de uitvoeringsdiensten zal veranderen vanaf de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet. De financiële arrangementen 
met de uitvoeringsdiensten moeten hierop voor de inwerkingtreding van 
de wet zijn aangepast. Om te komen tot een afsprakenkader, dat als 
uitgangspunt fungeert voor de nieuwe financiële arrangementen, zijn 
regionale werkgroepen geformeerd. Dit naar aanleiding van de 
behoeftepeiling vanuit de VNG bij de gemeenten. Op verschillende 
onderdelen zijn werkgroepen geformeerd, die vanaf december 2020 aan 
de slag gaan met afspraken over hoe onder de Omgevingswet de taken en 
samenwerking vorm en inhoud te geven. Dit onderdeel is mede 
afhankelijk van de afspraken die gemaakt gaan worden over de 
werkzaamheden en inzet van ketenpartners onder de Omgevingswet.   

Primair betrokken VTH, milieu en financiën   

Planning 2021: Opstellen aanpak en nieuw afsprakenkader 
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5.2.4 Globale planning op hoofdlijnen 
 

 
5.3 Informatie en ICT (DSO) 
5.3.1 Inleiding 
Het bereiken van de doelstellingen van de Omgevingswet en de gewenste 
dienstverlening is digitalisering essentieel. Meer transparantie, snelheid, ruimte, 
kwaliteit en gemak is alleen haalbaar met adequate digitalisering.  
 
Aan de Omgevingswet is een digitaliseringsopgave gekoppeld. Die gaat verder 
dan het werken met het DSO. De gehele context moet worden aangepast op 
werken met het DSO. De Omgevingswet in zijn geheel is een veranderopgave die 
vraagt om een andere manier van denken en werken. Gemeenten kunnen daar 
hun eigen invulling aan geven. De invulling van de digitaliseringsopgave moet 
aansluiten op de Omgevingswet en op de eigen invulling van de veranderopgave.  
 
5.3.2 Structuur en implementatiestrategie 
Om te voldoen aan de eisen van de Omgevingswet is het noodzakelijk om koppelingen tussen het 
gemeentelijke apparaat en het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) te leggen. Deze koppelingen 
maken het mogelijk om: 

- wijzigingen op het omgevingsplan te kunnen publiceren; 
- bijpassende regels en verordeningen toe te voegen, verwijderen of aanpassen;  
- vergunningaanvragen of meldingen ontvangen, afhandelen en publiceren.  

 
Het technische aspect van de pijler “Informatie en ICT (DSO)” gedeelte wordt dus grofweg in drieën 
gedeeld. Aan elk onderdeel wordt gewerkt vanuit een projectteam. Hierin wordt rekening gehouden 
met het advies van de VNG. In de teams zit overlap. Dit wordt later per onderdeel verder uitgewerkt. 
 
Digitalisering is geen taak van het team ICT op zich. Alleen met digitalisering kan de gemeente haar 
ambities waarmaken.  
  

Overzicht planning 
Dit betreft de doorlooptijd van het project 

Activiteit 
2020 2021 2022 2023 

1e kw 2e kw 3e kw 4e kw    

Was – Wordt (Omgevingswet)     x   

Implementatie Wkb     x   

Toepasbare regels (PvA en opstellen)     x   

Commissie ruimtelijke kwaliteit (instellen en in stand 
houden)     x   

Takenpakket uitvoeringsdiensten (vooral OMWB)    X x   

Welstandsbeleid x x x x X   

Beleid VTH     x   

Zaaksysteem  x x x x   

Onderzoek naar (financiële) gevolgen 
inwerkingtreding Omgevingswet en Wet 
kwaliteitsborging voor het bouwen     x   
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5.3.3 Aanpak  
De Omgevingswet is nog in ontwikkeling en het DSO wordt stapsgewijs met de beoogde gebruikers 
ontwikkeld. Afgesproken is, om voor het koppelen met de diverse onderdelen (Plansoftware, VTH en 
Toepasbare Regels), zoveel mogelijk de Informatie architectuur en digitale infrastructuur van Equalit 
aan te houden. Hierdoor wordt het overzicht transparant en universeel voor de diverse aangesloten 
gemeenten van Equalit. Zeker nu ook de aanbesteding van de diverse software onderdelen 
gezamenlijk opgepakt wordt. Randvoorwaarden zijn: 

- Systemen en (basis)registraties zijn op orde; 
- Zaakgericht werken invoeren: hier is separate software voor nodig die kan worden gekoppeld 

aan het DSO. Het DSO levert aanvragen en meldingen af. Middels zaakgericht werken 
moeten die in de andere systemen en processen van de gemeente worden opgepakt;  

- Indien gewerkt gaat worden met vragenbomen, moeten die worden voorbereid;  
- Het werkingsgebied van regels zijn duidelijk; 
- Archivering, privacybescherming en informatiebeveiliging zijn op orde.  

 
5.3.4 Implementatie van de pijler Informatie en ICT (DSO) 
 

1. Koppeling voor Publiceren van Omgevingsplannen (STOP/TPOD) 
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Gemeente Steenbergen heeft reeds een PlanApplicatie aangeschaft, Tercera Go genaamd. Hiermee 
kunnen we Omgevingsplannen publiceren. 
 

Verplicht Ja 

Deadline Gereed voor de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

Omschrijving van resultaat 
of actie 

Het koppeltraject gaat als volgt: Tercera koppelt aan de 
Digikoppeling van Equalit en deze koppelt vervolgens aan de DSO 
(LVBB). 

Primair betrokken Techniek: Equalit en Tercera. 
Begeleiding: Geo coördinator 

Planning Het koppelen van Tercera Go is afgerond. Opmerking: Momenteel 
directe koppeling tussen Tercera Go en het DSO. Afhankelijk van de 
eisen van Equalit mogelijk hierin een wijziging (Koppelen via Equalit). 

 
 
 

2. Koppeling VTH: Aanvragen en Meldingen  
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Het koppelen met het VTH systeem bestaat eigenlijk uit twee koppelvlakken: één digikoppeling voor 
het ontvangen van notificaties en één API koppeling om de verzoeken uit de notificatieberichten te 
kunnen downloaden en uploaden van/naar het DSO. 
 

Verplicht Ja 

Deadline Gereed voor de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

Omschrijving van 
resultaat of actie 

• Vergunningaanvragen en meldingen ontvangen en verwerken 
verdeeld in 4 stappen 

• Digikoppeling realiseren 

• Notificatiebericht ontvangen (Via Digikoppeling) 

• Verzoek ophalen en resultaten verzenden (m.b.v. API’s) 

• Samenwerk Functionaliteit Omgeving ontsluiten (m.b.v. API’s). 

Primair betrokken Techniek: Equalit en VTH-leverancier  
Begeleiding: Geo coördinator 

Planning Het testen van de Digikoppeling van Equalit is succesvol afgerond. 
Het koppelen van het VTH-systeem is afhankelijk wanneer de 
gekozen applicatie (Centric Leefomgeving) is geïnstalleerd. Voor 
Steenbergen zou dit april/mei 2021 zijn. 

 
 
 

3. Koppeling Toepasbare regels 
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Het koppelen van Toepasbare regels is niet verplicht, maar het wordt wel geadviseerd om te doen. 
Met deze koppeling wordt het mogelijk om bestaande regels (bijv. uit de bruidsschat) of nieuwe 
regels en vragenbomen toe te voegen aan de DSO. Voor een initiatiefnemer levert dit duidelijkheid. 
Het aanpassen is alleen mogelijk door het zelf te doen of door het uit te besteden. In beide gevallen 
zal deze koppeling nodig zijn. Nadere uitwerking volgt op een later moment.  
 

Verplicht Nee 

Deadline n.v.t. 

Omschrijving van 
resultaat of actie 

Indien de keuze gemaakt wordt om regels of vragenbomen aan te 
passen of toe te voegen, is er een softwarepakket (TR app) nodig. 
Het koppelen gebeurt d.m.v. een Digikoppeling. 

Primair betrokken (indien 
ingebruikname) 

Techniek: Equalit en TR-app leverancier  
Begeleiding: Geo coördinator 
RO: Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en VTH 
medewerker 

Planning Zodra besloten wordt deze taak te gaan uitvoeren, zal software 
moeten worden aangeschaft en geïmplementeerd. Omdat de 
aanbestedingen van de diverse Omgevingswet softwarepakketten 
via Equalit verloopt is afgesproken dat het de voorkeur heeft, om 
een samenhang tussen de drie pakketten te hebben (bijv. een 
integratie van Plan- VTH en TR software). 

 
5.4 Financiën 
5.4.1 Inleiding 
Rondom de financiële impact van de Omgevingswet zijn nog veel onzekerheden. Allereerst omdat op 
landelijk niveau nog verschillende onduidelijkheden zijn, zoals rondom het DSO. In de tweede plaats 
omdat de financiële impact afhankelijk is van de ambities en keuzes van gemeente Steenbergen.  
 
Bij het bepalen van de financiële impact wordt onderscheid gemaakt tussen de uitgaven gerelateerd 
aan de implementatie van de Omgevingswet en uitgaven gerelateerd aan het structurele, 
doorlopende karakter zoals dit vanaf de inwerkingtreding zal zijn. Een voorbeeld hiervan zijn 
veranderende uitgaven aan uitvoeringsorganisaties en ketenpartners zoals de omgevingsdienst. 
 
Daarnaast zijn er veranderende inkomsten, merendeels door het herzien van het legesmodel. 
 
5.4.2 Structuur en implementatiestrategie 
De pijler wordt in het team Omgevingswet vertegenwoordigt door de projectleider. De projectleider 
vertegenwoordigt ook eventuele deelprojectteams. Waar nodig worden die meegenomen in de 
informatie en overleggen van het projectteam. De verwachting is dat de projectleider merendeels zal 
zorgdragen voor het delen van informatie en kennis.   
 
De pijler financiën is in mindere mate een strategisch en koersbepalend. De implementatiestrategie 
sluit aan op het geheel. Waarschijnlijk is die calculerend en/of consoliderend.  
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5.4.3 Aanpak en globale planning 
Met ingang van de Perspectiefnota 2017 zijn budgetten beschikbaar gesteld voor de implementatie 
Omgevingswet en onlangs zijn deze budgetten geactualiseerd op basis van nieuwe inzichten. 
 
Per pijler is in beeld gebracht en onderbouwd wat de financiële consequenties van implementatie 
Omgevingswet zijn. Ook mogelijke risico’s zijn daarbij in ogenschouw genomen. Voor sommige 
activiteiten kan nog geen exact bedrag gegeven worden. Wanneer het niet mogelijk was hier een 
goede inschatting van te maken, zijn die als pm-post opgenomen. 
 
De structurele lasten en baten na invoering van de Omgevingswet worden later dit jaar (lees volgend 
jaar) samen met de projectleiders van diverse pijlers in beeld gebracht. 1 september 2021 is hiervoor 
de deadline. Voor het aanpassen van het legesmodel (in samenwerking met vakafdeling) kan 1 
november 2021 als deadline gehanteerd worden. 
 
Voor het in beeld brengen van de structurele lasten en baten dienen er op organisatieniveau enkele 
keuzes gemaakt te worden, zoals: 

• Keuzes t.a.v. kerninstrumenten/hoofdprocessen in de fysieke leefomgeving. Een belangrijke 
keuze is hoe verordenend of juist vergunningsvrij de gemeente Steenbergen wil opereren. 

• Keuzes t.a.v. de bruidsschat. Naarmate ervoor wordt gekozen meer meldplichten te laten 
vervallen, zal de potentiële reductie van de werklast (en daarmee besparing in uren) groter 
zijn. 

• Keuzes t.a.v. leges: de gemeente Steenbergen kan ervoor kiezen leges te heffen voor 
milieuvergunningen (na inwerkingtreding van de Omgevingswet). 

 
Andere aspecten die leiden tot structurele lasten en of baten waarvan de uitkomsten nu nog niet 
bekend zijn en de komende maanden bekend gaan worden, zijn: 

• Anticiperen op vervallen bouwkundige toets voor eenvoudige bouwwerken. Vanaf 1 januari 
2021 geldt een nieuwe (omvangrijkere) lijst met ‘eenvoudige bouwwerken’ waarvoor geen 
technische bouwtoets meer gevraagd kan worden. 

• Vereenvoudiging van het beheer van omgevingsplannen. Dit kan op termijn leiden tot een 
besparing op formatie. 

• Beheerkosten van het DSO. Gemeenten zullen 70% van de beheerkosten van het DSO 
financieren. Dit zijn voor gemeenten dus structurele meerkosten. Hier staat tegenover dat 
het gebruik van het DSO bij zowel burgers en bedrijven, maar ook bij gemeenten tot 
structurele besparingen kan gaan leiden. 

• Structurele kosten van uitvoeringsorganisaties en ketenpartners. 
 
Financiën 
De benodigde deelbudgetten voor de implementatie Omgevingswet zijn in juli 2020 geactualiseerd 
door de diverse projectleiders. De conclusie was dat voor de periode 2020-2024 naar verwachting 
een bedrag van € 553.500 nodig is, terwijl de aanwezige middelen voor deze periode € 413.500 
waren. De actualisatie voor deze implementatie resulteerde in een incidentele overschrijding van in 
totaal € 140.000.  
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De belangrijkste oorzaken: 

• het niet toekende overhevelingsvoorstel van de niet benutte middelen 2019; 

• de inzet van externe krachten; niet voor alle posities in het team zijn vaste medewerkers 
beschikbaar; 

• het uitstellen van de datum van inwerkstelling; door het uitstel van de wet komen kosten op 
een later moment en/of lopen langer door. 

 
In de tussenrapportage 2020, welke is vastgesteld door de raad op 29 oktober 2020, is een bedrag 
van € 33.500 aan incidentele middelen beschikbaar gesteld voor extra capaciteit.  
 
In de meerjarenbegroting 2021-2024, welke is vastgesteld door de raad op 5 november 2020, is 
totaalbedrag van € 106.500 (voor de periode 2021-2024) aan incidentele middelen beschikbaar 
gesteld voor de verdere implementatie van de Omgevingswet. 
 
Voor de gedetailleerde financiële vertaling van deze implementatie, zie onderstaand de tabellen. 
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incidentele financiële effecten implementatie omgevingswet               Geschat budget (excl. BTW)

Kerninstrumenten/hoofdprocessen in de fysieke leefomgeving 2020 2021 2022 2023 2024 Tot. 2020-2024

Lasten

€10.000 €25.000 €25.000 €10.000 €70.000 

€5.000 €20.000 €5.000 €30.000 

€10.000 €40.000 €80.000 €130.000 

Baten: geen

€15.000 €45.000 €40.000 €50.000 €80.000 €230.000 

2020 2021 2022 2023 2024 Tot.

€10.000 €10.000 €20.000 

€4.000 €4.000 

Participatie bij vergunningaanvragen  (advies OMWB, Veilgheidsregio,etc.) * €10.000 €10.000 €10.000 €30.000 

€12.500 €12.500 €12.500 €37.500 

€2.500 €5.000 €7.500 

(€12.500) (€12.500) (€12.500) (€37.500)

€12.500 €19.000 €10.000 €10.000 €10.000 €61.500 

(*) Investering is sterk afhankelijk van de nog te maken (beleids)keuzes

(**)Legesopbrengsten voortvloeiend uit commissie ruimtelijke kwaliteit volgen uit leges

2020 2021 2022 2023 2024 Tot.

€59.479 €52.128 €111.607 

€7.263 €7.263 

€23.258 €19.872 €43.130 

€15.000 €30.000 €45.000 

€21.000 €21.000 

€6.000 €12.500 €6.000 €24.500 

(€6.000) (€12.500) (€6.000) (€24.500)

€126.000 €102.000 €0 €0 €0 €228.000 

2020 2021 2022 2023 2024 Tot.

Koppelen Tercera - Digikoppeling Equalit €1.500 €1.500 

Ondersteuning Inbedding zaakgericht werken €60.000 €60.000 

aansluitkosten API VTH €5.000 €5.000 €5.000 €5.000 €20.000 

aansluitkosten API Zaaksysteem €5.000 €2.500 €2.500 €2.500 €12.500 

gedekt door algemene reserve (€60.000) (€60.000)

€11.500 €7.500 €7.500 €7.500 €0 €34.000 

2020 2021 2022 2023 2024 Tot.

Budgetten voor dienstverlening (uitvoeringsprogramma) pm pm pm pm pm pm

informatie opgevraagd bij teammanager SC, nog geen reactie ontvangen

Landschapkaart €15.000 €15.000 

Visie energie en ruimte €30.000 €30.000 

Klimaatadaptatie €37.350 €37.350 

gedekt door algemene reserve (€82.350) (€82.350)

€0 €0 

Deze posten waren destijds in de eerste opzet van benodigde middelen opgenomen (Perspectiefnota 2017)

€165.000 €173.500 €57.500 €67.500 €90.000 €553.500 

€131.500 €70.500 €70.500 €70.500 €70.500 €413.500 

-33.500 -103.000 13.000 3.000 -19.500 -140.000

Omgevingsvisie zonder milieueffectrapport (opstellen)

Omgevingsplan oefenen (vooral opleidingen)

Omgevingsplan met milieueffectrapport (opstellen)

Toepasbare regels en omgevingsplan

Totaal

Baten: legesopbrengsten (**)

Programmagerelateerde kosten

Totaal

Vergunningverlening en werkprocessen

Adviezen was- wordt

Totaal

Dienstverlening

faciliteren van communicatie en participatie t.b.v. pijlers

Lasten

Inhuur projectleiding

Flexibele inhuur expertise

Cursussen omgevingswet

Baten: geen

Toepasbare regels (PvA  en opstellen)

Inhuur assistent

Inhuur communicatieadviseur

Commissie ruimtelijke kwaliteit (instellen en in stand houden) *

eenmalige kosten

Lasten

Implementatie Wkb (inclusief onderzoek naar (financiële) gevolgen inwerkingtreding 

Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)

Lasten

Totaal

Totaal

ICT-DSO

Baten: geen

Overige

Totaal

Totaal nu bekende incidentele financiele effecten

Totaal aanwezig budget

Per saldo incidenteel

gedekt in regulere opleidingsbudgetten
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6. Inzet 
Onderstaand overzicht geeft een indicatie gegeven van de inzet in 2021. De capaciteit kan opnieuw 
in beeld worden gebracht zodra de uitgangspunten, strategie en aanpak bekend zijn. 
 

Wat Uren per week 

Programmamanagement (incl. externe samenwerking) 30 
Organisatie en ondersteuning 16 
Communicatie 20 
Participatie 8 
HR ntb 
Kerninstrumenten: projectleiding 12 
Kerninstrumenten: projectleiding omgevingsvisie  3 
Kerninstrumenten: project omgevingsvisie 3 
Kerninstrumenten: projectleiding omgevingsplan 2 
Kerninstrumenten: project omgevingsplan 4 
Vergunningverlening en werkprocessen: projectleiding 12 
Vergunningverlening en werkprocessen: deelproject Wkb ntb 
Informatie en ICT (DSO): projectleiding 12 
Financiën: projectleiding 8 

 
 

2020 2021 2022 2023 2024 Tot.

Tercera Go: licentie, hosting, update's, ondersteuning €8.000 €9.500 €9.500 €9.500 €9.500 €46.000 

jaarlijkse kosten digikoppeling Equalit €2.000 pm pm pm pm €2.000 

Jaarlijkse kosten API's €2.000 pm pm pm pm €2.000 

Toepasbare regels BerkelyBridge €4.000 €3.000 €3.000 €10.000 

Reserveren i.v.m. aanschaf voor applicatie VHT zelf €24.000 €27.500 €27.500 €30.500 €30.500 €140.000 

€40.000 €40.000 €40.000 €40.000 €40.000 €200.000 

€40.000 €40.000 €40.000 €40.000 €40.000 €200.000 

€0 €0 €0 €0 €0 €0 

Een paar voorbeelden ter verduidelijking:

* Participatie bij vergunningaanvragen  (advies OMWB, Veilgheidsregio,etc.)

* Takenpakket uitvoeringsdiensten (vooral OMWB)

Totaal

Totaal aanwezig budget applicatie VTH

Per saldo budget applicatie VTH

Structurele financiële effecten NA invoering omgevingswet     

Structureel budget

* Keuzes t.a.v. kerninstrumenten/hoofdprocessen in de fysieke leefomgeving. Een belangrijke keuze is hoe verordenend of juist 

* Keuzes t.a.v. de ‘bruidsschat’. Naarmate ervoor wordt gekozen meer meldplichten te laten vervallen, zal de potentiële reductie van de 

* Anticiperen op vervallen bouwkundige toets voor eenvoudige bouwwerken. Vanaf 1 januari 2022 geldt een nieuwe (omvangrijkere) lijst 

* Keuzes t.a.v. leges: De gemeente Steenbergen kan ervoor kiezen leges te heffen voor milieuvergunningen (na inwerkingtreding van de 

* Vereenvoudiging van het beheer van omgevingsplannen. Dit kan op termijn leiden tot een besparing op formatie

* Kosten van uitvoeringsorganisaties en ketenpartners (deze informatie is nu nog niet bekend. Voor OMWB geldt dat er medio 2020 een 

werkprogramma met Steenbergen wordt afgesproken, waarin nieuwe producten kunnen worden opgenomen. De GGD zal in 2020 een businesscase 

uitwerken over de rol van de GGD in de Omgevingswet en het aan het AB voorleggen)

structurele financiële effecten implementatie omgevingswet              Geschat budget (excl. BTW)

* Beheerkosten van het DSO. Gemeenten zullen 70% van de beheerkosten van het DSO financieren. Dit zijn voor gemeenten dus 

* Structurele kosten van uitvoeringsorganisaties en ketenpartners

De structurele financiële consequenties zijn met name afhankelijk van landelijke ontwikkelingen en van door de gemeente te maken 

keuzes.  Globaal gezien dient het voor 1 september 2021 in beeld te zijn gebracht 


