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RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Voortgangsrapportage implementatie Omgevingswet november 2022

Steenbergen; 6 december 2022

Aan de Raad,

Op 20 juli 2021 hebben wij uw raad de eerste voortgangsrapportage implementatie 
Omgevingswet aangeboden. Hierin is aangegeven dat vanaf toen de raad om de twee maanden 
deze voortgangsrapportage zal ontvangen. De rapportage van november 2022 treft u bijgevoegd 
aan. Inmiddels is de inwerkingtreding van de Omgevingswet wederom uitgesteld, van 1 januari 
2023 naar 1 juli 2023. Een definitief invoeringsbesluit moet nog genomen worden, dus ook 1 juli 
2023 is nog niet definitief. Op basis hiervan is een voortgangsrapportage om de twee maanden 
niet meer nodig en zal deze aangeboden worden zodra dit voor uw raad relevant is. Door het 
uitstel ontstaat meer tijd om te oefenen en dient besluitvorming uitgesteld te worden, zoals 
aanpassen mandaatregeling en actualiseren legesverordening, maar laat onverlet dat de 
implementatie op schema loopt.

Ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage is deze op de volgende punten aangepast: 
Algemeen
- op 25 oktober 2022 heeft een cursusdag Omgevingswet plaatsgevonden voor diverse 

medewerkers. De leerbundel Omgevingswet is geplaatst in de Steenbergen Academie;
- de mandaatregeling zal in mei 2023 aangepast worden, mits de Omgevingswet op 1 juli 2023 

in werking treedt.
Kerninstrumenten
- het adviesrecht en participatie raad voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten is door de 

raad in september vastgesteld en op afgerond gezet;
- De gemeente is gestart met de ontwikkeling van de omgevingsvisie. Als eerste stap is het 

bestaande beleid voor de fysieke leefomgeving geïnventariseerd. Hieruit is een beleids- en 
aandachtspuntenanalyse ontwikkeld. Vanuit deze basis wordt de aanpak voor de ontwikkeling 
van de omgevingsvisie verder ontwikkeld. Het raadsakkoord 2022 is hierbij ook een belangrijk 
onderdeel. Op dit moment wordt het plan van aanpak opgesteld en wordt de aanbesteding 
voorbereid. De omgevingsvisie moet wettelijk gezien gereed zijn voor 1 januari 2025.

Vergunningverlening en werkprocessen
- de planning en de activiteiten zijn voor diverse onderdelen aangepast, in verband met het 

uitstel van de inwerkingtreding Omgevingswet naar 1 juli 2023;
- inrichten proces verkennen initiatief: deze activiteit stond onder Participatie, maar hoort thuis 

onder Vergunningverlening en werkprocessen. De planning is aangepast;
Informatie en ICT
- de planning is voor diverse onderdelen aangepast, in verband met het uitstel van de 

inwerkingtreding Omgevingswet naar 1 juli 2023;
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Participatie
- de tekst onder Wat gaan we doen? is geactualiseerd. Toegevoegd is dat in eerste instantie 

uitgangspunten worden geformuleerd voor participatiebeleid. Een extern bureau is 
ingeschakeld om kaders te stellen (participatiebeleid). Op 11 oktober 2022 is de kick off 
bijeenkomst geweest. In december 2022 wordt de planning verwacht van het proces om te 
komen tot het stellen van de kaders;

Financiën
- de planning voor het actualiseren van de legesverordening is aangepast in verband met het 

uitstel van de inwerkingtreding Omgevingswet naar 1 juli 2023.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,

de burgemeę;

ran den'pelt, MBAM.J.P. d
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