
Themavond Omgevingswet

Wat, wanneer, hoe?
stand van zaken 

en besluitvorming raad

10 november 2022



Wat kunt u verwachten?
Deel 1 (Toelichting door Erin Tselekis, Programmamanager Omgevingswet)

• Omgevingswet in vogelvlucht

• Strategie voorbereiding invoering wet en omgaan met onzekerheid invoeringsdatum

• Huidige stand van zaken

Deel 2 (Toelichting door Ton Chaudron, projectleider raadsbesluiten omgevingswet)

• Toelichting “resterende” raadsbesluiten

• Participatieplicht initiatiefnemer

• Commissie ruimtelijke kwaliteit

• Verordeningen (technische besluiten)
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Korte terugblik in vogelvlucht

• Samenwerking met Oudewater voorbereiding Omgevingswet (2019)

• Raadsacademie Omgevingswet (februari 2020)

• Vaststelling delegatiebesluit en bindend adviesrecht (oktober 2021)

• Vaststelling beleidskader participatie (2021)

• Vaststelling omgevingsvisie ( 9 juni 2022)

• Toezegging raadsinformatiebrief nadere prioritering programma’s omgevingsvisie

– Stand van zaken 
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De Omgevingswet: de basisgedachte
Integraal werken in de leefomgeving, geen ‘hokjes’ tussen beleidsthema’s

Decentralisatie 1 overheid, toegankelijker, gebruiksvriendelijk, gebiedsgericht

Daarom: 

• Meer decentrale sturing en meer verantwoordelijkheid en initiatief in samenleving

• Nieuwe planinstrumenten, vergunningen, processen, procedures, besluitvorming en financieel 

huishouding

Ontwikkelen (Stap voor stap)

Cultuur, missie, visie, houding en 

samenwerking 

basisgedachte: 

vertrouwen

Verbouwen (in één keer het roer om)

werkprocessen, procedures planinstrumenten, 

ict, vergunningen, financieel

basisgedachte: 

sneller, eenvoudiger, 

1 loket



• DE WINKEL MOET OPEN BLIJVEN! 

Doel: Winkel (planvorming en vergunningen) openhouden

Hoe:  Samen. Elkaar helpen, leren, verbeteren

3. Verbeteren en 

vernieuwen 

2. Ontwikkelen van 

en leren werken met 

nieuwe instrumenten

1. Basis op orde

Strategie invoering wet

TRANSITIEPERIODE 2024-2029

beleid, regels & proces en 

(dus we starten met omgevingsplan van rechtswege!)

VOORBEREIDING

minimale acties VNG

Beleidsarm 

Bestaande werkwijzen als vertrekpunt



Uitstel wet, hoe anticiperen
• Recente uitspraak minister de Jonge: 1 juli 2023. Eerste kamer moet nog besluit nemen over invoeringsdatum.

• Werkzaamheden transitieperiode oppakken als basis op orde is (bijv. omgevingsplan vernieuwen, verbeterslagen 

dienstverlening initiatieven). 
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Projectmatig

tijd

20242022 2023

Wet

Monitoring  financiën en werkwijze

In de lijnorganisatie

2029

TransitieperiodeVoorbereiding



Financiën tijdens transitieperiode (na invoering) 

Monitoren en evalueren, herijken: 

• Structurele kosten

• Praktijkervaring benodigde 

capaciteit en tijdsbesteding

• ‘Structurele’ inkomsten

• Legesverordening

• Kostenverhaal
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Input voor

• Niveau dienstverlening

• Inrichten benodigde 

capaciteit en fte

• Onderbouwing 

toekomstige 

rijksbijdragen



Wat verandert er concreet?
In
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n • Omgevingsvisie 

• Programma 

• Omgevingsplan

• Bodemtaken provincie

• Milieutaken Rijk (Bruidsschat)

• Wkb: bouwtoezicht naar 
markt, alleen handhaving

• Grondslag voor leges P
ro
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T Nieuw digitaal stelsel (DSO)  
voor:

• (voor beleid, juridische regels 
en vergunningen)

• 1 loket/1 overheid: gemeente 
is de poort

• Toepasbare regels 
(beslisbomen, op basis van 
juridische regels)
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e
n • Samenwerking ketenpartners

• Vooroverleg initiatiefnemer/ 
omgevingstafel

• Adviesrecht raad

• Participatiebeleid

• Verplichte participatie

• Commissie ruimtelijke kwaliteit



Verplichte raadsbesluiten voor de 
invoering

✓ Raadsbesluit Adviesrecht

✓ Delegatiebesluit 

✓ Beleidskader participatie

Nog te nemen: 

• Verplichte participatie initiatiefnemer

• Instellen commissie ruimtelijke kwaliteit en erfgoed

• Technische aanpassingen aantal bestaande verordeningen en APV

• Legesverordening
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Voorstel besluitvormingsproces

• 10 november thema-avond

• Aanbieding aan de agendacommissie in december

• Participatie initiatiefnemer (aanwijzingsbesluit)

• Commissie RKE (verordening tot instelling)

• Technische aanpassingen bestaande verordeningen:

– Erfgoedverordening

– Nadeelcompensatieverordening

• Legesverordening 2023:

– nov 2022: indexeren via belastingverordeningen

– juni 2023: nieuwe stijl Omgevingswet
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Participatieplicht initiatiefnemer  Nieuw!

Omgevingswet legt de verantwoordelijkheid voor participatie voor aanvragen 

omgevingsvergunningen bij initiatiefnemer.

• Indieningsvereiste voor alle aanvragen (niet verplicht)

• Wet geeft raad mogelijkheid participatie verplicht te stellen voor aan te wijzen gevallen

Uitgangspunten voor het raadsvoorstel.

• Alleen als het initiatief flinke impact heeft op de publieke ruimte

• Duidelijkheid voor initiatiefnemer in welke gevallen verplicht

• Op weg helpen initiatiefnemer door handreiking en concrete vereisten qua rapportage

• Lerend proces
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Commissie RKE

• Geen overgangsrecht in de Wet

Uitgangspunten in raadsvoorstel

• Vóór inwerkingtreding zorgen dat huidige commissie kan functioneren

• In 2023 nota ruimtelijke kwaliteit (opvolger welstandsnota uit 2009) opstellen

• Scope van de commissie: Aansluiten bij bestaande werkwijze RKE

• Plek RKE in het planproces: meer naar de voorkant van vooroverleg (niet als sluitstuk)

• Lerend proces
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Technische aanpassingen verordeningen

• Voor inwerkingtreding noodzakelijk om enkele verordening opnieuw vaststellen

• Het gaat om de verordeningen: 

– Erfgoedverordening 

– Nadeelcompensatieverordening (voorheen bekend als planschade)

– Afvalstoffenverordening (reeds vastgesteld)

– APV 
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Vragen en discussie

• Heeft u vragen of opmerkingen bij de uitgangspunten in de raadsvoorstellen?

• Andere vragen of opmerkingen?
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