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Statusupdate  
Waalwijk Omgevingswet-proof 
Q1 2020 
 

Deze statusupdate heeft tot doel inzicht te geven in de projectbeheersing van het project Waalwijk 

Omgevingswet-proof. Binnen de kaders van het door de raad vastgestelde plan van aanpak1. Wij 

geven u inzicht in de projectbeheersing aan de hand van de GROTICK-methodiek. De letters van 
het woord GROTICK staan voor de aspecten: geld, risico's, organisatie, tijd, informatie, 

communicatie en kwaliteit. Na een samenvatting van de status per aspect komen alle aspecten 

afzonderlijk aan bod.  

 

Verklaring status 

Klaar 

Volgens plan van aanpak 

Niet volgens plan van aanpak 

 

Samenvatting 
Op dit moment verloopt het project op alle aspecten binnen de kaders van het plan van aanpak. 

Belangrijkste onderdeel in dit kwartaal is het uitwerken van de deelprojectplannen.  

 

Projectbeheersing Waalwijk Omgevingswet-proof 

Periode: Q1 - 2020  

Aspect Status Omschrijving Toelichting 

G - Geld  Incidentele projectkosten, 

structurele kosten en baten  

Uitwerken in 

deelprojectplannen 

R - Risico’s  Wetgeving, provincie, digitale 

stelsel, draagvlak 

Idem 

O - Organisatie  

 

Organisatiestructuur en capaciteit Idem 

T - Tijd * 

 

Mijlpalen 2020 en 2021 Idem 

I - Informatie  Overzicht, minimale acties, 

kapstok, quick-wins, pilots 

Idem 

C - Communicatie  

 

Intern en extern Idem 

K - Kwaliteit  

 

Letter en geest van de wet Idem 

 

* Op dit moment loopt dit aspect volgens planning, behalve voor het onderdeel ‘opleveren 

overzichten bestaande situatie’. Dit onderdeel zou in Q4 van 2019 afgerond moeten zijn. Dit 

onderdeel kost meer tijd dan verwacht. De verwachting is dat deze overzichten wel in Q1 van 

2020 klaar zijn. De planning van de andere mijlpalen komen daarmee niet in gevaar. 

 

  

 
1 Raad, 10 okt 2019, plan van aanpak met als bijlagen een communicatieplan, organisatieplan en routeplanner 
zie www.waalwijk.nl/omgevingswet  
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Geld 
In het organisatieplan bij het plan van aanpak is een financiële paragraaf opgenomen met een 

toelichting op de incidentele projectkosten en de structurele lasten en baten. Op dit moment zijn 

alleen ontwikkelingen te melden als het gaat om de incidentele projectkosten. 

 

Incidentele projectkosten.  

 Budget: 2019-2022 € 600.000,=. In de vorm van een beleidsreserve voor 2019-2022. 

 Besteed in 2019: circa € 80.000,=. Definitief bedrag nog bepalen in jaarrekening 2019. Voor 
projectsturing van o.a. plan van aanpak, raadsprogramma, bewustwording, kennisvergaring, 

regionale kennisuitwisseling  

 Budgetraming: nog uit te werken op basis van deelprojectplannen in Q1 – 2020. 

 

Risico’s 
In het organisatieplan bij het plan van aanpak is een paragraaf opgenomen over risicobeheersing. 

De daarin benoemde risico’s komen in deze statusupdate terug als deelaspect: wetgevingstraject, 

provincie, digitale stelsel, draagvlak. De deelaspecten planning, financieel en capaciteit komen 

respectievelijk terug bij de aspecten tijd, geld en organisatie.  

  

Risico’s Waalwijk Omgevingswet-proof 

Periode: Q1 - 2020  

Deelaspect Status Omschrijving Toelichting 

Wetgeving  Nog niet alle uitvoeringsregelgeving 

is bekend.  

In de deelprojectplannen 

uitwerken hoe we dit risico 

gaan beheersen. 

Provincie  Nog niet bekend welke regels de 

provincie gaat opleggen aan 

gemeenten. 

Idem 

Digitale stelsel   Nog niet bekend hoe het digitale 

stelsel er precies uit gaat zien. 

Idem 

Draagvlak  Onbekendheid met letter en geest 

van de wet.  

Idem 

Planning Zie aspect tijd  

Financieel Zie aspect geld  

Capaciteit Zie aspect organisatie  

 

 

Organisatie 
In het organisatieplan bij het plan van aanpak is organisatiestructuur opgenomen voor dit project. 

Ook gaat dit aspect over de capaciteit welke nodig en beschikbaar is voor dit project. Intern is de 

organisatiestructuur ingericht, zie afbeelding. Ook zijn de interne deelnemers aan stuurgroep, 

regieteam en deelprojecten benoemd. Voor de verschillende deelprojecten (algemeen, beleid, 

regels, anders werken, digitaal) worden in Q1 van 2020 deelprojectplannen gemaakt. Daarin wordt 

de benodigde capaciteit verder uitgewerkt. 
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Tijd 
De inschatting van de bestuurlijke partners en de minister is, dat het wenselijk en mogelijk is de 

Omgevingswet per 1 januari 2021 in werking te laten treden. Onlangs heeft de minister hierover 

de Kamer geïnformeerd2. Medio 2020 bepaalt de Tweede kamer of de wet daadwerkelijk per 1 

januari 2021 in werking treedt. Dat betekent voor de planning dat de routeplanner zoals 

opgenomen bij het plan van aanpak leidend is. De mijlpalen uit het plan van aanpak zijn 

opgenomen in een schema, zie hierna. Op dit moment loopt dit project volgens planning, behalve 

voor het onderdeel ‘opleveren overzichten bestaande situatie’. Dit onderdeel zou in Q4 van 2019 

afgerond moeten zijn. Dit onderdeel kost meer tijd dan verwacht. De verwachting is dat deze 

overzichten wel in Q1 van 2020 klaar zijn. Zie voor een inhoudelijke toelichting op de mijlpalen 

van dit kwartaal het aspect Informatie. Op basis van de deelprojectplannen wordt de 

mijlpalenplanning nog verder uitgewerkt.  
 

Mijlpalenplanning Waalwijk Omgevingswet-proof 

2020 

Q1 - 2020 Q2 - 2020 Q3 - 2020 Q4 - 2020 

Evaluatie plan van 

aanpak voor de 
invoeringsfase 

  Besluitvorming over 

Omgevingsvisie 1.0 
bestaande uit 

bestaand beleid 

Opleveren overzichten 
bestaande situatie  

  Besluitvorming over 
minimale acties voor 

de letter van de wet 

Vaststelling 

deelprojectplannen  

  Besluitvorming over 1e 

ronde quick wins in de 

geest van de wet 

Afronding 1e regionale 

pilot try-out DSO  

   

 
2021 

Q1 - 2021 Q2 - 2021 Q3 - 2021 Q4 - 2021 

Invoering 

Omgevingswet 1-1-

2021 

Besluitvorming over 

Omgevingsvisie 1.5 

met gezondheid als 
samenhangend thema 

Besluitvorming over 

kapstok voor het 

vervolg 

Besluitvorming over 2e 

ronde quick-wins in de 

geest van de wet 

 
2 Kamerbrief over voortgang invoering Omgevingswet, 29 nov 2019, 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/29/kamerbrief-over-voortgang-invoering-
omgevingswet 
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Informatie 
 

Evaluatie plan van aanpak 

 Wat geleerd: veel over de impact van de Omgevingswet is nog onduidelijk daardoor heeft het 

veel tijd gekost om een plan van aanpak te maken. 

 Wat ging goed: door veel tijd te nemen was het mogelijk samen met raad, ketenpartners en 

interne organisatie een zorgvuldig proces te doorlopen met een mooi resultaat. 
 Nieuwe ideeën: het maken van de deelprojectplannen versnellen door één basis te maken en 

die aan te vullen. Daarnaast nieuwe werkvormen uitproberen. 

 Wat veranderen: bij volgende plan van aanpak een sneller proces inrichten door meer taken te 

verdelen en daar meer prioriteit voor te organiseren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Opleveren overzichten bestaande situatie 

De actuele overzichten voor regels, vergunningen, processen, opleiding, informatie, software en 

samenwerking zouden volgens de routeplanner in Q4 van 2019 afgerond zijn. Het maken van de 

overzichten is al wel gestart en wordt afgerond in Q1 van 2020. De oplevering van de andere 

mijlpalen komt hiermee niet in gevaar (daarom is dit onderdeel in de samenvatting als ‘geel’ 

aangemerkt). 

 

Vaststelling deelprojectplannen 

In dit kwartaal staat het vaststellen van de deelprojectenplannen centraal. Zolang de kosten en 
capaciteit binnen de beschikbare en reguliere budgetten vallen, past het binnen de kaders van het 

plan van aanpak. Als dat niet het geval is zal de besluitvorming daarvoor in het volgende kwartaal 

voorbereid worden. 

 

Afronding 1e regionale pilot try-out DSO 

Extern is in 2019 een regionale pilot try-out DSO gestart om de mogelijkheden tot samenwerking 

te onderzoeken op onderdelen van vergunningverlening, vergunningencheck en participatie. In Q1 

van 2020 wordt deze eerste regionale try-out afgerond. In de volgende statusupdate volgt een 

samenvatting van de resultaten. 
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Communicatie 
In het communicatieplan van het plan van aanpak is opgenomen dat we driemaandelijks een 

statusupdate geven aan ketenpartners, raad, college en ambtelijk. Dit is de eerste statusupdate 

van 2020. Deze statusupdate is via www.waalwijk.nl/omgevingswet ook te raadplegen door 

inwoners en ondernemers. In Q4 van 2020 starten we ook met uitleg van de veranderingen 

specifiek voor informatie voor inwoners en ondernemers.  

 

Kwaliteit 
In het plan van aanpak is als ambitie opgenomen dat we op vernieuwende wijze niet alleen de 

letter maar ook de geest van de Omgevingswet willen invoeren: 

 De kwaliteit op basis van de letter van de wet monitoren we op de VNG-lijst minimale en 

advies acties.  

 De kwaliteit op basis van de geest van de wet monitoren we door inzichtelijk te maken welke 

resultaten we behalen op de volgende verbeterdoelen: gebruiksgemak, samenhang, 

afwegingsruimte en besluitvorming.  

In de invoeringsfase monitoren we de op te leveren resultaten. In de vervolgfase komt ook het 

daadwerkelijk monitoren van de verbeterdoelen bij inwoners en ondernemers aan bod. 

 

Letter van de wet 

 VNG-lijst minimale acties: geen wijzigingen ten opzicht van plan van aanpak, bijlage 3. 

Monitoring. 

 VNG-lijst advies acties: geen wijzigingen ten opzichte van plan van aanpak, bijlage 3. 

Monitoring. 
 

Geest van de wet 

Wijze monitoring nog uit te werken op basis van de deelprojectplannen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


