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Bijlage Monitoring Omgevingswet - minimale acties  

 

Versie 23 juni 2020 

 

Aanleiding en doel 

Dit document is een bijlage bij de Statusupdate Waalwijk Omgevingswet-proof van Q2 – 2020. 

De VNG heeft op 20 februari 2020 een nieuwe versie (3.0) uitgebracht van de lijst met minimale acties voor de Omgevingswet.  

Doel van dit document is aan te geven op welke wijze deze minimale acties verwerkt zijn in de verschillende prioriteiten en deelprojecten van het project 

Waalwijk Omgevingswet-proof. Aanvullend is ook de invoeringsdatum van de Omgevingswet aangepast naar 1-1-2022. 

 

Wijzigingen lijst ten opzichte van de vorige versie 

Ten opzichte van de vorige versie heeft de VNG samengevat de volgende wijzigingen aangebracht:  

• eisen en adviezen samengevoegd tot één lijst en een focus op de invoeringsfase; 

• laatste stand van zaken wetgeving verwerkt: acties toegevoegd vanuit de aanvullingssporen (geluid, bodem, grondeigendom) en vanuit de Wet 

kwaliteitsborging bouw (Wkb).  

 
VNG-lijst minimale acties Omgevingswet, versie 3.0/20 feb 2020 

Het overzicht van minimale acties Omgevingswet laat zien wat volgens de VNG gemeenten minimaal moeten regelen voor 1-1-2022 om klaar te zijn 

voor de invoering van de Omgevingswet. De VNG onderscheidt hierin de volgende categorieën:  

• Juridische eisen: dit zijn eisen die één op één terug te voeren zijn op verplichtingen in wet- en regelgeving;  

• Bedrijfsmatige eisen: deze zijn niet juridisch verplicht, maar worden wel vanuit bedrijfsmatige optiek noodzakelijk geacht voor het uitvoeren van de 

wet;  

• Adviezen: niet verplicht per 1-1-22, maar wel noodzakelijk voor het (op termijn) 

bereiken van de doelen van de Omgevingswet  

De juridische en bedrijfsmatige eisen zijn vergelijkbaar met prio 1 of 2 uit ons 

gemeentelijke plan van aanpak. De adviezen zijn vergelijkbaar met prio 3, 4 of 5 uit ons 

gemeentelijke plan van aanpak. 

 

Status 

De stand van zaken per onderdeel is aangegeven met een status volgens het schema op deze pagina.  

 

 

Verklaring status 

Klaar 

Volgens plan van aanpak/deelprojectplannen 

Niet volgens plan van aanpak/deelprojectplannen 

Niet van toepassing 
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VNG-actie, versie 3.0, 20 feb 2020 

-eis/advies 

Toelichting 

Pva-prio 

-Trekker deelproject 

of afstemmingsproject 

Status Opmerking 

1. Ambities, strategie, aanpak en financiën bepaald  
Advies  
De gemeente heeft de ambities, strategie en aanpak voor de 

invoering van de Omgevingswet bepaald en de financiële 

consequenties in beeld gebracht. 

Prio 3 

-Algemeen 

  

2. Kunnen ontvangen aanvragen en meldingen  
Eis (juridisch)  

Vergunningen en meldingen: Techniek:  
Per 1-1-22 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.  
(Deze eis is maakt als nummer 5.1 deel uit van de 

interbestuurlijke minimumlijst). 

Prio 2 

-Digitaal  

 

  

3. Proces behandelen vergunningaanvragen en 
meldingen ingericht  
Eis (juridisch)  
Vergunningen en meldingen: Proces:  
Per 1-1-22 is het bevoegd gezag (en/of de 

uitvoeringsorganisatie) voorbereid op de gewijzigde 
vergunningprocedure conform de eisen van de Omgevingswet. 

Hieronder valt het kunnen verwerken van een enkelvoudige 
en een meervoudige aanvraag.  
(Deze eis is maakt als nummer 5.2 deel uit van de 

interbestuurlijke minimumlijst). 

Prio 2 

-Anders werken 

(proces)  

-Regels (input/output) 

 

 

  

4. Kunnen beoordelen vergunningaanvragen  
Eis (juridisch)  
Vergunningen en meldingen: Beoordeling:  
Per 1-1-22 is het bevoegde gezag (en/of haar 
uitvoeringsorganisatie) in staat om aanvragen voor 
omgevingsvergunningen te beoordelen conform de eisen van 

de Omgevingswet.  
(Deze eis is maakt als nummer 5.3 deel uit van de 

interbestuurlijke minimumlijst). 

Prio 2 

-Regels 

 

  

5. Kunnen aanleveren indieningsvereisten  
Eis (juridisch)  

Prio 2   
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VNG-actie, versie 3.0, 20 feb 2020 

-eis/advies 

Toelichting 

Pva-prio 

-Trekker deelproject 

of afstemmingsproject 

Status Opmerking 

Vergunningen en meldingen: Indieningsvereisten: Per 1-1-22 
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.  

(Deze eis is maakt als nummer 5.4 deel uit van de 

interbestuurlijke minimumlijst). 

-Regels 

-Digitaal 

6. Gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit 

ingesteld  
Eis (juridisch)  
De gemeente heeft een commissie ingesteld die in ieder geval 

tot taak heeft te adviseren over de aanvragen van een 

omgevingsvergunning voor een Rijksmonument 

(gemeentelijke adviescommissie). 

Prio 2 

-Regels 

  

7. Vergunningverlening aangepast op de Wkb  
Eis (juridisch)  

Per 1-1-2022 dient de gemeente de vergunningverlenings- en 
meldingsprocessen 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. 

Prio 2 

-Afstemmingsproject 

TVVB 

 De Wkb is een aparte wet naast de  

Omgevingswet maar treedt wel tegelijk in 

werking. De invoering van de Wkb is 

daarom een apart project waarbij 

afstemming op de invoering van de 

Omgevingswet van belang is. 

 

8. Proces verkennen initiatief ingericht Eis (bedrijfsmatig)  
De gemeente heeft het proces ‘verkennen initiatief’ zodanig 
ingericht 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. 

Prio 2 

-Anders werken 

(proces)  

-Regels (input/output) 

 

  

9. Participatie bij initiatieven ingericht Eis (bedrijfsmatig)  
De gemeente heeft de minimaal noodzakelijke processen en 

werkwijzen voor participatie bij initiatieven ingericht. 

Prio 2 

-Anders werken 

 

  

10. Kunnen opstellen en aanleveren vragenbomen 
vergunningcheck  
Advies  
De gemeente is in staat om toepasbare regels voor de 
vergunningcheck op te stellen en aan te leveren aan DSO-LV, 

Prio 2 

-Regels (opstellen)/ 

-Digitaal (aanleveren) 
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VNG-actie, versie 3.0, 20 feb 2020 

-eis/advies 

Toelichting 

Pva-prio 

-Trekker deelproject 

of afstemmingsproject 

Status Opmerking 

conform de daarvoor geldende standaard; Per 1-1-22, 
tenminste voor die activiteiten waarvoor het uitvoeren van 
een vergunningcheck nu ook al mogelijk is (gelijkblijvend 
dienstverleningsniveau). 

11. Snelle dienstverlening voor topactiviteiten ingericht  
Advies  
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.). 

Prio 2 

-Regels 

  

12. Toezicht en Handhaving ingericht Eis (juridisch)  
De gemeente heeft toezicht en handhaving afgestemd op de 
bedoelingen en eisen van de Omgevingswet, in samenwerking 
met uitvoeringsorganisaties en andere bevoegd gezagen. 

Prio 2 

-Anders werken 

(proces)  

-Regels (input/output) 

 

  

13. Toezicht en handhaving aangepast aan de Wkb  
Eis (juridisch)  
Per 1-1-2022 dient de gemeente de toezichts- en 
handhavingsprocessen bij bouwactiviteiten te hebben 

aangepast aan de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb). Dit 
omvat de inrichting van processen, de informatievoorziening, 
de afspraken met uitvoeringsdiensten en private partijen en 
juridische/inhoudelijke aspecten. 

Prio 2 

Afstemmingsproject 

TVVB 

 De Wkb is een aparte wet naast de  

Omgevingswet maar treedt wel tegelijk in 

werking. De invoering van de Wkb is 

daarom een apart project waarbij 

afstemming op de invoering van de 

Omgevingswet van belang is. 

 

14. Kunnen wijzigen omgevingsplan  
Eis (juridisch)  
Als een gemeente een omgevingsplan wil wijzigen, dan stelt 
de gemeente deze wijziging per 1-1-22 vast conform de eisen 
van de Omgevingswet. Het gewijzigde deel van het plan 

voldoet aan de provinciale instructieregels en aan de 
instructieregels uit hoofdstuk 5 van het Besluit kwaliteit 
leefomgeving. De wijziging wordt met behulp van de geldende 

standaard ontsloten via DSO-LV.  
(Deze eis is maakt als nummer 4 deel uit van de 
interbestuurlijke minimumlijst). 

Prio 2 

-Anders werken 

(proces) 

-Regels (input/output) 

-Digitaal (ontsluiting) 

  

15. Kunnen werken met tijdelijk omgevingsplan  
Eis (bedrijfsmatig)  

Prio 2 

-Regels (inhoud) 
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VNG-actie, versie 3.0, 20 feb 2020 

-eis/advies 

Toelichting 

Pva-prio 

-Trekker deelproject 

of afstemmingsproject 

Status Opmerking 

Per 1-1-22 is de gemeente in staat om te kunnen werken met 
het tijdelijk omgevingsplan (van rechtswege). De gemeente 
heeft zich hiervoor verdiept in de bruidsschat, het 
overgangsrecht en de wijze waarop het tijdelijk 
omgevingsplan geraadpleegd kan worden in het DSO-LV. 

Daarnaast heeft de gemeente de bestaande 'planvoorraad' 
opgeschoond en – voor zover nodig geacht – de oude 
bestemmingsplannen geactualiseerd in ruimtelijkeplannen.nl. 

-Digitaal (raadplegen) 

16. Plan(ning) gemaakt voor een nieuw omgevingsplan  
Advies  
De gemeente heeft keuzes gemaakt over de uitgangspunten, 

structuur en insteek van het nieuwe omgevingsplan. Daarbij is 
ook bepaald in welke stappen en in welk tempo het nieuwe 
omgevingsplan wordt opgesteld. Eén en ander in lijn met de 
kaders vanuit rijks- en provinciale regelgeving en vastgelegd 
in een met de raad afgestemd plan van aanpak. 

Prio 2 

-Regels 

  

17. Programma luchtkwaliteit vastgesteld  
Eis (juridisch)  
Per 1-1-22 beschikken die gemeenten die daartoe verplicht 
zijn over een vastgesteld programma luchtkwaliteit. 

Prio 2 

Beleid 

 Niet van toepassing voor gemeente 

Waalwijk 

18. Kennis vergaard over kerninstrument programma  
Advies  

De gemeente heeft haar programma('s) vastgesteld en (zodra 

mogelijk) gepubliceerd via DSO-LV. 

Prio 2 

-Beleid 

  

19. Omgevingsvisie in voorbereiding Advies  

De gemeente heeft wezenlijke stappen gezet in het 
formuleren van een integrale omgevingsvisie zoals bedoeld in 
de Omgevingswet, en heeft besloten of zij gebruik maakt van 
de gelijkstellingsbepaling, welke regelt dat een voor 1-1-22 
vastgestelde omgevingsvisie ook daarna blijft gelden als 
omgevingsvisie. 

Prio 3 

-Beleid 

  

20. Monitoring en evaluatie ingericht  

Advies  
De gemeente heeft monitoring & evaluatie afgestemd op de 
bedoelingen en eisen van de Omgevingswet. 

Prio 3 

-Algemeen 

  

21. Kunnen uitvoeren gedecentraliseerde bodemtaken  

Eis (juridisch)  

Prio 2  De Aanvullingswet bodem maakt onderdeel 
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VNG-actie, versie 3.0, 20 feb 2020 

-eis/advies 

Toelichting 

Pva-prio 

-Trekker deelproject 

of afstemmingsproject 

Status Opmerking 

Per 1-1-22 heeft de gemeente afspraken gemaakt over de 
overdracht van bodemtaken, de regels en de bijbehorende 
middelen vanuit de provincie en is in staat om de 
overgedragen taken uit te (laten) voeren. 

Afstemmingsproject 

TREW 

uit van de Omgevingswet. Wel is dit 

onderdeel gericht op een heel specifiek 

inhoudelijk onderdeel. Daarom is dit 

onderdeel benoemd als apart project 

waarbij afstemming op de invoering van de 

Omgevingswet van belang is. 

 

22. Kunnen toepassen procedures en regels 
voorkeursrecht en onteigenen  
Eis (juridisch)  
Per 1-1-22 kan de gemeente de procedurele wijzigingen van 
het voorkeursrecht toepassen, zoals beschreven in de 
aanvullingswet grondeigendom. 

Prio 2 

Afstemmingsproject 

TREW 

 De Aanvullingswet grondeigendom maakt 

onderdeel uit van de Omgevingswet. Wel is 

dit onderdeel gericht op een heel specifiek 

inhoudelijk onderdeel. Daarom is dit 

onderdeel benoemd als apart project 

waarbij afstemming op de invoering van de 

Omgevingswet van belang is. 

 

23. Kunnen toepassen procedures en regels 

kostenverhaal  
Eis (bedrijfsmatig)  

Per 1-1-22 heeft de gemeente de procedures en 
(reken)methoden voor kostenverhaal geïmplementeerd, zoals 
beschreven in de aanvullingswet grondeigendom. 

Prio 2 

Afstemmingsproject 

TREW 

 De Aanvullingswet grondeigendom maakt 

onderdeel uit van de Omgevingswet. Wel is 

dit onderdeel gericht op een heel specifiek 

inhoudelijk onderdeel. Daarom is dit 

onderdeel benoemd als apart project 

waarbij afstemming op de invoering van de 

Omgevingswet van belang is. 

 

24. Legesmodel, mandaatregelingen en verordening 
planschade aangepast  
Eis (bedrijfsmatig)  

De gemeente heeft haar legesmodel, de mandaatregelingen 
en de procedureverordening planschade aangepast op de 
situatie per 1-1-22. 

Prio 2 

Regels 

  

25. Financiële arrangementen met uitvoeringsdiensten 
herzien  

Eis (bedrijfsmatig)  
De gemeente heeft de financiële arrangementen met haar 
uitvoeringsdiensten herzien. 

Prio 2 

Regels 
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VNG-actie, versie 3.0, 20 feb 2020 

-eis/advies 

Toelichting 

Pva-prio 

-Trekker deelproject 

of afstemmingsproject 

Status Opmerking 

26. Verstrekken informatie over de Omgevingswet  
Eis (bedrijfsmatig)  
De gemeente (en uitvoeringsorganisatie) kan burgers en 
bedrijven voorzien van correcte en begrijpelijke informatie 
over de Omgevingswet. 

Prio 2 

Anders werken 

  

27. Veranderopgave vanaf 1-1-2022 bepaald  
Advies  
Gemeentebestuur, management en 'uitvoering' hebben een 

beeld van de verdere veranderopgave die voortvloeit uit de 
bedoeling van de wet en hebben op basis daarvan een aanpak 
gedefinieerd om de organisatie verder te laten groeien in de 

wijze waarop de Omgevingswet wordt uitgevoerd. 

Prio 3 

Algemeen 

  

 


