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1. Inleiding 

Met deze statusupdate geven wij u inzicht in de projectbeheersing van het project Waalwijk 

Omgevingswet-proof.  Eerst geven we u een overzicht van de belangrijkste resultaten van Q1 

2021. Daarna volgt een tabel met een kort overzicht per aspect van de GROTICK-methodiek. 

GROTICK staat voor de aspecten: Geld, Risico, Organisatie, Tijd, Informatie, Communicatie en 

Kwaliteit. Tot slot geven we u een doorkijk naar het volgende kwartaal.  

 

De volgende kaders zijn gebruikt om aan te geven of een aspect al dan niet volgens plan verloopt: 

• Plan van aanpak, versie 1.0.1 (hierna: plan van aanpak); 

• Deelprojectplannen, versie 1.1 (hierna: document deelprojectplannen). 

Deze kaders zijn te vinden op www.waalwijk.nl/omgevingswet onder de tegel ‘plan van aanpak’. 

 

2. Belangrijkste resultaten Q1 2021 

Het eerste kwartaal van 2021 stond vooral in het teken van het uitwerken van de keuzes die dit 

jaar nodig zijn voor de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2021.  

 

Vaststelling Omgevingsvisie 1.0 

Op 2 februari 2021 heeft de raad de Omgevingsvisie 1.0 vastgesteld. Dit is een overzicht van 

bestaande en actuele beleidsdocumenten met betrekking tot de fysieke leefomgeving vanuit de 

invalshoeken strategisch, thematisch en gebiedsgericht. Zie voor meer informatie 

www.waalwijk.nl/omgevingsvisie.  

 

Participatie Omgevingsvisie 1.5 

In dit eerste kwartaal hebben we een digitale peiling gehouden met vragen over gezondheid in de 

fysieke leefomgeving. In totaal hebben 526 mensen de peiling ingevuld, een mooi resultaat! 

Daarnaast zijn 8 verdiepende interviews gehouden met vertegenwoordigers van bedrijven en 

instellingen. De resultaten zijn te lezen op www.waalwijk.nl/omgevingsvisie. Het tweede kwartaal 

gaan we starten met het opstellen van een conceptversie Omgevingsvisie 1.5. Daarbij vormen de 

resultaten van de participatie uiteraard een belangrijk ingrediënt.  

 

Afbeelding woordwolk resultaat participatie Omgevingsvisie 1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Onderwerpen in de leefomgeving die positief hebben bijgedragen aan 

de gezondheid van inwoners het afgelopen jaar 

 

http://www.waalwijk.nl/omgevingswet
http://www.waalwijk.nl/omgevingsvisie
http://www.waalwijk.nl/omgevingsvisie
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Keuze kantelmoment bestemmingsplannen 

De inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft gevolgen voor de lopende planologische 

procedures, in het bijzonder de aanvragen voor een bestemmingsplanwijziging.  

Het overgangsrecht van de Omgevingswet zegt, dat bestemmingsplannen die vóór 

inwerkingtreding van de wet als ontwerp ter inzage worden gelegd, nog volgens het oude regime 

worden afgehandeld. Gelet op de voorbereidingstijd van een bestemmingsplan kiezen wij ervoor 

om kenbaar te maken dat aanvragen voor bestemmingsplanwijzigingen vóór 1 juni 2021 moeten 

worden ingediend. In dat geval is er normaal gesproken voldoende tijd om het bestemmingsplan 

nog op basis van het huidige recht te kunnen vaststellen en niet na 1 januari 2022 te hoeven 

ombouwen in een wijziging omgevingsplan. Meer informatie over dit onderwerp is te lezen op deze 

webpagina.  

 

Voorbereiding stappenplan omgevingsplan  

In regioverband hebben we dit eerste kwartaal een aanbestedingsopdracht geformuleerd in het 

kader van het omgevingsplan. Onze gemeente is een van de trekkers van dit regionale project. 

Het doel van deze opdracht is het kunnen faciliteren van ruimtelijke initiatieven die in strijd zijn 

met het omgevingsplan die na (of voorafgaand aan) de inwerkingtreding van de Omgevingswet 

worden ingediend en waaraan de gemeente medewerking wil verlenen. 

De initiatieven kunnen gerealiseerd worden via een 

A. Wijziging omgevingsplan (hierna OP) of 

B. Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (hierna BOPA). 

 

Op het moment dat een aanvraag binnenkomt die moet voldoen aan de Omgevingswet, moet de 

gemeente weten hoe zowel een BOPA als een deel OP eruit ziet en welke minimale eisen er gelden. 

We moeten beschikken over een stappenplan en casco waaraan we intern kunnen toetsen en die 

we externen toe kunnen sturen zodat ze weten wat de opbouw is. Na aanbesteding van deze 

opdracht, gaat in het tweede kwartaal de uitwerking van start. 

 

Kennissessie omgevingsbevoegdheden raad 

Op 25 maart heeft de raad een openbare kennissessie gehad over de kerninstrumenten van de 

Omgevingswet en de omgevingsbevoegdheden voor de raad. Met kennis over de letter van de wet 

maar ook wat beoogd is in de geest van de wet. Met die kennis kan de raad in het volgende 

kwartaal input geven aan een voorstel dat door het college daarvoor wordt voorbereid.  

 

Opleidingsplan interne organisatie 

Dit eerste kwartaal hebben we een opleidingsplan voor de interne organisatie gemaakt zodat we 

het volgende kwartaal opleidingen kunnen gaan inkopen. Dat doen we om in het laatste half jaar 

voor de invoering de interne organisatie klaar te stomen met kennis in de letter en geest van de 

wet. Vooruitlopend heeft de interne organisatie al de mogelijkheid een e-learning te volgen om 

alvast basiskennis op te doen. 

 

Voorbereiding inkoop Omgevingswetsoftware 

Dit eerste kwartaal is alles voorbereid om begin tweede kwartaal te kunnen starten met het 

inkoopproces voor Omgevingswetsoftware. Dat doen we om in het vierde kwartaal van dit jaar te 

kunnen gaan oefenen met de nieuwe software.  

 

Keuzes pilotprojecten 

Het maken van een keuze over het vervolg van drie pilotprojecten is nodig omdat in deze fase van 

het project de invoeringsonderdelen die moeten op basis van de letter van de wet niet in gevaar 

mogen komen ten opzichte van wat we willen in de geest van de wet. In het document 

https://www.waalwijk.nl/inwoners/overgang-naar-nieuwe-wet_43590/
https://www.waalwijk.nl/inwoners/overgang-naar-nieuwe-wet_43590/
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Deelprojectplannen 1.1 is daarom een projectfocus opgenomen voor 2021. Dit betekent tot 1-1-

2022 onze focus houden op prio 1 (opruimen voor overzicht) en 2 (verhuizen - minimale acties 

letter van de wet). Prio 3 (wenselijk in de geest van de wet) nemen we alleen mee indien dit 

vanzelfsprekend onderdeel is van prio 1 en 2. Voor de pilotprojecten hebben we daarom de 

volgende keuze gemaakt: 

• Pilot uitwegen: pilot om de dienstverlening voor het product uitwegen te verbeteren. Geen 

minimale actie en in het plan van aanpak benoemd als prio 3. Het voortzetten van deze pilot 

heeft meer structurele effecten dan verwacht en kan dus niet vanzelfsprekend meeliften met 

prio 1 en 2. Daarom stellen we deze pilot uit. Uitstel betekent meenemen in het plan van van 

aanpak voor de vervolgfase in 2022.  

• Pilot bestemming wonen: dienstverlening verbeteren bij vergunningverlening door de 

bestemming wonen in de woonwijken ‘op te ruimen’. Dat wil zeggen de opgestelde pilotregels 

te verwerken in de bestemming wonen in de woonwijken. Geen minimale actie maar in het 

plan van aanpak wel benoemd als prio 1 om te kunnen werken met een actueel overzicht van 

regels voor de bestemming wonen. Daarom zetten we deze pilot voort. Het voortzetten doen 

we door in de 2e helft van 2021 te starten met een eerste stap in de richting van een 

omgevingsplan. Deze eerste stap omvat vooral het digitaal raadpleegbaar maken voor meer 

gebruiksgemak. Daarnaast gaan we als quick-win de nu in gebruik zijnde pilot-regels voor de 

bestemming wonen verwerken in de huidige beheersverordening om nog voor de 

inwerkingtreding te kunnen toetsen aan een actueel overzicht van de regels voor een 

effectievere besluitvorming. Deze quick-win kost relatief weinig tijd met een groot effect.  

• Pilot bestemmingsplantoets-vrij: dienstverlening verbeteren bij de vergunningverlening door 

de bestemmingsplantoets los te laten in aan te wijzen gevallen op basis van de crisis- en 

herstelwet tot 1-1-2022. Geen minimale actie en in het plan van aanpak benoemd als prio 3. 

Het voortzetten van deze pilot levert voor een te beperkte tijd kwaliteitswinst op voor de 

dienstverlening in verhouding tot de benodigde voorbereiding. Daarom stellen we deze pilot 

uit. Uitstel betekent meenemen in het plan van aanpak voor de vervolgfase in 2022.   
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3. Projectbeheersing Q1 2021 

 

 

 

 

 

 

Projectbeheersing Waalwijk Omgevingswet-proof 

Periode:  Q1 - 2021  

Aspect Omschrijving Status Aanpak 

G - Geld Incidentele 

projectkosten, 

structurele kosten en 

baten  

 Incidentele projectkosten: 

-Invoeringsfase: met de kennis van nu is 

voldoende geld beschikbaar  

-Vervolgfase: incidentele projectkosten nog 

opnemen in de meerjarenbegroting. In de 

meerjarenbegroting van 2021 is hier (nog) 

geen rekening mee gehouden. 

 Structurele kosten en baten:  

-nog geen structurele effecten bekend. 

R - Risico Op GROTICK-aspecten   Risico’s worden beheerst volgens plan.  

O - Organisatie Organisatiestructuur, 

incidentele en 

structurele capaciteit 

 Incidentele capaciteit: 

-voldoende capaciteit in Q1 door opvulling 

vacatures 

 Structurele capaciteit: 

-nog geen structurele effecten bekend.  

T - Tijd Mijlpalenplanning   Geplande mijlpalen zijn gehaald. 

I - Informatie Resultaten   De volgende belangrijkste resultaten zijn op 

www.waalwijk.nl/omgevingswet 

beschikbaar gekomen: 

-Omgevingsvisie 1.0 

-Participatieverslag Omgevingsvisie 1.5  

C - Communicatie Interne en externe 

doelgroepen 

 Communicatie verloopt volgens plan.  

Op 25 maart is een kennissessie voor de 

raad georganiseerd.  

K - Kwaliteit Letter en geest van de 

wet 

 Monitoring letter en geest van de wet 

verloopt volgens plan.  

 

  

Verklaring status 

Volgens plan  

Niet volgens plan  

http://www.waalwijk.nl/
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4. Doorkijk vervolg 

 

Nieuw uitstel Omgevingswet verwacht 

Formeel moeten de decentrale koepels en de Eerste Kamer er nog in mei over besluiten, maar 

alles wijst op nieuw uitstel van de invoering van de Omgevingswet. In haar Kamerbrief noemt 

minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) al twee alternatieve invoeringsdata: 1 april of 1 juli 

2022.  Tijdens een volgend bestuurlijk overleg op rijksniveau, half mei, wordt daar verder over 

gesproken. Het feit dat Ollongren nu al met alternatieve invoeringsdata naar buiten treedt, wijst 

erop dat  nieuw uitstel in de lucht hangt. Belangrijkste reden is onvoldoende zicht op een (tijdelijk) 

werkend Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Als er een definitief besluit is over de 

invoeringsdatum maken we een inschatting van de gevolgen voor de planning, capaciteit en 

financiën. Zolang er geen definitief besluit is, gaan we gewoon door met de voorbereidingen.  

 

Door met de voorbereidingen 

Het tweede kwartaal gaan we verder met de voorbereiding van de benodigde keuzes en het 

uitwerken van concept-documenten. Dit doen we om vóór de zomerperiode een goede basis te 

hebben liggen zodat we direct na de zomer kunnen starten met het besluitvormingsproces door 

raad en college. Zie de afbeelding voor de manier waarop we toewerken naar de benodigde 

besluiten van de raad dit jaar. 

 

In het vorige hoofdstuk is al bij de diverse resultaten aangegeven wat het plan is voor het 

volgende kwartaal. Daarnaast is volgend kwartaal een sessie met de raad gepland op 3 juni 2021. 

Op die datum zal de raad input geven op de keuzes die de raad moet maken dit jaar. De 

belangrijkste onderwerpen waarover de raad keuzes moet maken zijn: 

• Omgevingsvisie 1.5 

• Beleid participatie kerninstrumenten Omgevingswet 

• Omgevingsbevoegdheden  

o Advies met instemming 

o Verplichte participatie 

o Delegatie omgevingsplan 

• Ruimtelijke kwaliteitscommissie 

• Legesverordening 

 

De sessie met de raad op 3 juni 2021 is openbaar dus iedereen is digitaal welkom! 

 

 


