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1. Inleiding 

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

Omgevingswet-proof voor Q2 van 2021. Dit kwartaal is een nieuwe invoeringsdatum voor de 

Omgevingswet bekendgemaakt: 1 juli 2022. De impact hiervan op het project is in kaart gebracht 

en in deze statusupdate toegelicht. Ook geven we een overzicht van de belangrijkste resultaten 

van Q2 2021. Vervolgens zijn de verschillende aspecten van projectbeheersing in een overzicht 

weergegeven volgens de GROTICK-methodiek. GROTICK staat voor de aspecten: Geld, Risico, 

Organisatie, Tijd, Informatie, Communicatie en Kwaliteit. Tot slot geven we een doorkijk naar het 

vervolg.  

 

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

verlopen: 

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

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

• Memo impact nieuwe invoeringsdatum Omgevingswet (bijlage) 

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

 

*=nog niet aangepast aan de Memo impact invoeringsdatum Omgevingswet. Pas doen na bericht 

in oktober over definitieve invoeringsdatum. 

 

2. Impact nieuwe invoeringsdatum Omgevingswet 

 

De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt met een half jaar verplaatst 

naar 1 juli 2022. Dit geeft alle betrokken organisaties meer ruimte om de implementatie van de 

wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden. Dat meldt minister Ollongren van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan beide Kamers. Voor meer info zie link. 

Ook de VNG heeft een ledenbrief hierover geschreven, zie link. 

  

Vanwege de nieuwe invoeringsdatum hebben we de planning herijkt. Het is onze intentie zo veel 

mogelijk door te gaan op de ingeslagen weg. De extra tijd kunnen we goed gebruiken om extra te 

oefenen en te testen. Wel nemen we iets meer tijd om een aantal zaken zorgvuldig voor te 

bereiden. Daarbij houden we rekening met de raadsverkiezingen in maart 2022. 

 

De verplaatsing van de inwerkingstredingsdatum heeft impact op het project, ook al gaan we zo 

veel mogelijk door op de ingeslagen weg. Voor een zorgvuldige invoering is het zaak dat de 

projectorganisatie aan de slag blijft met alle onderdelen die nodig zijn. Het uitstel heeft zowel 

positieve als negatieve impact op de GROTICK-aspecten. Vooralsnog is globaal ingeschat dat de 

negatieve en positieve effecten zodanig in balans zijn dat het verschil op te vangen is binnen de 

beschikbare financiële middelen en capaciteit. Daarmee is het project nog steeds haalbaar. Voor 

meer info zie de Memo impact nieuwe invoeringsdatum Omgevingswet (zie bijlage). 

 

  

http://www.waalwijk.nl/omgevingswet
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/actueel/nieuws/2021/mei/nieuwe-datum-zorgvuldige-start-omgevingswet-1-juli/
https://vng.nl/brieven/stand-van-zaken-omgevingswet-1
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2. Belangrijkste resultaten Q2 2021 

Het tweede kwartaal van 2021 stond vooral in het teken van het uitwerken van keuzes en 

concepten. Ook het bijstellen van de planning vanwege de nieuwe invoeringsdatum is daarop van 

invloed geweest. Hierna volgt een korte toelichting op de belangrijkste resultaten dit kwartaal.  

 

Uitwerking Omgevingsvisie 1.5 

Het tweede kwartaal zijn we gestart met het uitwerken van een conceptversie Omgevingsvisie 1.5. 

Daarbij vormen de resultaten van de participatie uiteraard een belangrijk ingrediënt. We hebben 

op 1 juni 2021 deelgenomen aan een webinar van de GGD om daar onze aanpak van participatie 

voor dit onderdeel toe te lichten.  

 

De nieuwe invoeringsdatum heeft op zich geen effect op de planning van de omgevingsvisie. Wel 

nemen we iets meer tijd om de resultaten van de participatie op een zorgvuldige manier te 

verwerken. Dat betekent dat we het voorstel voor dit onderdeel aanbieden voor de A-raad van 14 

oktober in plaats van 16 september 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 hebben wij er vorig kwartaal voor 

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

moeten worden ingediend. Vanwege de gewijzigde invoeringsdatum schuift dat moment op naar 1 

dec 2021. 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 juli 2022 te hoeven ombouwen in 

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

 

Voorbereiding stappenplan en casco omgevingsplan  

In regioverband werken we aan een stappenplan en casco voor het omgevingsplan. Onze 

gemeente is een van de trekkers van dit regionale project. In de statusupdate van het vorige 

kwartaal is meer te lezen over de inhoud van dit project. De uitvoering van dit onderdeel is in volle 

gang.  

 

Keuzes omgevingsbevoegdheden  

Op 3 juni 2021 is een raadsopinie bijeenkomst georganiseerd om de raad in de gelegenheid te 

stellen opinie te geven over omgevingsbevoegdheden en leges. Zie voor het bijbehorende info-

document deze link en het verslag deze link. Uitkomst van de bijeenkomst was dat een 

meerderheid van de raad het niet eens is met de voorkeursoptie van het college om de 

https://www.waalwijk.nl/inwoners/overgang-naar-nieuwe-wet_43590/
https://waalwijk.notubiz.nl/document/10159553/1/Bijlage%20info%20raadskeuze%20Omgevingswet
https://waalwijk.notubiz.nl/dossiers/53811
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omgevingsbevoegdheden uit te werken via betrokkenheid van de raad op hoofdlijnen. Er is een 

extra tussenstap nodig om het besluit over de omgevingsbevoegdheden voor te bereiden. Door de 

nieuwe invoeringsdatum is het mogelijk iets meer tijd te nemen. Dat betekent dat de 

raadsplanning voor dit onderwerp is aangepast, zie het schema aan het einde van deze 

statusupdate.  

 

Keuzes leges 

Op 3 juni 2021 is een raadsopinie bijeenkomst georganiseerd om de raad in de gelegenheid te 

stellen opinie te geven over omgevingsbevoegdheden en leges. Zie voor het bijbehorende info-

document deze link en het verslag deze link. Uitkomst van de bijeenkomst was dat een 

meerderheid van de raad het eens is met de voorkeursoptie van het college om de leges uit te 

werken op basis van kostendekkende leges.  

 

Door de nieuwe invoeringsdatum halverwege het jaar betekent dit voor het onderdeel leges extra 

werk. De aanpassing kan nu niet meeliften op de reguliere aanpassing van de legesverordening op 

het einde van het jaar. Na 1 januari 2022 is daarom een begrotingswijziging nodig voor dit 

onderdeel. De raadsplanning is voor dit onderwerp is aangepast, zie het schema aan het einde van 

deze statusupdate.  

 

Participatie bij ruimtelijke ordening 

Op 17 juni 2021 heeft een raadsbijeenkomst 

plaatsgevonden over participatie bij ruimtelijke 

ordening. Doel van deze bijeenkomst was met de raad 

te praten over hoe het nu gaat met participatie en de 

verdere vormgeving hiervan in de toekomst. 

Participatie is in het kader van de Omgevingswet een 

belangrijk onderdeel. Tijdens de bijeenkomst is veel 

informatie gedeeld en opgehaald. Uitkomst is dat er 

een vervolg nodig is over participatie bij ruimtelijke 

plannen. Met dit onderwerp gaat de raad vanaf 

september 2021 ook zelf aan de slag via de raadscommissie communicatie welke voor dit 

onderwerp is uitgebreid met een aantal raadsleden. De raadsplanning is voor dit onderwerp is 

aangepast, zie het schema aan het einde van deze statusupdate.  

 

Inkoop Omgevingswetsoftware 

We hebben nieuwe Omgevingswetsoftware nodig voor ruimtelijke plannen en toepasbare regels. In 

dit tweede kwartaal is de inkoopproces voor Omgevingswetsoftware doorlopen en met succes 

afgerond. Dat betekent dat we kunnen beginnen met de uitrol van de nieuwe software om daarna 

te kunnen gaan testen en oefenen.  

 

 

  

https://waalwijk.notubiz.nl/document/10159553/1/Bijlage%20info%20raadskeuze%20Omgevingswet
https://waalwijk.notubiz.nl/dossiers/53811
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3. Projectbeheersing Q2 2021 

 

 

 

 

 

Onder ‘plan’ verstaan we de kaders zoals genoemd in de inleiding (hoofdstuk 1). Daarbij is voor de 

planning rekening gehouden met de aangepaste planning zoals opgenomen in de Memo impact 

nieuwe invoeringsdatum Omgevingswet (zie bijlage).  

 

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 beschikbaar. 

 Structurele capaciteit: 

-nog geen structurele effecten bekend.  

T - Tijd Mijlpalenplanning   Geplande mijlpalen zijn gehaald. 

I - Informatie Resultaten   De volgende resultaten zijn dit kwartaal 

beschikbaar gekomen op 

www.waalwijk.nl/omgevingswet : 

-Memo impact nieuwe invoeringsdatum 

Omgevingswet (bijlage) 

-Publicatie keuze kantelmoment 

bestemmingsplannen (gewijzigde datum) 

-Info-document raadskeuzes 

-Verslag raadsbijeenkomst 3 juni 2021 

C - Communicatie Interne en externe 

doelgroepen 

 Communicatie verloopt volgens plan.  

Op 3 juni 2021 is een raadsopinie 

bijeenkomst voor de raad georganiseerd 

over omgevingsbevoegdheden. Op 17 juni 

2021 is een inputbijeenkomst voor de raad 

gehouden over participatie bij ruimtelijke 

ordening. 

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/omgevingswet
https://www.waalwijk.nl/inwoners/overgang-naar-nieuwe-wet_43590/
https://www.waalwijk.nl/inwoners/overgang-naar-nieuwe-wet_43590/
https://waalwijk.notubiz.nl/document/10159553/1/Bijlage%20info%20raadskeuze%20Omgevingswet
https://waalwijk.notubiz.nl/dossiers/53811
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4. Doorkijk vervolg 

 

Aangepaste planning doorvoeren vanwege nieuwe invoeringsdatum 

Het derde kwartaal van 2021 gaan we de aangepaste planning doorvoeren en uitvoeren in de 

diverse deelprojecten op basis van de ‘Memo impact nieuwe invoeringsdatum Omgevingswet’.   

 

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

volgende kwartaal. Daaruit blijkt onder andere dat in het derde kwartaal diverse raadsbesluiten 

voorbereid worden voor de volgende kwartalen. Zie de afbeelding voor de planning van de 

raadsbesluiten voor de Omgevingswet.  

 

 

 

 

 

Gedaan 

Nog doen 

 

*1 = Sessie raadsbijeenkomst 

*2 = Sessie raadswerkgroep 

 

2021 2022

Raadsplanning Q 1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Omgevingswet 2-feb 25-mrt 3-mrt 17-mrt 7-sep 14-okt Jan Mei/jun

B-raad Sessie*1 Sessie*1 Sessie*1 Sessie*2 A-raad A-raad A-raad

Omgevingsvisie 1.0 Besluit

Omgevingsvisie 1.5 Besluit

Participatie bij ruimtelijke plannen Opinie Start Besluit

Omgevingsbevoegdheden raad Kennis Opinie Start Besluit

Legesverordening Opinie Besluit

Beleidsarme besluiten Kennis Besluit


