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1. Inleiding 

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

Omgevingswet-proof voor Q3 van 2021. We geven een overzicht van de belangrijkste resultaten 

van Q3 2021. Daarnaast 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 november over definitieve invoeringsdatum. 

 

  

http://www.waalwijk.nl/omgevingswet
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2. Belangrijkste resultaten Q3 2021 

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

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

 

Uitwerking Omgevingsvisie 1.5 

Het derde kwartaal hebben we tijd genomen om de ‘bouwsteen gezonde fysieke leefomgeving’ 

zorgvuldig uit te werken. Met deze bouwsteen leggen we een beleidsbasis voor gezondheid in de 

fysieke leefomgeving. Met het toevoegen van deze bouwsteen aan het overzicht van bestaande 

beleidsdocumenten ontstaat de Omgevingsvisie 1.5. Een voorstel hiertoe is aangeboden aan de 

raad en staat op de agenda van de A-raad op 14 oktober 2021. Zie deze link voor het voorstel met 

bijlagen (agendapunt 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participatie bij ruimtelijke plannen en omgevingsbevoegdheden  

In het tweede kwartaal heeft de raad aangegeven ook zelf aan de slag te willen met het onderwerp 

participatie bij ruimtelijke plannen. Hiervoor is de raadswerkgroep communicatie uitgebreid met 

een aantal raadsleden. Op 9 en 28 september 2021 is deze raadswerkgroep bij elkaar geweest. 

Voor participatie bij ruimtelijke plannen gaat de raadswerkgroep in ieder geval aan de slag met 

een handreiking voor initiatiefnemers en met de participatieverordening. 

Gebleken is dat het onderwerp participatie deels overlapt met de keuzes die gemaakt moeten 

worden over omgevingsbevoegdheden (adviesrecht, 

participatieplicht en delegatie). De raadswerkgroep heeft 

daarom de aanpak van een raadsbijeenkomst over de 

omgevingsbevoegdheden mee voorbereid. Voor de 

raadswerkgroep is het van belang dat de voltallige raad 

mee kan doen bij inhoudelijke discussie over de 

omgevingsbevoegdheden op 9 november 2021. 

Daarnaast heeft de raadswerkgroep afgesproken om op 23 

november 2021 verder te praten over een handreiking voor 

initiatiefnemers aan de hand van een eerste concept. Dan 

wordt ook besproken hoe er nog deze raadsperiode een nieuwe participatieverordening opgesteld 

kan worden. 

 

 

 

 

 

 

 

https://waalwijk.notubiz.nl/vergadering/792149/Besluit%20%28A%29%2014-10-2021
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Basiscursus Omgevingswet 

In dit derde kwartaal hebben we een basiscursus 

Omgevingswet ingekocht voor de ambtelijke 

organisatie. Deze basiscursus wordt gegeven in het 

vierde kwartaal van 2021. Met deze basiscursus 

kan iedereen die in de ambtelijke organisatie te 

maken krijgt met de Omgevingswet basiskennis 

opdoen over het werken met deze wet.   

 

 

Leges 

Gelijktijdig met de invoering Omgevingswet treedt ook de Wet Kwaliteitsborging Bouw inwerking. 

Deze twee wijzigingen zullen ingrijpende gevolgen hebben voor de werkwijze en legesheffing door 

gemeenten. Gevolg is onder meer dat een aantal taken gefaseerd verschuift (naar de private 

partijen) en legesinkomsten afnemen. Dit kwartaal is gebleken dat we er rekening mee moeten 

houden dat de legesinkomsten voor bouwen met minimaal 25% teruglopen. Ook loopt er een 

onderzoek naar de impact op de ambtelijke organisatie en teruglopende (leges)inkomsten. Deze 

impact zal uiteindelijk worden vertaald naar de begroting en een nieuwe legesverordening. Deze 

wordt ter vaststelling aangeboden aan de raad in 2022. De raad is hier in de begroting 2022 via de 

‘paragraaf lokale heffingen’ over geïnformeerd.  

 

Informeren lokale adviseurs en architecten 

Op 2 september 2021 hebben we de lokale adviseurs en architecten uitgenodigd die 

initiatiefnemers van een (concept)vergunning begeleiden bij hun aanvraag. Tijdens deze 

bijeenkomst hebben we onder andere informatie gegeven inzake vergunningverlening in relatie tot 

de Omgevingswet. Dit initiatief is positief ontvangen en krijgt een vervolg. In ieder geval als er 

belangrijke resultaten beschikbaar komen als voorbereiding op de Omgevingswet. Deze groep 

heeft namelijk een belangrijke rol bij het adviseren van inwoners en ondernemers.  
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3. Projectbeheersing Q3 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’.  

 

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:  

-onderzoek naar structurele effecten op 

leges loopt.   

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 : 

-concept bouwsteen gezonde fysieke 

leefomgeving (A-raad, agendapunt 11) 

 

C - Communicatie Interne en externe 

doelgroepen 

 Communicatie verloopt volgens plan.  

Op 9 en 28 september 2021 is een 

raadswerkgroep bij elkaar geweest over 

participatie en omgevingsbevoegdheden.  

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://waalwijk.notubiz.nl/vergadering/792149/Besluit%20%28A%29%2014-10-2021
https://waalwijk.notubiz.nl/vergadering/792149/Besluit%20%28A%29%2014-10-2021
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4. Doorkijk vervolg 

 

Voorbereiding inhoudelijke raadsbesluiten Omgevingswet 

Belangrijke activiteit in het vierde kwartaal van 2021 is het voorbereiden van de raadsbesluiten 

welke de raad nog vóór de raadsverkiezingen in 2022 wil nemen over de Omgevingswet. Het gaat 

daarbij om een aantal inhoudelijk besluiten over de omgevingsbevoegdheden en participatie bij 

ruimtelijke plannen. Zie de afbeelding voor de planning van de raad als het gaat om de 

Omgevingswet. Ook komen in het vierde kwartaal de eerste resultaten van een stappenplan en 

casco voor het omgevingsplan beschikbaar.  

 

Zie daarnaast het vorige hoofdstuk waarin bij de diverse resultaten aangegeven wat het plan is 

voor het volgende kwartaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 28-sep 14-okt 9-nov 23-nov 27-jan Mei/jun

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

Omgevingsvisie 1.0 Besluit

Omgevingsvisie 1.5 Besluit

Participatie bij ruimtelijke plannen Opinie Start Opinie Besluit

Omgevingsbevoegdheden raad Kennis Opinie Start Opinie Besluit

Legesverordening Opinie Besluit

Beleidsarme besluiten Kennis Besluit


