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Statusupdate  

Waalwijk Omgevingswet-proof 

Q2 2022 

 

Versie 18 juli 2022 

 

 

1. Inleiding 

 

Het tweede kwartaal van 2022 stond in het teken van uitwerken en oefenen op allerlei onderdelen. 

Van de aanpak voor een omgevingsvisie tot het oefenen met een nieuwe proces voor 

vergunningverlening. Van een introductie voor de nieuwe raad tot een werkopdracht voor 

studenten. We hebben het tweede kwartaal afgesloten met onzekerheid over de inwerkingtreding. 

De Eerste Kamer wilde de invoeringsdatum niet op 21 juni 2022 bekrachtigen. Inmiddels is in juli 

2022 duidelijk geworden dat het rijk vol koerst op een invoeringsdatum per 1 januari 2023, waar 

nodig met tijdelijke alternatieve maatregelen. De Eerste Kamer wordt in oktober geïnformeerd 

over de voortgang. Dit volgt uit het aannemen van Motie Rietkerk in de Eerste Kamer op 12 juli 

2022. Het is dus zaak om in het derde kwartaal van 2022 de focus te leggen op: afronden van de 

uitwerking, doorgaan met oefenen en voorbereiden van besluitvorming. 

 

2. Belangrijkste resultaten Q2 2022 

 

• De nieuwe raad heeft op 12 april 2022 een introductie 

gekregen over de Omgevingswet met een focus op de 

impact voor de organisatie en dienstverlening.  

• Voor de Omgevingsvisie 2.0 is door het projectteam een 

70%-versie gemaakt van het plan van aanpak met een 

nota van uitgangspunten voor ambtelijke consultatie.   

• Voor het omgevingsplan is door een regionaal 

projectteam een casco gemaakt voor de transitiefase. Dit 

casco omvat een regelset als basis voor nieuwe 

woningbouwontwikkelingen. Daarmee is een eerste stap 

gezet met het ontwikkelen van een opbouw en structuur 

voor het omgevingsplan. 

• We hebben diverse ketentesten gedaan. In een 

ketentesten laten we de collega’s die gaan werken met de 

Omgevingswet ervaring opdoen met de nieuwe processen en systemen. Onderwerpen van de 

ketentesten die we dit kwartaal gedaan hebben: nieuwe omgevingsloket, kleine aanpassingen 

in het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) en reguliere vergunning. 

• Diverse werkgroepen met studenten van Avans hebben ons van advies voorzien over 

mogelijkheden om de kapvergunning en de uitwegvergunning te dereguleren.   

• Een handreiking voor participatie is door het projectteam opgesteld. Met daarbij een aanpak 

voor een groot plan en een klein plan. Deze versie is klaar om te laten vaststellen door het 

college als ook de organisatorische consequenties geborgd zijn.  

• Het afgelopen kwartaal heeft een projectgroep een start gemaakt met het verbeteren van de 

standaardbrieven (sjablonen) rondom het vergunningverleningsproces. De brieven worden 

bekeken vanuit praktisch, communicatief, juridisch en technisch oogpunt. 

• Ambtelijk zijn regionaal diverse verdiepende trainingen georganiseerd. Dit kwartaal: 

grondeigendom en toezicht & handhaving. 

https://www.eerstekamer.nl/motiedossier/33118_34986_dz_motie_rietkerk_cda
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• Voor het opstellen van toepasbare regels als nieuwe gemeentelijke taak heeft een projectgroep 

kennis en ervaring opgedaan. Er is geoefend met de nieuwe software en het werken met 

toepasbare regels in de gemeentelijke praktijk. 

 

3. Doorkijk naar belangrijkste actiepunten Q3 2022 

 

• De voorbereiding van de nieuwe raad op de besluiten over de Omgevingswet geven we vorm 

in overleg met de griffie. 

• Voor de omgevingsvisie staat op het programma het consulteren van de ambtelijke organisatie 

over de 70%-versie van het plan van aanpak met nota van uitgangspunten. Na verwerking 

van de reacties volgt de voorbereiding voor de bestuurlijke besluitvorming.  

• Voor het omgevingsplan stellen we een basisversie van een handboek op. Met als doel om een 

richtlijn te hebben bij het opstellen van een omgevingsplan in de transitiefase. Zowel voor 

intern gebruik als voor externe partijen (adviesbureaus). Met bijvoorbeeld richtlijnen voor de 

inhoud van regels, het werkproces en de digitale vorm. Het onder punt 2 genoemde casco met 

een regelset als basis voor woningbouwontwikkelingen vormt bijvoorbeeld een onderdeel van 

het handboek.  

• Voor de leges brengen we in beeld wat de effecten van de Omgevingswet en Wet 

kwaliteitsborging zijn. Dit is van belang om de besluitvorming daarover richting raad voor te 

bereiden. 

• Om een versnelling te kunnen maken met deregulering zetten we een externe opdracht uit. 

We gaan iemand werven om ons concrete voorstellen te doen over deregulering die op korte 

termijn doorgevoerd kunnen worden.   

• We willen diverse ketentesten organiseren. Onderwerpen van ketentesten voor het volgende 

kwartaal zijn bijvoorbeeld: reguliere vergunning (vervolg), verkennen initiatief, omgevingsplan 

voor klein gebied.  

• We introduceren een handreiking participatie. We gaan deze handreiking beschikbaar stellen 

op de website en in- en extern bekend maken.  

• In de zomerperiode (juni tot september) checken we de circa 100 webpagina’s die een link 

hebben met de Omgevingswet op inhoud. Bekeken wordt of ze nog actueel zijn of dat er 

aanpassingen nodig zijn, zodra de wet straks in werking treedt.  

• Voor de toepasbare regels nemen we de topactiviteiten onder handen. Dat betekent voor de 

meest voorkomende Omgevingswet-activiteiten de bestaande vergunningcheck actualiseren en 

Omgevingswet-proof maken.  

 

 

*1 = Sessie workshop introductie nieuwe raad  

Raadsplanning Q1 Q2 Q3 Q4

Omgevingswet 24-feb 12-apr 15-dec

2022 Raad Sessie*1 Raad

Algemeen Introductie

Omgevingsvisie 2.0 Aanpak

Verordening/Handreiking participatie

Omgevingsbevoegdheden raad Besluit

Legesverordening Besluit

Beleidsarme besluiten Besluit

Gedaan 

Nog doen 
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3. Projectbeheersing Q2 2022 

 

 

 

 

 

 

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, 21 april 2022 

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

 

Projectbeheersing Waalwijk Omgevingswet-proof 

Periode:  Q2 - 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 tot 1 jan 2023.  

-Vervolgfase: incidentele projectkosten 

vanaf 1 jan 2023 opgenomen in 

coalitieprogramma, nog opnemen in de 

meerjarenbegroting.  

 Structurele kosten en baten:  

-Onderzoek naar structurele effecten, o.a. 

op leges loopt.   

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

O - Organisatie Organisatiestructuur, 

incidentele en 

structurele capaciteit 

 Incidentele capaciteit: 

-Invoeringsfase: voldoende capaciteit 

beschikbaar tot 1 jan 2023. 

-Vervolgfase: budget nodig voor capaciteit 

vanaf 1 jan 2023. Zie onder Geld. 

 Structurele capaciteit: 

-Onderzoek naar structurele effecten, o.a. 

impact op teams loopt.  

T - Tijd Mijlpalenplanning   Geplande mijlpalen zijn aangepast aan 

nieuwe invoeringsdatum. 

I - Informatie Resultaten   Dit kwartaal geen resultaten beschikbaar 

gekomen op 

www.waalwijk.nl/omgevingswet 

C - Communicatie Interne en externe 

doelgroepen 

 Communicatie verloopt volgens plan.  

 

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
http://www.waalwijk.nl/omgevingswet

