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1. Inleiding 

 

Het derde kwartaal van 2022 liepen we een eindsprint. We rondden de uitwerking af, oefenden 

met allerlei zaken en we bereidden de besluitvorming voor. Voor zover wij als gemeente zaken 

konden voorbereiden hadden wij de noodzakelijke onderdelen gedaan of waren deze gepland om 

op 1 januari 2023 af te zijn. Wel was er tijdens het derde kwartaal nog steeds onduidelijkheid over 

de inwerkingtreding. Op 14 oktober 2022 heeft minister de Jonge opnieuw een half jaar uitstel van 

de Omgevingswet aangekondigd via een brief aan de Eerste Kamer.  

Hoe staan wij daar tegenover? Enerzijds vinden we het jammer omdat we de afgelopen maanden 

flink hebben gesprint om alles op tijd voor elkaar te krijgen. Anderzijds ook een opluchting, want 

ook wij maakten ons zorgen, met name over de werking van het Digitaal Stelsel Omgevingswet 

(DSO).  

Hoe nu verder in het vierde kwartaal van 2022? We gaan toch weer door. Met iets minder druk op 

de ketel, maar nog altijd veel om te doen. We zijn namelijk van plan om toch van start te gaan 

met een aantal onderdelen in de geest van de wet in het eerste kwartaal van 2023. Bijvoorbeeld 

met het nieuwe voorproces voor vergunningaanvragen, de handreiking voor participatie en met de 

ICT waarmee we voor vergunningen in het eerste kwartaal van 2023 overstappen van Squit naar 

Centric Leefomgeving. Verder blijven we dereguleren, de werkprocessen ontwikkelen en de 

website en briefsjablonen klaarmaken. Om, zoals het er nu naar uitziet, op 1 juli 2023 echt te 

gaan werken met de Omgevingswet. Al zou het zomaar nog langer kunnen duren om met name 

het DSO werkend te krijgen.  

 

Impact nieuwe invoeringsdatum 1 juli 2023  

De nieuwe verwachte invoeringsdatum van de Omgevingswet is 1 juli 2023. Ervaring bij de vorige 

keren uitstel leert dat dit zowel positieve als negatieve impact heeft op de GROTICK-aspecten 

(geld, risico, organisatie, tijd, informatie, communicatie en kwaliteit). Vooralsnog schatten we 

globaal in dat de beschikbare financiële middelen en capaciteit toereikend zijn, doordat de 

positieve en negatieve incidentele effecten elkaar in balans houden. Onderdeel van de volgende 

statusupdate is een memo met een uitwerking van deze inschatting voor de invoeringsfase.   

   

De vervolgfase is voornamelijk voor onderdelen van de invoering die pas na de invoeringsdatum af 

hoeven te zijn (zoals Omgevingsvisie 2.0 en Omgevingsplan). Voor de vervolgfase is in het 

coalitieprogramma budget opgenomen. Dit budget is in de begroting 2023 opgenomen om toe te 

voegen aan de reserve Omgevingswet. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/10/14/invoering-van-de-omgevingswet-naar-1-juli-2023
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2. Belangrijkste resultaten Q3 2022 

 

• Voor de omgevingsvisie is de ambtelijke organisatie 

geconsulteerd 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 hebben we opdracht verleend 

aan een adviesbureau om een basisversie van een 

handboek op te stellen. 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 voor dit jaar een focus op 

de technische aspecten om een omgevingsplan op te 

stellen bij de inwerkingtreding.  

• Om een versnelling te kunnen maken met deregulering 

hebben we een externe opdracht uitgezet en iemand geworven. Zijn opdracht is te komen met 

concrete dereguleringsvoorstellen in het fysieke domein op korte en middellange termijn en 

een werkwijze/mindset te creëren zodat we hier als organisatie ook een vervolg aan kunnen 

geven. 

• Om het oefenen met ketentesten een vervolg te geven is een aantal onderwerpen 

geselecteerd: toezicht & handhaving en de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (bopa). Voor 

deze onderwerpen zijn ketentesten voorbereid voor het volgende kwartaal.  

• Een projectgroep heeft een nieuwe versie van de handreiking participatie in concept opgesteld. 

Met daarbij aanvullend een methode om de impact van een plan en het niveau van participatie 

in te schatten.  

• Het afgelopen kwartaal heeft een projectgroep de briefsjablonen rondom het 

vergunningverleningsproces aangepakt. De brieven zijn bekeken vanuit praktisch, 

communicatief, juridisch en technisch oogpunt. 

• We hebben een communicatieplan gemaakt voor externe communicatie.   

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

vergunningverlening, toezicht & handhaving (VTH). 

• Voor de toepasbare regels hebben we de topactiviteiten onder handen genomen. Dat betekent 

voor de meest voorkomende Omgevingswet-activiteiten de bestaande vergunningcheck 

actualiseren en Omgevingswet-proof maken.  

• De webpagina’s die een link hebben met de Omgevingswet zijn gecheckt op inhoud. Bekeken 

is of ze nog actueel zijn of dat er aanpassingen nodig zijn, zodra de wet straks in werking 

treedt.  

• We hebben onze software gekoppeld met de productieversie van de landelijke voorziening van 

het DSO en daarmee technisch klaar voor de Omgevingswet. 

• Begin dit jaar is nieuwe VTH-software aangeschaft voor vergunningen, toezicht en handhaving. 

De afgelopen maanden hebben vooral in het teken gestaan van de techniek. Zo zijn alle 

noodzakelijke koppelingen (oa. DSO, BRP en KvK) gelegd.  

• Vanwege de komst van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging (Wkb) verandert er veel bij 

team vergunningen. Zo veranderen de processen, werkzaamheden en rollen. De afgelopen 

maanden bereidden we de organisatie voor om vanaf 2023 in de vorm van een pilotjaar te = 

testen hoe dit in de praktijk uitpakt.  
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• De afgelopen maanden is nagedacht over hoe met de nieuwe wetgeving, uitgangspunten en 

kaders zo dienstverlenend mogelijk een vergunning kan worden verleend. Dit heeft geleid tot 

een nieuw voorproces dat we verder uitwerken in het volgende kwartaal.  

 

3. Doorkijk naar belangrijkste actiepunten Q4 2022 

 

• Raadbijeenkomst op 20 oktober in het teken van de Omgevingswet.  

• Voor de omgevingsvisie gaan we de ambtelijke reacties op het plan van aanpak en nota van 

uitgangspunten verwerken en volgt de voorbereiding voor de bestuurlijke besluitvorming.  

• We wijzigen het kantelmoment voor bestemmingsplannen naar 1 december 2022. Meer 

informatie hierover is te lezen op deze webpagina: https://www.waalwijk.nl/overgang-naar-

nieuwe-wet 

• Omdat de werking van het DSO onzeker is, zijn er door het Rijk zogenaamde Tijdelijke 

Alternatieve Maatregelen (TAM’s) ontwikkeld. Daarmee kunnen omgevingsplannen met de 

huidige standaarden (IMRO) in plaats van de nieuwe (STOP/TPOD) ontwikkeld worden. Naast 

het opstellen van een handboek doen we onderzoek naar deze TAM-maatregelen en brengen 

we de voor- en nadelen in kaart. 

• We bereiden diverse raadsvoorstellen voor om de wijzigingen van verordeningen vanwege de 

Omgevingswet in 2023 ter besluitvorming aan de raad voor te kunnen leggen.  

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

kwaliteitsborging zijn. We bereiden een nieuwe legesverordening (met nieuwe tarieven) voor 

die in 2023 ter besluitvorming aan de raad kan worden voorgelegd.  

• Het projectplan deregulering zal definitief gemaakt worden en de korte termijnacties zullen 

vooral gericht zijn op de APV, koppelkans verordeningen Omgevingswet en de mogelijkheid 

van parapluplannen. 

• Voor de handreiking participatie doen we een beperkte consultatie in- en extern. Daarvoor 

organiseren we een bijeenkomst voor externe professionals, zoals adviseurs en architecten. 

Daarna volgt vaststelling door het college om de handreiking in het eerste kwartaal van 2023 

te gaan gebruiken.  

• We passen webpagina’s aan die te maken hebben met de Omgevingswet, op basis van de 

inhoudelijke checks.  

• Briefsjablonen voor gebruik door toezicht en handhaving worden gecontroleerd en makkelijker 

leesbaar gemaakt.  

• De formatie bij het team vergunningen wordt uitgebreid. Met een campagne werven we 

nieuwe collega’s. Niet alleen om te kunnen werken (in de geest van en) met de Omgevingswet 

maar ook vacatures die het afgelopen jaar zijn ontstaan, zijn hierin meegenomen.  

• De nieuwe VTH-software wordt stapsgewijs ingericht en samen met gebruikers getest.  

 

  

https://www.waalwijk.nl/overgang-naar-nieuwe-wet
https://www.waalwijk.nl/overgang-naar-nieuwe-wet
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4. Raadsplanning Omgevingswet 

 

 

 

 

 

*1 = Sessie workshop introductie nieuwe raad 

*2 = Raadsbijeenkomst 

*3= Raadsinformatiebrief 

 

 

*1 = Raadsbijeenkomst 

     
*2 = Losgekoppeld van handreiking, geen project onder Omgevingswet, wel afstemmen met 
Handreiking Participatie 

 

  

Raadsplanning Q1 Q2 Q3 Q4

Omgevingswet 24-feb 12-apr 20-okt dec

2022 Raad Sessie*1 Sessie*2 RIB*3

Algemeen Introductie Uitleg

Handreiking participatie Uitleg

Omgevingsbevoegdheden raad Besluit Uitleg

Handreiking participatie Informatie

Raadsplanning Q1 Q2

Omgevingswet 12-jan 9-mrt 25-mei 22-jun

2023 Sessie*1 Raad Raad Raad

Omgevingsvisie 2.0 - nota van 

uitgangspunten Voorbereiden Besluit

Participatieverordening*2 Besluit

Legesverordening Besluit

Beleidsarme besluiten Besluit

Verordening op de gemeentelijke 

adviescommissie omgevingskwaliteit 

Waalwijk Besluit
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3. Projectbeheersing Q3 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’.  

* Vanwege nieuwe invoeringsdatum in Q4 een nieuwe versie van deze memo opstellen en bij de 

volgende statusupdate voegen.  

 

Projectbeheersing Waalwijk Omgevingswet-proof 

Periode:  Q3 - 2022  

Aspect Omschrijving Status Aanpak 

G - Geld Incidentele 

projectkosten, 

structurele kosten en 

baten  

 Incidentele projectkosten: 

-Invoeringsfase: in Q3 was voldoende 

budget beschikbaar tot 1 jan 2023. In Q4 

uitwerken en onderbouwen of dit ook het 

geval is met een invoeringsdatum op 1 jul 

2023. 

-Vervolgfase: incidentele projectkosten 

vanaf invoering zijn opgenomen in het 

coalitieprogramma. Dit budget is in de 

begroting 2023 opgenomen om toe te 

voegen aan de reserve Omgevingswet.  

 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: in Q3 was voldoende 

capaciteit beschikbaar tot 1 jan 2023. In Q4 

uitwerken en onderbouwen of dit ook het 

geval is met een invoeringsdatum op 1 jul 

2023. 

-Vervolgfase: budget nodig voor capaciteit 

vanaf invoering. Zie onder Geld. 

 Structurele capaciteit: 

-Onderzoek naar structurele effecten, o.a. 

impact op teams loopt.  

T - Tijd Mijlpalenplanning   Geplande mijlpalen in Q4 aanpassen aan 

nieuwe invoeringsdatum in Q4. 

I - Informatie Resultaten   De volgende resultaten zijn beschikbaar 

gekomen op 

www.waalwijk.nl/omgevingswet: 

Verklaring status 

Volgens plan  

Niet volgens plan  

http://www.waalwijk.nl/omgevingswet
http://www.waalwijk.nl/omgevingswet
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Projectbeheersing Waalwijk Omgevingswet-proof 

Periode:  Q3 - 2022  

Aspect Omschrijving Status Aanpak 

-Kantelpunt bestemmingsplannen (update 

vanwege nieuwe invoeringsdatum)  
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.  

 

 

https://www.waalwijk.nl/overgang-naar-nieuwe-wet

