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Inleiding 

Dit document is een bijlage bij de Deelprojectplannen Omgevingswet 1.1 

 

Doel van deze bijlage is om de aanpak van de aspecten ‘informatie en tijd’ uit te werken voor de deelprojecten van het project Waalwijk Omgevingswet-proof.  

 

Dit document is gebaseerd op de volgende documenten: 

• Plan van aanpak Waalwijk Omgevingswetproof 1.0.1 

• VNG-lijst minimale acties versie 3.0, 20 feb 2020 

 

De resultaten met de status ‘klaar’ zijn te vinden op www.waalwijk.nl/omgevingswet 

 

 

 

  
Verklaring status 

Klaar 

Volgens plan  

Uiterlijk gereed - eis  

Niet van toepassing 

http://www.waalwijk.nl/omgevingswet
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Begrippen  
Begrip Toelichting 

Prioriteit 1 Opruimen wat we (niet meer) nodig hebben. Oftewel een overzicht maken van 

wat we allemaal hebben dat betrekking heeft op de fysieke leefomgeving. 

Vervolgens weggooien of intrekken wat niet meer actueel is. Van wat nog 

actueel is een toegankelijk overzicht maken. Een actueel overzicht is daarom 

onderdeel van prioriteit 1. 

Prioriteit 2  Opruimen en verhuizen wat we moeten t/m 1-1-2022. Oftewel aanpassing 

van onderdelen die moeten voldoen aan de letter van de wet t/m 2021. 

Minimale acties zijn onderdeel van prioriteit 2. 

Prioriteit 3  Opruimen, verhuizen en vernieuwen wat we willen t/m 1-1-2022. Oftewel 

aanpassing van onderdelen die we al willen in de geest van de wet t/m 1-1-

2022. Hieronder valt ook het weggooien van onderdelen die we niet meer 

nodig hebben. Een Plan van aanpak en quick wins zijn onderdeel van prioriteit 

3. 

Actueel Overzicht Onderdeel van prioriteit 1.  

Overzicht maken van actuele gemeentelijke zaken in relatie tot de fysieke 

leefomgeving op basis van de Omgevingswet. Hieronder valt ook het 

weggooien en intrekken van zaken die niet meer actueel zijn door het 

bevoegd gezag. Toegang tot actueel overzicht via internet/intranet als dat 

toegevoegde waarde heeft en mogelijk is.  

Minimale acties  Onderdeel van prioriteit 2.  

Acties welke nodig zijn om aan de letter van de Omgevingswet te voldoen, 

bijvoorbeeld: aanpassing van gemeentelijke regels op basis van nieuwe 

regels, bv. legesverordening. 

 

Plan van aanpak 

vervolgfase 

Onderdeel van prioriteit 3.  

Strategie, uitgangspunten en aanpak voor het opruimen, verhuizen en 

vernieuwen in de geest van de wet in de vervolgfase van 2022 – 2028.  

Kan ook bestaan uit restpunten welke nog vanuit de invoeringsfase resteren. 

Quick win Onderdeel van prioriteit 3, zo mogelijk in combinatie met prioriteiten 1 en 2. 

Haalbare en betaalbare vernieuwing in de geest van de wet op het gebied van 

samenhang, afwegingsruimte, gebruiksgemak en/of besluitvorming al 

uitvoeren tot en met 1-1-2022. 

Doen Los van prioriteiten: 

• Leren van pilots: oefenen met onderdelen van de Omgevingswet om van 

te leren in dit project. 

• Leren van ervaring andere projecten: uitwisseling van ervaringen met 

andere projecten om van te leren in dit project. 

Mijlpaal Korte omschrijving van het resultaat. Afhankelijk van de uitwerking van het 

resultaat het bevoegd gezag bepalen.  
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Algemeen-spoor Omgevingswet 

Onderdeel Resultaat Prio Mijlpalen           

2019 2020    2021    2022 Vanaf 

2023 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4   

Plan van aanpak Ambitie, strategie en uitgangspunten voor plan van aanpak1 

(VNG-actie 1, advies)  

1 Vaststelling           

Doel, aanpak en resultaat voor de invoeringsfase als basis voor het 

totale project 2 

(VNG-actie 1, advies) 

1 Vaststelling   Bijstelling        

Deelprojectplannen 

(VNG-actie 1, advies) 

1   Vast-

stelling 

  Bijstelling      

Plan van aanpak voor de vervolgfase  

(VNG-actie 27, advies) 

3          Vast-

stelling 

 

Planning Routeplan voor de invoeringsfase als basis voor het totale project3 1 Vaststelling   Bijstelling        

Routeplan voor de vervolgfase 3          Vast-

stelling 

 

Organisatie  Organisatie voor de invoeringsfase als basis voor het totale project, bv. 

organisatiestructuur, capaciteit, HRM, financiën4 

1 Vaststelling   Bijstelling        

Organisatieplan voor de vervolgfase 3          Vast-

stelling 

 

Communicatie Algemene communicatie voor de invoeringsfase als basis voor het totale 

project uitwerken 5 

1 Vaststelling   Bijstelling        

Inwoners en bedrijven voorzien van betrouwbare en begrijpelijke 

informatie over de Omgevingswet via klant contact kanalen6 

(VNG-actie 26, eis/bedrijfsmatig) 

2     Verzameling 

informatie, 

o.a. 

toolkit VNG  

Algemeen 

keuzemodel 

Opstelling 

concept/ 

afstemming  

Opstelling 

concept/ 

afstemming 

Afstemming/ 

vaststelling  

Start 

uitvoering 

  

Communicatieplan voor de vervolgfase 3          Vast-

stelling 

 

Monitoring Voortgang bewaken van de deelprojecten via de planning & control-

cyclus en de VNG-lijst voor minimale acties7 

1 Vaststelling  Bij-stelling         

Plan van aanpak monitoring vervolgfase 

(VNG-actie 20, advies) 

3          Vast-

stelling 

 

Evaluatie Evaluatie plan van aanpak8 3  Opstelling          

Evaluatie inwerkingtreding wet/invoeringsfase 3          Opstelling  

Plan van aanpak evaluatie vervolgfase 

(VNG-actie 20, advies) 

3          Vast-

stelling 

 

Samenwerking Raad: acties/activiteiten voor de raad in relatie tot de Omgevingswet, in 

overleg met de griffie 

2    Opstelling 

draaiboek 

raad  

Oplevering 

draaiboek 

raad 

      

Regionale samenwerking: samen werken waar nodig en samen leren 

waar we meerwaarde zien met mogelijkheid tot lokale inkleuring  

2 Uitvoering 1e 

try out 

Afronding 

1e try out 

Voorbereidi

ng 2e try 

out 

Uitvoering 2e 

try out 

Uitvoering 2e 

try out 

Uitvoering 2e 

try out 

Uitvoering 2e 

try out 

Uitvoering 2e 

try out 

Uitvoering 

2e try out 

Evalueren 

en vervolg 

bepalen 

 

 

 

1. Zie Ambitie-document Waalwijk Omgevingswet-proof (vastgesteld door de raad, sep 2017) 

2. Zie Plan van aanpak Waalwijk Omgevingswet-proof 1.0.1, bijgesteld vanwege nieuwe invoeringsdatum 1-1-2022  

3. Zie Routeplan Waalwijk Omgevingswet-proof, bijgesteld vanwege nieuwe invoeringsdatum (aparte bijlage A. bij plan van aanpak)  

4. Zie Organisatieplan Waalwijk Omgevingswet-proof, bijgesteld vanwege nieuwe invoeringsdatum (aparte bijlage B. bij plan van aanpak)  

5. Zie Communicatieplan Waalwijk Omgevingswet-proof, bijgesteld vanwege nieuwe invoeringsdatum (aparte bijlage C. bij plan van aanpak)  

6. Bijvoorbeeld: website, telefoon, persoonlijk, brief 

7. Zie bijlage Monitoring in het plan van aanpak (bijlage 3 in plan van aanpak)  

8. Zie statusupdate Q1 2020 
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Beleid-spoor Omgevingswet 

 

Deelproject Resultaat  Prio Mijlpalen   

2020 2021 2022 Vanaf 2023 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4   

Omgevings-

visie 

 

Actueel overzicht omgevingsbeleid voor de (midden)lange 

termijn. Indien toegankelijk gemaakt via een website kan de 

raad deze vaststellen als omgevingsvisie, versie 1.09  

1  Verzameling 

informatie 

Opstelling 

concept 

Ter 

vaststelling 

aangeboden 

Vaststelling      

Quick win omgevingsvisie: meer samenhang in beleid door 

thematisering omgevingsvisie op basis van global goals10 

3  Verzameling 

informatie 

Opstelling 

concept 

Ter 

vaststelling 

aangeboden 

Vaststelling      

In omgevingsvisie samenhangend beleid formuleren voor het 

thema gezondheid in relatie tot de fysieke leefomgeving. Aan de 

raad voorstellen deze vast te stellen als Omgevingsvisie, 

versie 1.511 

2   Aanvullend 

deelprojectplan  

omgevingsvisie 

1.5 

Verzameling 

informatie 

   

Afstemming 

& participatie 

Ter 

vaststelling 

aangeboden 

 

Vaststelling    

Plan van aanpak omgevingsvisie voor het omgevingsbeleid voor 

de (midden)lange termijn in de vervolgfase 

3      Verzameling 

informatie 

Opstelling 

concept 

Afstemming Vaststelling   

Omgevingsvisie integraal en gebiedsgericht opgesteld, 

Omgevingsvisie, versie 2.012 

(VNG-actie 19, advies) 

4          Vervolgfase: 

Uiterlijk 

Q4 2024 

Omgevings- 

programma 

Actueel overzicht van omgevingsbeleid voor de korte termijn13  1  Verzameling 

informatie 

Opstelling 

concept 

Vaststelling       

Geen minimale acties nodig. Een programma in het kader van de 

Omgevingswet is niet verplicht voor de gemeente Waalwijk.   

2           

Plan van aanpak omgevingsprogramma voor het 

omgevingsbeleid voor de korte termijn in de vervolgfase, 

inclusief kennis vergaren over instrument programma14 

(VNG-actie 18, advies)  

3      Verzameling 

informatie 

Opstelling 

concept 

Afstemming Vaststelling  

 

  

 

9. Omgevingsvisie 1.0: zie het voorbeeld van de Omgevingsvisie gemeente Utrecht: https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/beleid/omgevingsvisie/ 

10. Onderdeel van Omgevingsvisie 1.0 

11. Omgevingsvisie 1.5: verder uit te werken op basis van het aangenomen amendement, zie bijlage 4 plan van aanpak. Op basis van overgangsrecht is nog geen volledige vastgestelde omgevingsvisie 

nodig in 2021. 

12. Omgevingsvisie 2.0: in ieder geval met duurzaamheid, gezondheid en veiligheid als samenhangende thema’s. Ook voor regionale gebiedsprocessen, bv. REKS  

13. Meekoppelen met opstelling Omgevingsvisie 1.0 

14. Meekoppelen met opstelling kapstok omgevingsvisie voor vervolgfase. In ieder geval voor: onverplichte programma’s als nieuw kerninstrument en de daaraan gekoppelde monitoring 

 

https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/beleid/omgevingsvisie/
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Regel-spoor Omgevingswet 

 

Deelproject Resultaat  Prio           

Mijlpalen          

2020    2021    2022 Vanaf 2023 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4   

Omgevingsplan Actueel overzicht van omgevingsregels 15 1  Oplevering 

overzicht 

        

Kunnen wijzigen omgevingsplan 

(VNG-actie 14, eis/juridisch) 

2   Verzameling 

informatie 

Algemeen 

keuzemodel 

Specifieke 

keuzes/ 

concept  

Specifieke 

keuzes/ 

concept  

Afstemming Vaststelling 

handboek  

  

Kunnen werken met tijdelijk omgevingsplan, zo 

nodig aanpassing gemeentelijke regels 

vanwege bruidsschat16 

(VNG-actie 15, eis/juridisch) 

2   Verzameling 

informatie: o.a. 

info OMWB/VNG  

Algemeen 

keuzemodel 

Specifieke 

keuzes/ 

concept  

Specifieke 

keuzes/ 

concept  

Afstemming Vaststelling 

regels 

 

  

Omgevingsbevoegdheden afspreken met raad 

en college  

2   Verzameling 

informatie 

Algemeen 

keuzemodel 

Specifieke 

keuzes/ 

concept  

Specifieke 

keuzes/ 

concept  

Afstemming Vaststelling   

Plan van aanpak omgevingsplan voor de 

vervolgfase17 

(VNG-actie 16, advies) 

3      Verzameling 

informatie 

Opstelling 

concept 

Afstemming Vaststelling 

 

 

Doorkijk vervolgfase: vaststelling 

omgevingsplan voor gehele grondgebied 

4          Q4 2029 

Vaststeling 

Omgevings-

plan 

Verordeningen Actueel overzicht van overige gemeentelijke 

regels waar de Omgevingswet indirect invloed 

op kan hebben, bv. legesverordening 

1  Oplevering 

overzicht 

        

Aanpassen van gemeentelijke regels op basis 

van nieuwe regels, in ieder geval: 

• Legesverordening 

• Verordening planschade  

• Mandaatverordening 

(VNG-actie 24, eis/bedrijfsmatig)  

2   Verzameling 

informatie: o.a. 

info OMWB/VNG 

nodig 

Algemeen 

keuzemodel 

Specifieke 

keuzes/ 

concept  

Specifieke 

keuzes/ 

concept  

Afstemming Vaststelling 

regels 

 

  

Plan van aanpak verordeningen voor de  

vervolgfase 

      Verzameling 

informatie 

Opstelling 

concept 

Afstemming Vaststelling 

 

 

VTH Actueel overzicht van producten/afspraken voor 

vergunningen, meldingen, toezicht en 

handhaving  

1  Oplevering 

overzicht 

        

Kunnen beoordelen vergunningaanvragen 

(VNG-actie 4, eis/juridisch)  

2   Verzameling 

informatie 

 

Algemeen 

keuzemodel 

Specifieke 

keuzes/ 

concept  

Specifieke 

keuzes/ 

concept  

Afstemming Vaststelling/ 

verwerken in 

DSO 

  

Kunnen aanleveren van indieningsvereisten 

(VNG-actie 5, eis/juridisch) 

2   Verzameling 

informatie: 

o.a. info 

OMWB/VNG 

nodig 

Algemeen 

keuzemodel 

Specifieke 

keuzes/ 

concept  

Specifieke 

keuzes/ 

concept  

Afstemming Vaststelling/ 

verwerken in 

DSO 

  

Aanpassing van afspraken over dienstverlening 2   Verzameling Algemeen Specifieke Specifieke Afstemming Vaststelling/   

 

15. Met in ieder geval: inhoud van ruimtelijkeplannen.nl opgeschoond (concept plannen en verouderde plannen verwijderen) 

16. In ieder geval: check impact bruidsschat op invoeringsfase (o.a. geluid en externe veiligheid), omzetting bestaande bestemmingsplannen in een omgevingsplan (doet het rijk automatisch, wel gaan we 

checken of dit goed gaat) 

17. In ieder geval voor: het afschaffen van regels die niet meer nodig zijn en de impact bruidsschat op vervolgfase   

18. Het kunnen duiden van het werkingsgebied voor elke regel in het omgevingsplan volgens de landelijke standaard   
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Deelproject Resultaat  Prio           

Mijlpalen          

2020    2021    2022 Vanaf 2023 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4   

op basis van nieuwe regels voor de volgende 

processen:  

• Proces behandelen vergunningaanvragen 

en meldingen ingericht  

• Proces verkennen initiatief ingericht  

• Proces toezicht en handhaving 

(VNG-actie 8 eis/bedrijfsmatig) 

informatie keuzemodel keuzes/ 

concept 

keuzes/ 

concept 

uitvoering  

Toezicht en handhaving ingericht in afstemming 

met de uitvoeringsorganisaties en de andere 

bevoegd gezagen 

(VNG-actie 12, eis/juridisch) 

2   Verzameling 

informatie 

 

Algemeen 

keuzemodel 

Specifieke 

keuzes/ 

concept 

Specifieke 

keuzes/ 

concept 

Afstemming  Vaststelling/ 

verwerken in 

DSO 

  

Gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke 

kwaliteit ingesteld 

(VNG-actie 6, eis/juridisch) 

2   Verzameling 

informatie 

 

Algemeen 

keuzemodel 

Specifieke 

keuzes/ 

concept 

Specifieke 

keuzes/ 

concept 

Afstemming Vaststelling   

Financiële arrangementen met 

uitvoeringsdiensten zoals OMWB herzien 

(VNG-actie 25, eis/bedrijfsmatig) 

2   Verzameling 

informatie 

 

Algemeen 

keuzemodel 

Specifieke 

keuzes/ 

concept 

Specifieke 

keuzes/ 

concept 

Afstemming  Vaststelling   

Plan van aanpak VTH voor de vervolgfase 3      Verzameling 

informatie 

Opstelling 

concept 

Afstemming Vaststelling 

 

 

Pilot 

bestemmingsplan

-toetsvrij 

Quick win: pilot bestemmingsplantoetsvrij  3   Opstelling 

concept en 

afstemming 

Algemeen 

keuzemodel 

Besluit-

vorming pilot 

Voorbereiding 

pilot 

Uitvoering 

pilot 

Uitvoering 

pilot 

Evaluatie pilot  

Pilot uitwegen Quick win dienstverlening: pilot uitwegen 3   Opstelling 

concept en 

afstemming 

Algemeen 

keuzemodel 

Besluit- 

vorming pilot 

uitwegen 

Voorbereiding 

pilot  

Uitvoering 

pilot  

Uitvoering 

pilot 

Evaluatie pilot  
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Anders werken-spoor Omgevingswet 

Deelproject Resultaat  Prio Mijlpalen          

2020    2021      

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2022 Vanaf 

2023 

Participatie Actueel overzicht van afspraken over participatie 1  Oplevering 

overzicht  

        

Participatie bij initiatieven ingericht18 

(VNG-actie 9, eis/bedrijfsmatig) 

2   Verzameling 

informatie 

Algemeen 

keuzemodel 

Specifieke 

keuzes/ 

concept 

Specifieke 

keuzes/ 

concept 

Afstemming Vaststelling/ 

uitvoering 

  

Plan van aanpak participatie voor de vervolgfase 

 

3      Verzameling 

informatie 

Opstelling 

concept 

Afstemming Vast-

stelling 

 

 

Opleiding  Actueel overzicht opleidingen 1  Opstelling 

overzicht 

        

Aanbieden digitale opleidingsmogelijkheden voor 

collega’s die nú al kennis nodig hebben over 

Omgevingswet. 

2   Aanbieden  Aanbieden  Aanbieden  Aanbieden      

Aanbieden (digitale) opleidingsmogelijkheden op 

basis van leerdoelen voor interne doelgroepen 

die basiskennis nodig hebben op het moment 

van invoering Omgevingswet 

2   Opstelling 

opleidingsplan 

Afstemming 

opleidingsplan 

Vaststelling 

opleidingsplan 

Inkoop 

opleidingen 

Uitvoering 

opleidingen 

Uitvoering 

opleidingen 

  

Plan van aanpak opleiding voor leerdoelen en 

leerpaden in de vervolgfase19  

3       Verzameling 

informatie 

Opstelling 

concept 

Afstemming Vast-

stelling 

 

 

Toepasbare regels Actueel overzicht van producten waarvoor een 

vergunningencheck beschikbaar is  

1  Oplevering 

overzicht 

        

 Quick win vergunningen door 

vergunningencheck te maken voor toptaken uit 

de bruidsschat waarvoor voorbeeld beschikbaar 

komt20  

(VNG-actie 10/11, advies) 

3   Verzameling 

informatie 

 

Algemeen 

keuzemodel 

Specifieke 

keuzes/ 

concept 

Specifieke 

keuzes/ 

concept 

Afstemming Vaststelling/ 

Verwerken in 

DSO 

  

 Plan van aanpak toepasbare regels voor de 

vervolgfase 

3      Verzameling 

informatie 

Opstelling 

concept 

Afstemming Vast-

stelling 

 

 

 

  

 

18. In ieder geval voor: omgevingsdialoog. Dit resultaat vormgeven in afstemming met het in ontwikkeling zijnde Participatiebeleid. De opstelling van het Participatiebeleid is benoemd als 

afstemmingsproject omdat het niet alleen gaat over het fysieke domein maar ook over het sociale domein. 

19. In ieder geval voor: de geest van de wet, verdiepende opleiding per vakdiscipline, vergunningencheck (vertalen van juridische regels in toepasbare regels en vragenbomen) 
20 Toptaken zijn eenvoudige activiteiten welke veel voorkomen bv. dakkapel, uitbouw, kappen 
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Digitaal-spoor Omgevingswet 

Deelproject Resultaat  Prio Mijlpalen 

2020 2021 2022 Vanaf 

2023 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4   

Informatie & 

software 

Actueel overzicht van GEO-informatie. 21 1  Oplevering 

overzicht 

        

Actueel overzicht van informatie & software waar het DSO invloed op 

heeft.22 

1  Oplevering 

overzicht 

        

Minimale acties vergunningen- en zaaksysteem. Zodat deze voldoen 

aan de landelijke standaard (STAM23). Voor het kunnen ontvangen van 

aanvragen en meldingen.  

(VNG actie 2 – eis/juridisch) 

2 STAM-

koppeling 

gereed 

 Testen/ 

oefenen  

    Imple-

mentatie 

klaar 

1-1-22 

  

Minimale acties software voor ruimtelijke plannen. Zodat dit  voldoet 

aan de landelijke standaard (STOP-TP24). 

 

2  Markt-

verkenning 

Bepalen 

inkoop-

strategie 

Voor-

bereiden 

inkoop 

Start 

inkoop 

Afronding 

inkoop/ 

implemente

ren 

Implementeren/

testen 

Imple-

mentatie 

klaar 

1-1-22 

  

Quick win informatie & software voor toepasbare regels. Tegelijk met 

software voor ruimtelijke plannen. Om vergunningenchecks te kunnen 

maken en publiceren op het omgevingsloket volgens de landelijke 

standaard (STTR25). Ten minste voor die activiteiten waarvoor het 

uitvoeren van een vergunningencheck nu ook al mogelijk is.  

(VNG actie 10 – advies) 

3  Markt-

verkenning 

Bepalen 

inkoop-

strategie 

Voorberei

den 

inkoop 

Start 

inkoop 

Afronding 

inkoop/ 

implemente

ren 

Implementeren/

testen 

Imple-

mentatie 

klaar 

1-1-22 

  

Plan van aanpak informatie & software voor de vervolgfase, in ieder 

geval voor: het verder ontwikkelen van toepasbare regels voor 

vergunningenchecks. In combinatie met deelproject regels. 

3       Verzameling 

informatie 

Opstelling 

concept 

Afstemming Vast-

stelling 

 

 

 

 

 

  

 

21. Zie Geoportaal Waalwijk: https://geoportaal.waalwijk.nl 

22. Zie webpagina PM 

23. STAM = Standaard Aanvragen en Meldingen = digitale standaard om de structuur van informatie te beschrijven, bijvoorbeeld voor het indienen van verzoeken. 

24. STOP/TP = Standaard Officiële Overheids Publicaties/Toepassingsprofiel = digitale standaard om besluiten in kader van omgevingsvisie en omgevingsplan te kunnen opstellen, bekendmaken en 

beschikbaar stellen via het DSO. 

25. STTR = Standaard Toepasbare Regels = Landelijke standaard voor toepasbare regels zodat het systeem ze kan tonen in vragenbomen in het Omgevingsloket.  

https://geoportaal.waalwijk.nl/
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Afstemmingsprojecten 

 

Deelproject Resultaat plan van aanpak Prio Mijlpalen 

2020 2021 2022 Vanaf 2023 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4   

Wet kwaliteitsborging 

voor het bouwen 

(Wkb) 

Vergunningverlening aangepast op de Wkb  

(VNG-actie 7+13, eis/juridisch) 

2   Verzameling 

informatie: o.a. 

info OMWB/VNG 

nodig 

Analyse impact 

mogelijke 

keuzes 

Vaststelling 

uitgangspunten 

Opstelling 

concept- 

regels 

Afstemming Vaststelling 

regels 

 

  

Aanvullingswet bodem Kunnen uitvoeren van gedecentraliseerde 

bodemtaken 

(VNG-actie 21, eis/juridisch) 

2   Verzameling 

informatie: o.a. 

info OMWB/VNG 

nodig 

Analyse impact 

mogelijke 

keuzes 

Vaststelling 

uitgangspunten 

Opstelling 

concept- 

regels 

Afstemming Vaststelling 

regels 

 

  

Aanvullingswet 

grondeigendom 

Kunnen toepassen procedures en regels 

voorkeursrecht en onteigening 

(VNG-actie 22, eis/juridisch) 

2   Verzameling 

informatie: o.a. 

info OMWB/VNG 

nodig 

Analyse impact 

mogelijke 

keuzes 

Vaststelling 

uitgangspunten 

Opstelling 

concept- 

regels 

Afstemming Vaststelling 

regels 

 

  

Kunnen toepassen procedures en regels 

kostenverhaal 

(VNG-actie 23, eis/bedrijfsmatig) 

2   Verzameling 

informatie: o.a. 

info OMWB/VNG 

nodig 

Analyse impact 

mogelijke 

keuzes 

Vaststelling 

uitgangspunten 

Opstelling 

concept- 

regels 

Afstemming Vaststelling 

regels 

 

  

Bekendmakingswet Nog uitwerken 2   Verzameling 

informatie: o.a. 

info OMWB/VNG 

nodig 

Analyse impact 

mogelijke 

keuzes 

Vaststelling 

uitgangspunten 

Opstelling 

concept- 

regels 

Afstemming Vaststelling 

regels 

 

  

Participatienota Beleid voor participatie voor zowel fysiek als 

sociaal domein 

3  Enquête 

participatie 

Opstelling 

concept 

Vaststelling       

 

Anders ten opzichte van plan van aanpak 1.0.1 

De afstemmingsprojecten zijn niet opgenomen in het plan van aanpak 1.0.1. Dit zijn afzonderlijke projecten die we afstemmen met het project Waalwijk Omgevingswet-proof. 
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Bijlage Aanpassing projectstructuur 

 

Aanpassingen in projectstructuur van deelprojecten opgenomen ten opzichte van plan van aanpak 1.0.1.  

 

Algemeen-spoor 

• De evaluatie van de inwerkingtreding wet en de invoeringsfase is nu 1 resultaat in plaats van 2 aparte resultaten omdat deze data nu samenvallen met de nieuwe invoeringsdatum. 

• Inwoners en bedrijven voorzien van informatie over de Omgevingswet verplaatst van dienstverlening naar communicatie vanwege de samenhang 

• Samenwerking met raad en regio als aanvullende aparte onderdelen benoemd van het algemene project 

 

Beleid-spoor 

Niet van toepassing 

 

Regel-spoor 

• Formulering resultaten afgestemd op VNG-lijst minimale acties 

• Verordeningen als afzonderlijk deelproject toegevoegd in plaats van te laten vallen onder omgevingsplan. Deze onderdelen zijn te verschillend voor 1 deelproject.  

• De onderdelen vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn samengevoegd tot 1 deelproject VTH, inclusief dienstverlening. Deze onderdelen hebben erg veel samenhang.   

• Pilot vergunningsvrij gewijzigd in pilot bestemmingsplantoetsvrij  

 

Anders werken-spoor 

• Onderdeel dienstverlening 

• Onderdeel informatie 

• Toepasbare regels toegevoegd  

 

Digitaal-spoor 

• Onderdelen informatie & software samengevoegd vanwege de grote onderlinge samenhang.  

• Software voor toepasbare regels voor de vergunningencheck tegelijk aanschaffen met software. Daarom onderdeel van quick wins in plaats van de Plan van aanpak voor het vervolg.  
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Bijlage Versiebeheer 

 

Versie 1.1 

Aanpassingen: 

• Algemeen 

o Planning mijlpalen aangepast. In Q4 2020 is een algemeen keuzemodel gemaakt in plaats van diverse specifieke mijlpalen. De rest van de planning is daar op aangepast. Zie voor een toelichting 

statusupdate Q4 2020. 

o Plan van aanpak vervolgfase: vaststelling uitstellen tot in 2022 voor alle deelprojecten voor een betere spreiding in besluitvorming. Dit is mogelijk omdat de termijn van vaststelling 

omgevingsvisie en omgevingsplan is verplaatst vanwege de gewijzigde invoeringsdatum 

o Inhoud onderverdeeld in ‘sporen met deelprojecten’ in plaats van ‘deelprojecten met onderdelen’  

o Statuskleur waar nodig aangepast 

o Voetnoten waar nodig aangepast 

o Kolom prio na resultaat opgenomen 

o Alinea’s ‘Impact uitstel invoering’ weggelaten, niet meer relevant 

o Alinea’s ‘Aanpassing ten opzichte van plan van aanpak 1.0’ opgenomen in bijlage aanpassing projectstructuur 

• Inhoud 

o Gebaseerd op nieuwere versie plan van aanpak Waalwijk Omgevingswet-proof versie 1.0.1 

o Verklaring status afgestemd op statusupdates 

• Algemeen-spoor 

o Plan van aanpak - Deelprojectplannen: bijstelling in Q1 2021 toegevoegd vanwege deze nieuwe versie 

o Communicatie - Inwoners en bedrijven voorzien van informatie over de Omgevingswet verplaatst van dienstverlening naar communicatie vanwege de samenhang 

o Samenwerking - raad: oplevering draaiboek raad toegevoegd in Q4 2020 

o Samenwerking – regio: in 2021 loopt de uitvoering van de 2e try-out nog door. De evaluatie en bepalen vervolg is logischer in Q1 van 2022 in plaats van in Q4 2021.  

• Beleid-spoor 

o Omgevingsvisie – 1.0 + quick win: in Q4 2020 ter vaststelling aangeboden en in Q1 van 2021 vastgesteld 

o Omgevingsvisie – 1.5: in Q2 2021 ter vaststelling aangeboden en in Q3 2021 vaststelling 

o Omgevingsvisie – 2.0: in vervolgfase uiterlijk gereed in Q4 2024 ipv Q4 2023, aangepast door rijk vanwege nieuwe invoeringsdatum 1-1-2022 

• Regel-spoor 

o Opgeknipt in deelprojecten: omgevingsplan, verordeningen, VTH. De onderdelen omgevingsplan en verordeningen zijn te verschillend voor 1 deelproject. De onderdelen vergunningverlening, 

toezicht en handhaving hebben onderling te veel samenhang voor meerdere deelprojecten. 

o Omgevingsplan – omgevingsbevoegdheden: dit onderdeel is hierheen verplaats vanuit het deelproject participatie vanwege de grote samenhang met de planprocedures van het omgevingsplan. 

o Omgevingsplan - vervolgfase: in vervolgfase uiterlijk gereed in Q4 2029 ipv Q4 2028, aangepast door rijk vanwege nieuwe invoeringsdatum 1-1-2022 

o Pilots apart benoemd 

• Anders werken-spoor 

o Participatie – omgevingsbevoegdheden: verplaatst naar deelproject omgevingsplan. Dit onderdeel hangt samen met de planprocedures van het omgevingsplan. 

o Opleiding – aanbieden digitale opleidingsmogelijkheden: laten we langer doorlopen tot en met Q2 

o Dienstverlening: onderdelen verplaatst naar andere sporen vanwege de grote inhoudelijke samenhang. 

o Toepasbare regels:  

• Digitaal-spoor 

o Informatie & software – ruimtelijke plannen/toepasbare regels: planning aangepast   

 

Versie 1.0 

Basisversie 


