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Onderwerp
Implementatieplan Omgevingswet (inwerkingtreding 1 januari 2021)
Kennisnemen van
De te nemen stappen om te komen tot een succesvolle implementatie van de Omgevingswet.
Inleiding
Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet integreert 26 wetten op het gebied
van de fysieke leefomgeving. Met de wet worden de bestaande wettelijke instrumenten zoals
structuurvisie, bestemmingsplan, inpassingsplannen, vergunningen, enzovoort, vervangen door zes
kerninstrumenten. Daarbij worden procedures geharmoniseerd en is er een digitaal stelsel
Omgevingswet (DSO) dat de uitvoering van de wet ondersteunt.
De gemeente West Betuwe moet zich voorbereiden op de komst van de wet. Dit vraagt enerzijds het
implementeren van de zes kerninstrumenten en het DSO. Anderzijds vraagt de Omgevingswet een
andere manier van werken. Een deel van de implementatie zal bij de inwerkingtreding afgerond
moeten zijn. Voor een ander deel biedt de Omgevingswet aan gemeenten de ruimte om hier de
komende jaren aan door te werken.
Het college heeft op 18 februari 2020 het implementatieplan Omgevingswet vastgesteld. Dit
stappenplan is gebaseerd op de impactanalyse die de afgelopen maanden is uitgevoerd met de
ambtelijke organisatie. Daarnaast zijn richtinggevende gesprekken gevoerd met het college en met de
raad. Op basis hiervan zijn drie scenario’s opgesteld gebaseerd op de minimale wettelijke eisen
waaraan West Betuwe bij inwerkingtreding moet voldoen, het VNG minimum en overige
implementatieactiviteiten die door de organisatie zijn aangedragen:
 Scenario 1: wettelijk minimum en VNG minimum;
 Scenario 2: wettelijk minimum, VNG minimum en aanvullend een startnotitie omgevingsvisie en
richtlijn participatie;
 Scenario 3: wettelijk minimum, VNG minimum en alle door de organisatie aangedragen
aanvullende activiteiten.
Het implementatieplan Omgevingswet geeft invulling aan scenario 2. Voor dit scenario is gekozen
omdat de tijd beperkt is tot de inwerkingtreding en de activiteiten vanwege het wettelijk minimum en
het VNG minimum omvangrijk zijn. Tegelijkertijd zijn er mogelijkheden om meekoppelkansen te

3 maart 2020
Kenmerk
Pagina 2 van 3

benutten zoals het aansluiten bij kerngericht werken en gebruiken maken van de leerervaringen die
daarbij worden opgedaan.
Kernboodschap
 De wet treedt op 1 januari 2021 in werking. Met de uitvoering van het implementatieplan kunnen
we voldoen aan de minimale wettelijke verplichtingen die de Omgevingswet met zich
meebrengt.
 Binnen West Betuwe lopen verschillende trajecten en projecten. Met dit implementatieplan
worden meekoppelkansen benut door lopende trajecten te verbinden met de implementatie van
de Omgevingswet.
Financiën
Voor de implementatie van de Omgevingswet is 2,2 miljoen euro gereserveerd. Door middel van
bestuursrapportages, perspectievennota en begroting zullen we uw raad vragen de benodigde
middelen daadwerkelijk beschikbaar te stellen (budgetrecht).
Vervolg
In het implementatieplan is gekozen om te werken met vijf implementatiesporen:
1. Omgevingsvisie (en programma’s).
2. Omgevingsplan.
3. Omgevingsvergunning.
4. Anders werken.
5. Digitalisering en dienstverlening.
Per spoor wordt een deelprojectteam samengesteld om uitvoering te geven aan de activiteiten binnen
dat spoor. Een projectteam met daarin naast de deelprojectleiders van de implementatiesporen ook
de overall-projectleider, projectcoördinator en een adviseur communicatie, houdt de koers van het
uitvoering in de gaten en legt interne en externe verbindingen. Hierbij wordt ook rekening gehouden
met de implementatie-roadmap van de ODR en de planning voor de besluitvorming hierover.
Met het instellen van een stuurgroep met twee wethouders die mandaat hebben van het college is
slagkracht voor het nemen en voorbereiden van besluiten - die nodig zijn voor invoering van de
Omgevingswet - geborgd.
De raad blijft ook bij de implementatie van de Omgevingswet betrokken. De betrokkenheid wordt
belegd in de verschillende implementatiesporen:
 Spoor 1 omgevingsvisie (en programma’s): richting geven aan en vaststellen van de
startnotitie omgevingsvisie;
 Spoor 2 omgevingsplan: richting geven aan de voorbereidende stappen op weg naar een
omgevingsplan;
 Spoor 3 omgevingsvergunning: Besluiten nemen over elementen van het
vergunningsverleningsproces, waaronder het nemen van een mandaatbesluit en het
vaststellen van de legesverordening;
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Spoor 4 anders werken: richting geven voor de participatierichtlijn;
(Spoor 5 is een technische ICT exercitie, waar geen raadsbesluit op nodig is).

In april 2020 is voor elk van de ontwikkelsporen een meer gedetailleerd plan van aanpak opgesteld. De
activiteiten die hierin benoemd worden, zullen eind 2020 zijn afgerond. Daarmee kan West Betuwe
vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet werken met de wet.
Communicatie
Voor de interne en externe communicatie wordt een communicatieplan opgesteld.

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe,
de secretaris,
de burgemeester,
Karen Coesmans
Servaas Stoop

