
 

 

Informatienota 
Datum vergadering : 24 november 2020 

Registratienummer : IN/133  

Portefeuillehouder : Sietske Klein-de Jong 

Bijlage(n) : Participatie bij vergunningen; Adviesrecht raad bij vergunningen;  

   Gemeentelijke adviescommissie;  

   Bruidsschat en beschermingsniveaus. 

Onderwerp : Implementatie Omgevingswet: regionale samenwerking op een aantal  

   Onderdelen 

 

 

Onderwerp  

Implementatie Omgevingswet: regionale samenwerking op een aantal onderdelen 

 

Kennisnemen van 

Een viertal notities, opgesteld door de Regiegroep Omgevingswet Rivierenland.  

 

Inleiding 

De gemeenten in de regio Rivierenland en de Omgevingsdienst voor deze regio (ODR) werken bij de 

voorbereiding op de Omgevingswet op een aantal punten samen. Om de regionale samenwerking 

vorm te geven is de ‘Regiegroep Omgevingswet Rivierenland’ ingesteld, bestaande uit de projectleiders 

Omgevingswet van de gemeenten, de ODR en ketenpartners.  

 

In de periode tussen nu en de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1-1-22 komt de Regiegroep 

met een aantal notities met voorstellen voor een aantal uiteenlopende onderwerpen.  

 

Ter kennisname, niet ter vaststelling 

De eerste vier notities liggen nu voor. In de notities worden geen inhoudelijke keuzes gevraagd; 

gevraagd wordt om op een aantal thema’s op proces samen op te trekken. Hoewel de notities zijn 

opgesteld om door elke gemeenteraad vastgesteld te worden, kiezen wij ervoor om u deze ter 

kennisname toe te sturen.  

 

Besluitvorming is ons inziens nog niet aan de orde. Zo heeft uw gemeenteraad nog onvoldoende tijd 

gehad om uw ambitie/ uitgangspunten te kunnen uitspreken op de implementatie van de 

Omgevingswet in West Betuwe.  De notities komen daarmee te vroeg. Daarnaast willen wij ons - met 

het besluit om de vergunningstaken terug te halen en de afspraken die hiermee met de ODR gemaakt 

gaan worden -  nog niet vastpinnen door nu al regionaal af te stemmen op een aantal VTH-thema’s. 

 

Het niet vaststellen van deze vier notities leidt niet tot vertraging in de regionale samenwerking. 

Ambtelijk kunnen de gemeenten gewoon samen verder werken aan een goede implementatie van de 

Omgevingswet. En zodra besluitvorming door uw gemeenteraad gewenst is, zullen de notities alsnog 

aan u aangeboden worden.  
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Op de volgende bladzijden zullen we ingaan op de totstandkoming en de inhoud van deze vier notities. 

De notities zelf zijn als bijlage meegestuurd.  

 

Gezamenlijke methodiek op proces leidt tot 4 voorstellen  

Waar dat van belang is voor de uitvoerbaarheid door de ODR is bestuurlijk de wens uitgesproken om 

tot een gezamenlijke methodiek of basisniveau te komen, waarbinnen of waarboven desgewenst 

varianten mogelijk zijn om tegemoet te komen aan uiteenlopende ambities van de gemeenten in de 

regio. Op deze manier biedt de samenwerking kennis- en efficiencyvoordelen en blijft tegelijk 

voldoende ruimte voor eigen gemeentelijke afwegingen.  

 

Bij invoering van de Omgevingswet kan onderscheid worden gemaakt in zaken die bij inwerkingtreding 

van de Omgevingswet geregeld moeten zijn (minimale acties) en zaken die later (tijdens de 

overgangsperiode tot 2030) ingevoerd kunnen of moeten worden. In het huidige stadium (nog voor de 

inwerkingtreding van de wet), is de regionale samenwerking van de voorbereidingen primair gericht op 

de VTH-taken die vanaf het moment van inwerkingtreding conform de wet- en regelgeving dienen te 

worden uitgevoerd.  

 

De komende tijd zullen op meerdere momenten voorstellen worden gepresenteerd vanuit de 

Regiegroep. Voor nu heeft de Regiegroep de volgende vier voorstellen opgesteld, die u ter kennisname 

worden aangeboden:  

1. Participatie bij vergunningen  

2. Adviesrecht raad bij vergunningen  

3. Gemeentelijke adviescommissie  

4. Bruidsschat en beschermingsniveaus  

 

Per onderwerp wordt ingegaan op wat er met de komst van de Omgevingswet zal veranderen, wat 

hiervoor geregeld moet worden, en hoe dit het beste (regionaal/ lokaal) kan worden aangepakt. Deze 

voorstellen betreffen procesvoorstellen (afspraken over hoe samen te werken en te komen tot een 

gelijke aanpak); definitieve besluitvorming op inhoud volgt nadat voor elk van deze onderwerken meer 

concrete voorstellen zijn uitgewerkt. 

 

Samenvatting van de vier notities 

Hieronder per onderwerp een samenvatting van het voorstel dat vanuit de Regiegroep Omgevingswet 

Rivierenland. Voor de notities zelf verwijzen we naar de bijlagen.  

 

Voorstel ‘Participatie bij vergunningen’  

1. Participatie te stimuleren door het voorlichten van (mogelijke) initiatiefnemers door middel 

van een informatiefolder, de website en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en het 

voorlichten van (mogelijke) initiatiefnemers bij informatieverzoeken en tijdens het vooroverleg;  

2. Participatie verplicht stellen (aanvraagvereiste) bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten 

(opa’s);  

3. Aanstellen van een gemeentelijke praktijkondersteuner/contactpersoon voor participatie;  

4. Blijf aan verwachtingsmanagement doen.  
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Voorstel ‘Adviesrecht raad bij vergunningen’  

1. In te stemmen met het procesvoorstel dat de gemeenteraden van de verschillende gemeenten 

voorafgaand aan inwerkingtreding van de Omgevingswet aan de hand van genoemd 

stappenplan afzonderlijk een keuze maken over hun adviesrecht bij omgevingsvergunningen 

voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten.  

 

Voorstel ‘Gemeentelijke adviescommissie’  

1. Een aantal mogelijke invullingen van de adviescommissie te onderzoeken.  

2. Vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet de benodigde instellingsbesluiten te nemen, de 

taken van de commissie(s) vast te leggen, en de leden van de commissies (opnieuw) te 

benoemen.  

 

Voorstel ‘Bruidsschat en beschermingsniveaus’  

1. Kennis nemen van de informatie in deze notitie over de bruidsschat, de ruimte die de 

gemeente krijgt om beschermingsniveaus vast te stellen voor de fysieke leefomgeving en de 

overige zaken die in het omgevingsplan moeten opgaan.  

2. In te stemmen met het voorstel om de mogelijkheden voor het verwerken van de bruidsschat 

samen te onderzoeken.  

3. Commitment voor de gezamenlijke aanpak om tot voorstellen te komen voor de bruidsschat 

en de beschermingsniveaus.  

 

Vervolg 

Zodra voor de verdere implementatie van de Omgevingswet blijkt dat oordeelsvorming of 

besluitvorming op deze notities alsnog aan de orde is, zullen we deze alsnog aan u voorleggen.  

 

Deze vier notities vormen de eerste tranche. Er zullen nog meer notities volgen. Deze zullen ook ter 

kennisname aan u worden aangeboden. 

 

Bijlage(n) 

Notities:   

 Participatie bij vergunningen  

 Adviesrecht raad bij vergunningen  

 Gemeentelijke adviescommissie  

 Bruidsschat en beschermingsniveaus  

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

 

de secretaris,                          de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 

 

 


