
IMPLEMENTATIE OMGEVINGSWET

Informatie Raad 7 mei 2019



• 09-11-2016: Globaal P.v.A. gepresenteerd in Commissie Ruimte

• 23-05-2017: Collegebesluit vaststelling P.v.A. (d.d. 03-05-2017) 

• Gemeenteraad via TILS lijst geïnformeerd over dit Collegebesluit 

• 06-09-2017: P.v.A. toegelicht in Commissie Ruimte, 
aankondiging workshop met Raad later in 2017

• 07-10-2017: Uitstel invoering Ow van 01-07-2019 naar 01-01-2021

• Workshop uitgesteld en ‘over gemeenteraadsverkiezingen getild’ 

WAT VOORAF GING?



• In de begroting voor 2019, 2020 en 2021 middelen opgenomen

• Januari 2019: programma Implementatie Omgevingswet gestart (DT)

• Hernieuwd P.v.A. opgesteld in de vorm van een programmaplan, 

gericht op invoeringsdatum 1-01-2021

• Organisatie ingericht: stuurgroep, programmateam, werkgroepen

• Communicatieplan in de maak

• Opleidingen/cursustraject i.s.m. regio-gemeenten nader uitgewerkt

WAAR STAAN WE NU?



Vóór 1 januari 2021 moet de gemeente Weert:

• kunnen maken cq. verlenen van de kerninstrumenten die de 
Omgevingswet verlangt: Omgevingsvisie, Omgevingsplan, 

Omgevingsvergunning, Programma’s 

• klaar zijn voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet, kortweg DSO

• de (primaire) werkprocessen binnen domein 
fysieke leefomgeving aanpassen

Compleet anders werken

WAT STAAT ONS TE DOEN?

Anders                      werken



Na 1 januari 2021, maar vóór 1 januari 2024 moet de gemeente Weert:

• Omgevingsvisie vervaardigd en vastgesteld hebben

• Werken volgens de landelijke standaarden uit DSO

WAT STAAT ONS TE DOEN?



Na 1 januari 2021, maar vóór 1 januari 2029 moet de gemeente Weert:

• Omgevingsplan vervaardigd en vastgesteld hebben voor het totale! 
gemeentelijk grondgebied

WAT STAAT ONS TE DOEN?



• Doel

• De kernopgave

• Centrale thema’s

• Organisatie - overlegstructuren

• Planning

• Communicatie

• Financiën

• Risico´s

• Training en opleiding 

PLAN VAN AANPAK



ORGANISATIE - OVERLEGSTRUCTUREN

• Stuurgroep

• Programmateam

• Werkgroep informatievoorziening

• Werkgroep Kerninstrumenten

• Werkgroep Processen

• Werkgroep Anders werken

• Raadswerkgroep

• CMT

• Afdelingsoverleggen

• Overleg OW Midden Limburgse gemeenten

• G6-overleg OW

denktank



ORGANISATIE - OVERLEGSTRUCTUREN

• Stuurgroep

• Programmateam

• Werkgroep informatievoorziening

• Werkgroep Kerninstrumenten

• Werkgroep Processen

• Werkgroep Anders werken

• Denktank van Raadsleden en/of commissieleden

• CMT

• Afdelingsoverleggen

• Overleg OW Midden Limburgse gemeenten

• G6-overleg OW



PLANNING

Planning ambitiedocument

• Dialoog met raadswerkgroep Mei - Oktober 2019

• Verzamelen bouwstenen ambitiedocument Mei - September 2019

• Concept ambitie document September - Oktober 2019

• Vaststellen ambitie document door raad November - December 2019

Planning Omgevingsvisie

• Startbesluit PvA omgevingsvisie November - December 2019

• Inhoudelijke participatief traject (combi str. Visie) Juli 2019 - Juni 2020

• Uitwerken tot Omgevingsvisie Juli - November 2020

• Ontwerp Omgevingsvisie ter Consultatie December 2020 - Maart 2021

• Vaststellen Omgevingsvisie door de raad Medio 2021



COMMUNICATIE

Communicatieplan (nog nader uit te werken), gericht op:

• Bewustwording van de impact

• Verschillende doelgroepen intern:
-afhankelijk van mate van betrokkenheid

• Extern: algemene informatie

Karakter van een campagne: ludiek en luchtig



DE OPGAVE RAADSWERKGROEP

• Hoe dragen we onze ambities uit? 
(wat is de scope van de omgevingsvisie?)

• Hoe gaat de gemeente om met de 
nieuwe vrijheden/afwegingsruimte die de 
wet haar biedt? 
(consoliderend, selectief, 
calculerend of vernieuwend?)

• In hoeverre wil de gemeente meer 
vrijheden bieden aan inwoners en 
initiatiefnemers? 
(uitspreken of we continueren, 
aanscherpen of loslaten?)



DE OPGAVE RAADSWERKGROEP

• In welke beleidsvelden wil de gemeente 
meer vrijheden bieden? 
(is de mate van vrijheid voor een thema 
afhankelijk van locatie in de gemeente?)

• Hoe wordt omgegaan met tijdelijke 
initiatieven? 
(heeft dit invloed op de mate van vrijheid 
die wordt geboden?)

• Hoe wordt omgegaan met de rolverdeling 
tussen raad en college? 
(delegatiebevoegdheid, wie stelt 
beleidsregels vast, monitoring, etc.)



Welke kans zou u bij de 
implementatie Omgevingswet 
zeker niet onbenut willen laten?

…en neem daartoe zitting in de Raadswerkgroep!!

UITNODIGING


