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Waarom is dit project nodig?

Samenvatting

Aanleiding

De komst van de Omgevingswet op 1-1-2022 betekent

We gaan verhuizen! Niet letterlijk maar wel figuurlijk

een bundeling van alle wet- en regelgeving op het gebied

door de komst van de Omgevingswet op 1-1-2022. Dat

van de fysieke leefomgeving. Voor Waalwijk betekent dit

betekent een bundeling van alle wet- en regelgeving op

keuzes maken hoe we als gemeente de letter en geest

het gebied van de fysieke leefomgeving. In deze wet

van deze wet gaan invoeren. Het doel van dit plan van

staan instructies hoe we ons gemeentelijke

aanpak is de gemeente klaar te maken voor de

omgevingswet-huis moeten inrichten en gebruiken.

inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021 via

Ook zijn er vele opties waar we als gemeente zelf een

stappen, sporen en samenwerking. Plus door te doen.

keuze over mogen maken. Als gemeente Waalwijk zijn

Met een ambitie zoals eerder door de raad vastgesteld

we daarom een project gestart zodat ons huis op tijd

om te vernieuwen vanuit de bedoeling voor de gebruikers

‘Omgevingswet-proof’ is. Daarom is een plan van

van de fysieke leefomgeving. De aanpak is een

aanpak uitgewerkt voor de invoeringsfase tot en met

organische werkwijze met strategie, processen, fases en

2021.

uitgangspunten. Op basis van prioriteiten is in het plan
van aanpak aangeven wat daarvoor nodig is: een actueel
overzicht, minimale acties, een plan van aanpak voor de
vervolgfase en quick wins. Bij het plan van aanpak hoort
ook een routeplan, organisatieplan en communicatieplan.
Het plan van aanpak is onder andere het resultaat van
uitwisseling van ervaringen met regionale ketenpartners
en een raadsprogramma.

Doel en ambitie
Doel van het rijk met de Omgevingswet is een
eenvoudiger en eenduidiger stelsel van het
omgevingsrecht met een balans tussen zekerheid en
dynamiek. Met als motto: meer ruimte voor
ontwikkeling met waarborgen voor kwaliteit.
Doel van dit project is de gemeente Waalwijk
Omgevingswet-proof te maken, dat wil zeggen klaar te
maken voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet
op 1-1-2022. Dat betekent het stapsgewijs uitbouwen
van een solide basis (stappen), via verschillende
invalshoeken (sporen) en via interne en externe partners
(samenwerking). Daarnaast gaan we ook meteen aan de
slag om kennis en ervaring te verkrijgen (doen).
Ambitie van dit project is dat we vernieuwend willen
zijn vanuit de bedoeling. Oftewel denken vanuit de
gebruikers van de fysieke leefomgeving. Deze ambitie
sluit goed aan op ons bestaande strategische beleid. In
hoofdstuk 1 van het plan van aanpak is het waarom
van dit project verder uitgewerkt.

Opbouw plan van aanpak
Inhoudsopgave:
1. Waarom is dit project nodig?
2. Hoe gaan we dit project aanpakken?
3. Wat is nodig voor dit project?
Bij het plan van aanpak horen de volgende aparte
bijlagen:
•

Bijlage A. Routeplan

•

Bijlage B. Organisatieplan

•

Bijlage C. Communicatieplan
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Hoe gaan we dit project aanpakken?

Aanpak
•

1 strategie: opruimen voordat we gaan verhuizen;

•

2 processen: plan- en keuzecyclus om te leren van

Deelprojecten
Op basis van de uitgangspunten maken we onderscheid

wat we gedaan hebben;
•

in deelprojecten vanuit de sporen met diverse

3 fases: invoeringsfase t/m 2021, vervolgfase van

onderdelen, zie de afbeelding hierna. Met een

2022 t/m 2028, lijnfase vanaf 2029;
•

overkoepelend regieteam zorgen we voor algemene

4 uitgangspunten:
o

sturing en afstemming tussen de verschillende

Solide basis vernieuwen via stappen met

deelprojecten en onderdelen. In hst 2 van het plan

prioritering;
o

Van veel naar 1 via sporen met versies;

o

Met vertrouwen via samenwerking meedoen;

o

Leren en ervaren door te doen met pilots.

van aanpak en in het organisatieplan is deze werkwijze
verder uitgewerkt.

Samen te vatten als een organische werkwijze. Dit
heeft de volgende voordelen:
•
Benodigde capaciteit beter te spreiden zodat we zo
veel mogelijk mensen kunnen betrekken, extern en
intern;
•
Kosten beter in de hand te houden en te spreiden
in de tijd;
•
Een verandertraject om anders te gaan werken
heeft tijd nodig.

Plancyclus

Keuzecyclus
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Wat is nodig voor dit project?

Resultaten en prioriteiten
Voor de invoeringsfase tot en met 2021:
•

Actueel overzicht: opruimen wat we (niet meer)
nodig hebben. Oftewel een actueel overzicht maken
van wat we allemaal hebben dat betrekking heeft
op de fysieke leefomgeving (prioriteit 1). Wat niet
meer actueel is intrekken. Bv. een actueel
overzicht van het gemeentelijk omgevingsbeleid
vaststellen als omgevingsvisie 1.0;

•

Minimale acties volgens de letter van de wet:
opruimen en verhuizen wat we moeten t/m 2021.
Oftewel aanpassing van onderdelen die moeten
voldoen aan de letter van de wet op 1-1-2022
(prioriteit 2). Bv. de gemeentelijke werkprocessen
aanpassen, de gemeente aansluiten op het digitale
stelsel van de omgevingswet. Daarnaast gaan we
een omgevingsvisie 1.5 maken met samenhangend
beleid voor het thema gezondheid in relatie tot de
fysieke leefomgeving (prioriteit 2);

•

Plan van aanpak v in de geest van de wet:
strategie, uitgangspunten en aanpak voor het
opruimen, verhuizen en vernieuwen voor wat we
moeten en willen aanpakken t/m 2028 (prioriteit
3). Bv. voor het omgevingsplan;

•

•

Doorkijk naar de volgende fases

Quick wins: opruimen, verhuizen en vernieuwen

Doorkijk naar vervolgfase (2022-2028) en lijnfase (vanaf

wat we willen t/m 2021. Oftewel aanpassing van

2029):

onderdelen in de geest van de wet die haalbaar en

In de vervolgfase staat het vernieuwen middels het

betaalbaar zijn t/m 2021 (prioriteit 3). Bv. het

uitvoeren van het plan van aanpak voor de vervolgfase

afschaffen van overbodige regels;

centraal. Met in ieder geval de volgende resultaten:

Doen: los van fases en prioriteiten in pilots oefenen

•

met onderdelen van de Omgevingswet en leren van

gebiedsgericht opgesteld in Q4 van 2023

andere projecten. Bv. een pilot om ervaring op te
doen met meer vergunningsvrije
bouwmogelijkheden.

Omgevingsvisie: omgevingsbeleid integraal en
(omgevingsvisie 2.0);

•

Omgevingsplan: omgevingsregels voor het gehele
grondgebied in Q4 van 2028 (omgevingsplan 2.0).

In hoofdstuk 3 van het plan van aanpak zijn deze

In de lijnfase staat het blijven aanpassen centraal

onderdelen uitgewerkt per spoor: beleid,

zodat alle onderdelen aan de letter en geest van de

regels, anders werken en digitaal. In deelprojecten

wet blijven voldoen vanaf 2029.

zullen de specifieke werkzaamheden verder uitgewerkt
worden.
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