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1.

Inleiding

1.1

Van ordening naar mogelijk maken

De maatschappij verandert. Wetten en regels passen niet altijd meer bij deze veranderingen. Zij
zijn vaak afgestemd op verouderde denkbeelden. Huidige wetten en regels voor de (fysieke)
leefomgeving zijn veelal gebaseerd op ontwikkeling en het principe van ordening. De overheid in
een leidende rol. In toenemende mate is het accent komen te liggen op beheer en het initiatief
uit de samenleving. De Omgevingswet maakt het mogelijk om beter in te spelen op de praktijk.
In de gemeente Etten-Leur werken we al in de geest van de nieuwe wet. Met de Toekomstvisie
zijn kaders gegeven voor de toekomstige ontwikkeling van de gemeente. De uitvoering en
inkleuring ervan is aan de samenleving en niet van de gemeente alleen. De nieuwe
Omgevingswet vraagt om een duidelijke koers van de gemeente. Welke flexibiliteit willen we, wat
willen burgers en ondernemers? Gaan we het anders doen?
Met de vaststelling van het Koersdocument bepalen we de koers voor de verdere invoering van
de Omgevingswet vastgelegd. Maar net als in het verkeer, blijft het nodig om naar de horizon te
kijken, maar daarbij wel open te staan voor nieuwe routes, slimmigheden en ondertussen het
ander verkeer niet uit het oog te verliezen.

1.2

Aanleiding Omgevingswet

De Omgevingswet treedt 1 januari 2021 in werking. De wet is volledig ingevoerd op 1 juli 2029.
De Omgevingswet is één van de grootste wettelijke veranderingen in Nederland. De historische
gegroeide veelheid aan wetten, regels en afspraken voor de fysieke leefomgeving wordt
geïntegreerd in één nieuw stelsel.
De Omgevingswet is op onderdelen nog volop in de maak. We echter niet te wachten tot het
moment van in werking treden van de wet. De Omgevingswet richt zich, in lijn met de
verbeterdoelen, voor 80% op cultuur, houding en werkwijze en voor 20% op de invoering van
juridisch-planologische

instrumenten.

Daarmee

sluit

de

Omgevingswet

aan

bij

de

veranderprocessen die veel gemeenten al hebben ingezet (bijvoorbeeld het resultaat- en
klantgericht werken) als gevolg van een veranderende samenleving.
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1.3

Samenwerking De6

Een belangrijke stap in de andere manier
van werken is de samenwerking binnen de
De6. De gemeente Etten-Leur, Halderberge,
Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert
bouwen samen aan een netwerk en
proberen

samenwerkingskansen

zoveel

mogelijk te benutten. Binnen dit netwerk is
er een werkgroep op het gebied van
ruimtelijke ordening actief.
Deze werkgroep houdt zich bezig met de implementatie van de Omgevingswet en heeft in
opdracht van de projectgroep De6 een gezamenlijk ‘Plan van Aanpak’ opgesteld. Daarbij kan de
dynamiek, het tempo en de inhoud misschien verschillen, maar de hoofdprocesstappen zijn voor
elke gemeente hetzelfde. Het ‘Plan van Aanpak’ biedt een goede houvast en geeft richting aan de
koers die we hebben ingezet om de Omgevingswet op een goede en overwogen manier te
implementeren.
In het ‘Plan van Aanpak’ worden de hoofdprocesstappen beschreven die gezet moeten worden
om tot een succesvolle implementatie van de wet te komen. Naast de implementatie van de
Omgevingswet moeten als gevolg van de Omgevingswet ook een aantal kerninstrumenten
opgeleverd worden. Om tot deze instrumenten te komen zijn eveneens de benodigde
processtappen beschreven. Er wordt in het ‘Plan van Aanpak’ dus een duidelijk onderscheid
gemaakt tussen de implementatie van de wet en de kerninstrumenten die uit deze wet
voortvloeien.

Schematische uitwerking Plan van Aanpak
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De eerste processtap in het ‘Plan van Aanpak’ is het bepalen van de bestuurlijke ambitie. Bij het
bepalen van deze ambitie bieden het koersdocument en de ‘foto’ (waar staan we nu?) de basis
om deze ambitie te kunnen bepalen.
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2.

De Omgevingswet

2.1

Waarom de Omgevingswet?
In Nederland hebben we veel regels met betrekking
tot de leefomgeving. Vaak ontbreekt de samenhang
en sommige initiatieven komen daardoor vaak lastig
van de grond. Burgers en bedrijven raken door de
hoeveelheid regels de weg kwijt. Deze regels komen
straks samen in één nieuwe wet: de Omgevingswet.
De wet sluit beter aan bij de eisen van deze tijd en
door deze wet kan in één oogopslag gezien worden
welke regels er gelden.

2.2

Doelen omgevingswet

Het hoofddoel van de wet is om de
gebiedsgerichte onderdelen van de huidige
wetten te integreren in één wet met één
samenhangend stelsel van planning,
procedures en besluitvorming.

De wet kent vier verbeterdoelen om dit te bereiken.

Verbeterdoel
Inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en
gebruiksgemak

Impact voor gemeenten
Minder verschillende wetten en rijksregels en
beter toegankelijke regelgeving. Eén
omgevingsplan voor de hele gemeente.

Samenhangende benadering

Van sectoraal naar integraal (beleid,
besluitvorming en regelgeving) per gebied.

Bestuurlijke afwegingsruimte

Minder rijksregels. Meer ruimte voor lokaal
maatwerk dus meer beslissingsruimte voor
gemeenten.

Versnellen en verbeteren van de besluitvorming

De wet biedt de mogelijkheid om meer de
reguliere vergunningverlening toe te passen en
meer rechtstreeks aan de voorkant toe te staan
(van ‘nee, tenzij….’ naar ‘ja, mits…’).
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2.3

Huidige wetgeving versus Omgevingswet

De Omgevingswet gaat over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Het
nieuwe omgevingsrecht kent aanzienlijk minder regels, is overzichtelijker en eenvoudiger.
Huidig recht
26 wetten, 4700 artikelen
120 AMvB’s
120 Ministeriële regelingen

2.4

Omgevingswet
1 wet, 349 artikelen
4 AMvB’s
10 Ministeriële regelingen

De kerninstrumenten

De Omgevingswet bevat een zestal juridisch-planologische instrumenten, de zogenaamde
kerninstrumenten, waarmee bestuursorganen van het Rijk, de provincie, de gemeente en het
waterschap de doelen van de wet in de praktijk kunnen brengen.
De gemeente moet zelf met vier kerninstrumenten aan de slag: de omgevingsvisie, het
omgevingsplan, programma’s en de omgevingsvergunning. De gemeenten moeten bij het
opstellen van deze kerninstrumenten rekening houden met de kerninstrumenten van de hogere
overheden.

2.4.1 Algemene rijksregels
De rijksoverheid stelt algemene rijksregels vast in de vorm van Algemene Maatregelen van
Bestuur (AMvB’s) of Ministeriële regelingen. Deze regels noemen ze ook wel de ‘pilaren van de
wet’. Deze regels zijn voor alle overheden, burgers en bedrijven bindend.
Omdat er minder rijksregels komen, is er meer ruimte voor gebiedsgericht en lokaal maatwerk.

Het omgevingsrecht kent vier AMvB’s:

Omgevingsbesluit

In dit besluit is geregeld wie bevoegd is om besluiten
te nemen en hoe deze besluiten tot stand komen

Besluit kwaliteit leefomgeving

(procedures).
In dit besluit staan normen ter bevordering van de
kwaliteit van de leefomgeving, bijvoorbeeld voor geluid
en luchtkwaliteit.
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Besluit activiteiten leefomgeving

Regels die je in acht moet nemen bij het uitoefenen
van activiteiten in de fysieke leefomgeving zijn in dit
besluit bijeen gebracht.

Besluit bouwwerken leefomgeving

Regels waaraan bouwwerken moeten voldoen vind je in
dit besluit. Je vindt o.a. regels voor toegankelijkheid van
gebouwen voor mensen met een beperking, energienormen en normen voor brandveiligheid.

Wat betekenen rijksregels voor gemeenten?
De gemeenteraden krijgen meer ruimte om zelf kaders vast te stellen, omdat er minder
rijksregels komen. Hoeveel ruimte er is voor lokaal maatwerk op andere gebieden hangt af van
de definitieve algemene rijksregels. De gemeente krijgt bijvoorbeeld niet meer ruimte op het
gebied van erfgoed, omgevingsveiligheid en waterkwaliteit dan nu het geval is. De
inwerkingtreding van de AMvB’s is gekoppeld aan inwerkingtreding van de Omgevingswet

2.4.2 Omgevingsvisie
De gemeenteraad stelt een omgevingsvisie vast. Dit is een politiek bestuurlijk integraal
beleidsdocument op strategisch niveau. De visie bevat fundamentele beleidskeuzen. De
gemeente moet vijf jaar na in werking treden van de wet een omgevingsvisie hebben. De plicht
tot het vaststellen van een omgevingsvisie dwingt de raad om:
• ‘aan de voorkant’ na te denken over het beleid, en zo
• een duidelijke koers te bepalen om ad hoc beslissingen te vermijden.
Het beleid vormt de basis voor programma’s en het omgevingsplan. Een goede omgevingsvisie
draagt bij aan integrale en afgewogen besluitvorming en een transparantere overheid. Ook het
Rijk en de provincie stellen een omgevingsvisie vast.

Nu: de huidige wet- en regelgeving voor de fysieke
leefomgeving is versnipperd en verspreid over veelal
verplichte sectorale beleidsplannen. Het overzicht
ontbreekt en soms botsen plannen.

Straks:
de integrale omgevingsvisie zorgt voor
samenhang. Het geeft ook aan wat het verantwoordelijke bestuursorgaan zelf doet en wat de verantwoordelijkheid van anderen is.
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Wat betekent de omgevingsvisie voor gemeenten?
De gemeenteraad stelt in een omgevingsvisie de koers vast op inhoud en op rollen en
verantwoordelijkheden. De raad bepaalt de kaders die een verdere vertaling hebben in het
omgevingsplan. Onder de Omgevingswet is het belangrijk dat deze kaders duidelijk zijn. Bij het
opstellen van de omgevingsvisie wordt ook afstemming gezocht met de visies buiten de eigen
gemeentegrenzen en worden regionale afspraken gerespecteerd.

2.4.3 Programma’s
Programma’s kunnen door burgemeester en wethouders, het bestuur
van het waterschap, gedeputeerde staten of de Minister die het
aangaat worden opgesteld (artikel 3.3 Omgevingswet).

Een

programma is een pakket van beleidsvoornemens en maatregelen om
omgevingswaarden of doelen in de leefomgeving te bereiken en
daaraan te blijven voldoen. Een programma is, anders dan bijvoorbeeld
een omgevingsvisie, uitvoeringsgericht. Enkele programma’s worden verplicht, bijvoorbeeld voor
geluid.
Wat betekenen programma’s voor de gemeenten?
Een programma is niet vrijblijvend. Als een programma wordt opgesteld, moet dit programma
ook worden gemonitord. Welk bestuursorgaan belast is met de monitoring is afhankelijk van de
vraag welk bestuursorgaan daarvoor is aangewezen in de betrokken regels. Voordat een
programma wordt opgesteld, moet goed nagedacht worden over de noodzaak, haalbaarheid en
toegevoegde waarde van een programma.

2.4.4 Decentrale regels
De

decentrale regels worden vastgelegd in het

gemeentelijke omgevingsplan, de

Waterschapsverordening en de Provinciale Omgevingsverordening.
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Omgevingsplan
De gemeenteraad stelt het omgevingsplan vast. Bij de inwerkingtreding van de wet vormen de
bestemmingsplannen en beheerverordeningen van rechtswege het omgevingsplan.
Elke gemeente heeft straks één omgevingsplan. Dit plan bevat alle regels voor de fysieke
leefomgeving. Het omgevingsplan vervangt de bestemmingsplannen, beheerverordeningen en
gemeentelijke verordeningen op het gebied van de fysieke leefomgeving, zoals onderdelen van
de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Alle regels met betrekking tot de fysieke
leefomgeving (zoals onder andere welstand, erfgoed, geluid, hinder) moeten in dit plan worden
opgenomen. De regels zijn gekoppeld aan de functies in gebieden. Gemeenten krijgen tot 1 juli
2029 de tijd om van het oude naar het nieuwe regime te komen.

Wat betekent het omgevingsplan voor gemeenten?
Het omgevingsplan is een doorvertaling van de omgevingsvisie. De kaders uit de visie worden
uitgewerkt in dit plan. In hoeverre deze kaders worden uitgewerkt, is een afweging die bij het
opstellen van het omgevingsplan wordt gemaakt. Deze kan per gebied of thema verschillen. In
een omgevingsplan worden alle regels met betrekking tot de fysieke leefomgeving opgenomen.
Het omgevingsplan is het enige toetsingskader voor de regels in de fysieke leefomgeving.

2.4.5 Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders verlenen een omgevingsvergunning.
De uitgangspunten van de minister zijn:
• meer vergunningsvrij
• minder vergunningen
• meer toepassing van de reguliere procedure.
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Onder de huidige wetgeving (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)) zijn al veel
zaken gebundeld (bouw, milieu, cultuurhistorie en ruimtelijke ordening), onder de Omgevingswet
wordt de bundeling verder uitgebreid met o.a. water, ontgrondingen, spoor, luchtvaart,
archeologie en monumenten.
Wat betekent de omgevingsvergunning voor gemeenten?
Uit hogere regelgeving en het omgevingsplan zal blijken in welke gevallen een vergunning
verleend moet worden. In het omgevingsplan wordt bepaald in welke mate gebruik wordt
gemaakt van de te benutten lokale ruimte en welke gevallen vergunningsvrij zijn.

2.4.6

Projectbesluit

Gemeenten

kunnen

in

beginsel

geen

projectbesluit meer afgeven (de project
omgevingsvergunning op grond de Wabo
vervalt). Het vaststellen van een projectbesluit is voorbehouden aan Rijk, provincies
en waterschappen. Het projectbesluit regelt
complexe projecten met een publiek belang
in de fysieke leefomgeving. Dit besluit
vervangt de huidige instrumenten zoals het
inpassingsplan, het tracé-besluit en het projectplan.
Wat betekent het projectbesluit voor gemeenten?
Om invloed uit te kunnen oefenen op projectbesluiten is het van belang om bij het opstellen van
de omgevingsvisies en de decentrale regelgeving van deze instanties goed samen te werken.

2.5

Dienstverlening en informatieverstrekking

2.5.1

Dienstverlening

De invoering van de Omgevingswet betekent een andere wijze van werken. Dit heeft niet alleen
gevolgen bij de planvorming maar ook bij de vergunning(aanvraag)processen en dus voor de
(digitale) dienstverlening. De gemeente krijgt een andere rol aan de voorkant van processen.
Binnen de dienstverlening staat de klant centraal. Hij is gebaat bij goede communicatie, flexibel
meebewegen en een efficiënte samenwerking binnen de keten.
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2.5.2
Digitale informatieverstrekking
De Rijksoverheid streeft naar een standaard
informatievoorziening en het beter stroomlijnen van informatieoverdracht binnen de
keten: Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
Het stelt initiatiefnemers in staat om snel te
beschikken over de juiste informatie over de
kwaliteit van de leefomgeving en over de
regels die daar gelden. Dit leidt bijvoorbeeld
tot minder kosten voor onderzoek. De
digitalisering stelt burgers, bedrijven en
overheden in staat om eenvoudiger informatie met elkaar uit te wisselen en biedt
kansen om besluitvorming en procedures te
versnellen en te verbeteren.
Het Digitaal Stelsel Omgevingswet zorgt er voor dat bewoners, bedrijven, belangenorganisaties
en andere overheden langs elektronische weg :
 kennis kunnen nemen van de instrumenten van de Omgevingswet inclusief de
omgevingsvergunningen;
 informatie kunnen vinden over aanvragen, meldingen, de voortgang
besluiten en bezwaar- en beroepsprocedures;

van behandeling,

 gegevens kunnen opvragen over eerdere besluiten en onderzoeken.
Gemeenten krijgen bij de invoering van het DSO een belangrijke taak. Op het gebied van
informatiemanagement en automatiseringsvlak staan zij voor een belangrijke uitdaging. Bij het
inwerking treden van de wet is een basispakket beschikbaar. Aangenomen wordt dat in 2024 het
Digitaal Stelsel in totaal operationeel én effectief is. De impact op processen, gegevens,
applicaties en infrastructuur is naar verwachting erg groot is.
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3. Veranderopgave
3.1

Gemeenten kunnen zelf veranderopgave bepalen

Het doel van de Omgevingswet is echter niet alleen gericht op het verminderen van regels en het
verkorten van procedures bij overheden. De wetgever wil vooral burgers, bedrijven en
maatschappelijke organisaties meer ruimte geven voor eigen initiatieven. Dit sluit aan bij de
behoefte uit de samenleving. Minder regels, meer inzicht, meer ruimte voor lokale afweging en
meer vrijheid, stellen hen in staat om hieraan invulling te geven. We denken meer ‘van buiten
naar binnen’. De verantwoordelijkheden veranderen. De huidige regierol van gemeenten
verandert meer in een rol van facilitator en verbinder. ‘Zorgen voor’ wordt ‘zorgen dat’ en het
moet duidelijk zijn ‘wie waarvan is’ en ‘wie verantwoordelijk is voor wat’. We bereiken dit alleen
door een andere manier van denken, werken, organiseren en sturen. Dit geldt niet alleen voor
overheden en (keten)partners maar ook voor burgers, bedrijven en maatschappelijke
organisaties.
De Omgevingswet kent vier veranderopgaven:
• meer integraal
• meer gebiedsgericht
• meer regionale samenwerking/externe partners
• meer samenwerking met de maatschappij (participatie)
De implementatie van de Omgevingswet biedt dus veel keuzevrijheid op lokaal niveau. De
verwachting is dat de veranderopgave voor 80% gaat over cultuur en organisatie en maar voor
20% gaat over de noodzakelijke juridisch-planologische instrumenten. Men kan er echter ook
voor kiezen de invoering te beperken tot een update van het juridisch-planologisch
instrumentarium. Dit is mede afhankelijk hoe deze instrumenten nu zijn opgesteld. Als de huidige
bestemmingsplannen al heel flexibel zijn, is de veranderopgave minder groot dan bij
gedetailleerde bestemmingsplannen. De gemeente kan ook kiezen om maximaal gebruik te
maken van de mogelijkheden die de wet biedt.
Het is wenselijk om in deze stap, het bepalen van de koers, de politiek-bestuurlijke keuzes vast te
leggen, omdat deze keuze, afhankelijk van de huidige situatie, veel consequenties kan hebben
voor de manier van werken (rollen: verantwoordelijkheid en samenwerking) en de inhoud van de
juridische planologische kerninstrumenten (inhoud, veranderambities).
Veelal hangen rollen en verander strategieën met elkaar samen!

14

3.2

Rollen en veranderambities

3.2.1 Welke rol?
Verandering hangt sterk af van de vraag welke rol je als lokale overheid wil vervullen en hoe
college, raad en samenleving nu functioneren.

Je kunt daarin het volgende rollen onderscheiden:
Sturende rol
Opdrachtgever
Gelijkwaardige
rol
Faciliterende rol

Leidend, probleemeigenaar,
verantwoordelijk
Strategische kaders bepalen,
verantwoordelijk
Gedeelde verantwoordelijkheid
met andere partijen
Geen verantwoordelijkheid,
loslaten

Als gemeente hoef je niet één rol aan te nemen. Je kunt afhankelijk van een gebied of een thema
als gemeente meerdere rollen hebben. Voor welke gebieden en thema’s welke rol en welke
veranderambitie gekozen wordt, kan op hoofdlijnen al bepaald worden in de omgevingsvisie.
3.2.2 Welke veranderambitie?
Kijk je naar de wijze waarop je regels opstelt en processen inricht dan kun je drie strategieën
onderscheiden.
Conserveren

Anticiperen

Faciliteren

Alleen doen watminder
noodzakelijk
maatwerk
is voor
en creativiteit,
de implementatie
heldere van
regels
deen
Omgevingswet.
uitgangspunten, rechtszeke
Beperkt gebruik maken van de mogelijkheden die de wet biedt en min of meer
doorgaan op de huidige manier. Dus minder maatwerk en creativiteit, heldere
regels en uitgangspunten, veel rechtszekerheid, minder gevolgen voor huidige
manier van werken.
Meer inspelen op de veranderende wet- en regelgeving, meer denken en
handelen in de geest van de Omgevingswet en de behoefte uit de
(veranderende) samenleving. Dus meer ruimte voor maatwerk en creativiteit,
minder regels maar wel duidelijke kaders, rechtszekerheid met betrekking tot
kaders, andere manier van werken en organiseren.
De Omgevingswet omarmen en met (en met behulp van) de samenleving
zoeken naar de meest optimale invulling van de fysieke leefomgeving. De ruimte
die de Omgevingswet biedt ook benutten. Dus ruimte voor optimaal maatwerk,
creativiteit, minimale regels, minder rechtszekerheid, andere manier van
werken en organiseren.
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Ook voor de veranderambities geldt dat er meerdere
veranderambities gekozen kunnen worden afhankelijk van
een gebied of thema. Deze kunnen dus per gebiedstype of
thema verschillen.
Bovendien moet de gemeente ook rekening houden met
‘hogere’ regelgeving van rijk, provincie en waterschap
(algemene rijksregels, provinciale omgevingsverordening,
waterschapsverordening).

Voorbeeld veranderende rol en veranderambitie
Ten zuiden van de kern Wouw ligt een uitbreidingslocatie. Voor deze uitbreiding heeft de gemeente Roosendaal
een bestemmingsplan opgesteld. De gemeente heeft voor de nieuwe woonlocatie alleen een bouwvlak
opgenomen met goot- en bouwhoogte en wat algemene regels die horen bij een bepaald type woning.
De stedenbouwkundige invulling van het gebied wordt dus niet bepaald door de gemeente, maar door de
bewoners zelf. De gemeente heeft hier dus alleen een faciliterende rol.
Omdat de grond van de gemeente is, heeft de gemeente een sturende rol bij de uitgifte van kavels. De
gemeente Roosendaal heeft er voor gekozen om stroken uit te geven van 1 m. De toekomstige bewoners
mogen zelf bepalen hoeveel stroken ze kopen, waarbij de gemeente er wel op toeziet dat ze niet met
reststroken blijven zitten.

3.2.3 Welke gebiedstypen?
In een gemeente kunnen we, op hoofdlijnen, de volgende gebiedstypen onderscheiden:
• Centrumgebied of kern
• Gemengd gebied
• Woongebied
• Bedrijventerrein
• Openbaar gebied (verkeer, water en groen)
• Recreatiegebied (intensieve en extensieve recreatie gebieden)
• Natuurgebied
• Agrarisch gebied
Per gebiedstype kan bepaald worden in hoeverre regels worden opgenomen. Welke ruimte neem
je als gemeente en wat laat je los. De regeling voor een centrumgebied zal anders zijn dan voor
een woongebied. Zo zal in een buitengebied ook veel meer rekening moeten worden gehouden
met de visie, het beleid en de regels van de provincie.
3.2.4 Welke thema’s?
Naast gebiedstypen zijn er ook verschillende thema’s waar de gemeente rekening mee moet
houden. Specifieke thema’s zoals gezondheid (GGD) en water (Waterschap) worden
vertegenwoordigd door externe partners of belangenorganisaties (monumenten, horeca,
detailhandel, bewoners, ondernemers).
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In welke mate een thema bepalend is, hangt af van het DNA van de gemeente, de rol van de
externe partners/belangenorganisaties, de ambitie van de gemeente en het politieke klimaat. Zo
besteedt een gemeente met een emplacement waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd
meer aandacht aan het thema externe veiligheid. Een gemeente die zich als recreatiegemeente
wil profileren, zet dit thema meer op de voorgrond.
3.3

Gevolgen keuze rollen en veranderambities

Hoe meer de gemeente een gelijkwaardige of zelfs faciliterende rol heeft, hoe meer de gemeente
zal loslaten. Dit heeft veel gevolgen voor de huidige manier van werken.
Bijvoorbeeld: als men nu al korte procedures heeft, een actief faciliterende rol vervult en
ruimtelijke vragen integraal benadert, zal de impact van de Omgevingswet naar verwachting
beperkter zijn dan wanneer men nu nog werkt volgens de principes van toelatingsplanologie
(‘Nee, tenzij’…).
Keuzes zijn mede afhankelijk van de mate van (regionale) samenwerking en de ambitie van deze
samenwerkingsverbanden. Bij een intensievere samenwerking wordt het moelijker om op
bepaalde gezamenlijke thema’s een eigen ambitie te bepalen. Door een goede samenwerking
kun je echter wellicht meer bereiken en elkaars sterke punten verder ontwikkelen.

3.4

Betrokkenheid van de samenleving

Bij het bepalen van je rollen en veranderambities kun je de samenleving op verschillende
manieren laten participeren. Ook hier moet per thema en gebied goed over worden nagedacht.
De participatietrap geeft de mogelijke participatievormen op de verschillende niveaus weer.

De participatietrap is ontwikkeld door Buurtperspectief.
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De trap heeft vier niveaus van participatie:
1. Eenzijdige communicatie
De overheid informeert burgers of burgers winnen informatie.
2. Vraag/antwoord
De overheid raadpleegt de burgers of de burgers kaarten wensen aan bij de overheid.
3. Dialoog
De overheid vraagt advies van de burgers of de burgers leggen een voorstel voor bij de
overheid.
4. Samenwerking
De overheid en de burgers beslissen en werken samen.
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4.

Bepalen ambitie

4.1

Omgevingswet is geen trendbreuk maar een doorontwikkeling
De invoering van de Omgevingswet leidt tot andere verantwoordelijkheden en meer
afwegingsruimte op lokaal niveau (decentraal tenzij……….), geeft ruimte voor andere manier van
werken (globaler, flexibeler), verplicht de invoering van nieuwe instrumenten en een betere
dienstverlening. Gemeenten kunnen in meer of mindere mate inhoudelijk op een eigen wijze
daaraan invulling geven. Zij zijn wel gehouden aan wettelijke invoeringstermijnen. De
gemeenteraad bepaalt de politiek bestuurlijke ambitie. Hij bepaalt het strategisch beleid en stelt
de regels. De uitvoering ligt bij burgemeester en wethouders of (regionale) uitvoeringsdiensten.
De gemeenteraad beslist over het beschikbaar stellen van middelen voor de invoering van de
wet. Het tempo voor invoering en de inzet van personeel is hiervan afhankelijk. Belangrijk is om
daarmee aan de slag te gaan. Dat betekent niet dat alles in het teken van de invoering van de
Omgevingswet moet staan. We hebben nog de nodige plannen lopen of op stapel staan, die
komende jaren capaciteit vragen. Bovendien werken we soms al in de geest van de
Omgevingswet. We zien de Omgevingswet niet als een trendbreuk maar een doorontwikkeling.
We moeten de tijd nemen om de samenleving en externe partners daarin mee te nemen. De
Omgevingswet heeft mede tot doel om hen meer en eerder bij besluitvorming te betrekken en
hen daarin een grotere rol te geven.

4.2

Politiek bestuurlijke ambitie

4.2.1 Toekomstvisie bevat politiek bestuurlijke ambitie
Etten-Leur heeft haar politiek bestuurlijke ambitie bepaald in de ‘Toekomstvisie: Etten-Leur doet
het gewoon’ (raadsbesluit d.d. 23 mei 2012). Dit document kwam tot stand in overleg met
partners. De ambitie gaat uit van een andere verdeling van taken en verantwoordelijkheden
tussen gemeente en haar partners: inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere
overheden. Uitgangspunten zijn volledige zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid en
gelijkwaardigheid. Partners vormen netwerken en werken samen. Etten-Leur vertrouwt op de
eigen kracht van inwoners en netwerken. Zij biedt hen maximale ruimte om hun eigen behoefte
en wensen zelf te realiseren. Het initiatief ligt bij hen. De gemeente faciliteert en stelt
randvoorwaarden. De gemeente garandeert een basiskwaliteit. Zij stimuleert samenwerking
tussen partners en brengt hen samen. Etten-Leur kiest voor een duurzame ontwikkeling. Dat
komt neer op balans tussen het bevorderen van de veerkracht en kwaliteit van de natuur
(planeet), het lichamelijke en geestelijke welzijn van inwoners (personen) en een gezonde
economische ontwikkeling (profijt). De verbetering van het een mag niet ten koste gaan van het
andere.
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4.2.2 Toekomstvisie sluit aan bij doelen Omgevingswet
Schematisch zijn de verbeterdoelen uit de Omgevingswet vergeleken met de politiek bestuurlijke
ambitie in de ‘Toekomstvisie’. We zien een grote mate van overeenstemming. De focus in de
‘Toekomstvisie’ ligt op denken en handelen van ‘binnen naar buiten’, verandering en de
toekomst. De Omgevingswet maakt in dat kader meer flexibiliteit, gebiedsgerichte (de)regulering
en het verbeteren van kwaliteit van dienstverlening (gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid)
mogelijk.

Verbeterdoelen omgevingswet

Toekomstvisie Etten-Leur

Eenvoudiger en inzichtelijker
Voorspelbaarheid en gebruiksgemak

Verbeteren van de kwaliteit van de
dienstverlening

Minder regels maar meer eigen
verantwoordelijkheid

Verbeteren van de efficiëntie

Versnellen en verbeteren besluitvorming

Samenhangende benadering van beleid,
besluitvorming en regelgeving
Meer burgerparticipatie

Bevorderen van samenwerking met partners

Meer keuzevrijheid om op lokaal niveau in te
spelen op wensen en initiatieven

Creëren van ruimte voor burgers, bedrijven en
inwoners voor eigen initiatief en
verantwoordelijkheid

Andere rollen: gemeente is soms regisseur,
soms spelverdeler of scheidsrechter

Andere verdeling van taken en
verantwoordelijkheden

4.2.3

Organisatieveranderingen sluiten aan bij verbeterdoelen van wet

De politiek bestuurlijke ambitie uit de ‘Toekomstvisie’ is een leidraad voor de organisatieagenda.
Deze agenda richt zich op:
 het vergroten van de betrokkenheid van partners
 het creëren van ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en initiatief
 het bevorderen van samenwerking met partners
 het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening
 het verbeteren van de efficiëntie
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4.2.4 Omgevingswet invoeren in de lijn van de Toekomstvisie
In hoofdstuk 3 beschreven we drie strategieën om de veranderambitie te bepalen. In hoofdlijnen
gaat de ‘Toekomstvisie’ uit van het principe ‘faciliteren’. We omarmen verbeterdoelen uit de
Omgevingswet. Samen en met hulp van de samenleving zoeken we naar de meest optimale
invulling van de fysieke leefomgeving. We benutten de ruimte die de wet gemeenten biedt.
Ruimte voor optimaal maatwerk, creativiteit, minimale regels, minder rechtszekerheid, andere
manier van werken en organiseren. Omdat de ‘Toekomstvisie’ tot stand kwam na intensief
overleg met samenleving en partners is geen aanleiding om in het kader van de invoering van de
Omgevingswet hen vooraf te raadplegen. We betrekken hen wel bij het opstellen van de
kerninstrumenten en uitwerken van de dienstverlening.

4.2.6 Ambitie voor de invoering van de omgevingswet op hoofdlijnen nader uitgewerkt
Hoofdambitie: andere manier van denken en werken
Etten-Leur benut de invoering van de omgevingswet om:
 haar rol af te stemmen aan de wens om ruimte te creëren voor eigen verantwoordelijkheid en
initiatief;
 de regelgeving te vereenvoudigen en te differentiëren;
 partners te betrekken bij processen en besluitvorming.
Het uiteindelijke doel is om de initiatiefnemer (inwoners, bedrijven en instellingen) meer
integraal, sneller en beter te bedienen.
Beleid (Omgevingsvisie)
Het uitgangspunt voor het beleid is actualiseren, integreren en formuleren van doelen uitgaande
van ruimte voor initiatief en ontwikkeling mits passend of aansluitend op te handhaven
kwaliteiten en het beheer daarvan. Onze partners betrekken we actief bij de totstandkoming van
het beleid.
Regels (Omgevingsplan)
Vereenvoudiging van regelgeving met waarborg voor kwaliteit. We stellen regels op een
transparante, overzichtelijke en integrale gebiedsgerichte wijze. De gemeente stelt globale
omlijnde kaders met flexibele regels. Per gebied maken we een keuze over de mate van
globaliteit en flexibiliteit (conserverend, anticiperend of faciliterend). Waar nodig laten we regels
stapsgewijs los. Het Omgevingsplan voor de deelgebieden vraagt om inbreng van onze partners.
De aanpassing van de regels is mede afhankelijk van regels van andere overheden (AMvB’s,
provinciale verordening en waterschapsverordening).
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Organiseren (werkprocessen)
Herinrichten van processen vanuit het perspectief ‘klant centraal‘ (burgers, bedrijven,
maatschappelijke organisaties en initiatiefnemers) integraal en zaakgericht waardoor besluitvorming sneller, doorzichtiger en meer integraal wordt. Overleg met partners maar in het
bijzonder de ketenpartners (andere overheden en uitvoeringsdiensten) is belangrijk.
Dienstverlening (digitaal stelsel)
We verbeteren de digitale informatievoorziening en ondersteuning bij processen. Uitgangspunt is
om rekening te houden met verschillen in behoeften van de klant (burgers, bedrijven,
maatschappelijke organisaties en initiatiefnemers). De dienstverlening maakt ambities op het
gebied van beleid, regels, organiseren en samenwerking mogelijk. We sluiten aan op de
uitgangspunten van het lopende programma ‘Dienstverlening’. Diensten kunnen digitaal worden
afgenomen, maar één op één contact blijft mogelijk. We helpen de klant en denken met hem
mee.
Samenwerking
De veranderopgave van de Omgevingswet vraagt om meer samenwerking in de keten van
gemeenten, provincies, waterschappen, omgevingsdiensten en Rijk. De fysieke leefomgeving
houdt niet op bij de grenzen van de gemeente. Een gebiedsgerichte en opgavegerichte manier
van (grenzeloos) samenwerken tussen overheidsorganisaties vraagt om regionale afstemming.
Etten-Leur zoekt kansen voor samenwerking met als doel kwaliteitsverbetering, krachtenbundeling en kostenbeheersing.
Bij regionale samenwerking onderscheiden we drie niveaus:
 strategisch niveau:

samenwerking binnen de Regio West Brabant

 tactisch niveau:

samenwerking met BOEL1\subregio Breda gemeenten2

 operationeel:
samenwerking met de De6 gemeenten3
Daarnaast vindt samenwerking plaats op wettelijke of andere grondslag, denk aan de
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, de Veiligheidsregio en Gemeenschappelijke regeling
voor Gemeentelijke Gezondheidsdienst.

1

Breda, Oosterhout en Etten-Leur
Breda, Oosterhout, Etten-Leur, Moerdijk, Made Drimmelen, Geertruidenberg, Baarle Nassau, Alphen-Chaam en
Zundert
3
Roosendaal, Halderberge, Moerdijk, Etten-Leur, Zundert en Rucphen
2
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5.

Hoe te organiseren?

5.1

Opstellen van een ‘foto’

Nu de hoofdlijnen voor de politiek bestuurlijke ambitie vaststaan, kan het proces voor
implementatie worden opgepakt. Om te bepalen wat te doen, is een foto (momentopname)
onontbeerlijk. We moeten in beeld brengen wat er al is en wat nodig is om aan wet en ambitie
te voldoen.
Beleid
Regels
Organiseren
Dienstverlening
Samenwerking

Beleidsdocumenten voor het fysiek domein
Regels in bestemmingsplannen, verordeningen/regelingen en
beleidsregels
Werkprocessen, werkafspraken met ketenpartners,
functieprofielen, competenties en organisatieontwikkelingen
Participatievormen, dienstverleningsconcepten en ICT (beleid,
verantwoordelijkheden en software)
Samenwerkingsvormen

Voor zover nog niet beschikbaar stellen we in 2018 voor elk taakveld een foto op. De foto
benutten we om kansen tot samenwerking met De6 gemeenten te bepalen (zie samenwerking).
De ervaring bij de transities in het sociaal domein leert dat het invoeren van het Digitaal Stelsel
Omgevingswet complex is. Het vraagt niet alleen inzicht in de eigen informatievoorziening maar
ook die van diverse externe ketenpartners. Hoe deze ketenprocessen er op dit moment uitzien,
hoe de informatiestromen lopen, welke applicaties gebruikt worden in huidige processen en
welke gegevensuitwisselingen tussen welke ICT-componenten plaatsvinden is nu nog
onvoldoende in beeld. Daarbij is nu al duidelijk dat de Omgevingswet eisen stelt aan
koppelingen met bijvoorbeeld zaakgericht werken en digitale archivering. Dit maakt het
applicatielandschap alleen nog maar complexer. Het is belangrijk dat de komende jaren hierin
een duidelijk beeld ontstaat. Het doel moet zijn een integraal werkbaar systeem zowel voor
extern als intern gebruik.

5.2.

Experimenteren en, faseren en ruimte voor bijstellen van ambitie en processen

Een andere les die we trekken uit de transities in het sociaal domein is dat een soepele invoering
gebaat is met het opdoen van ervaring. Niet wachten op het formele moment van in werking
treden van de wet maar op tijd aan de slag gaan. We hebben nu nog drie jaar om te
experimenteren met een nieuwe manier van denken en werken.
Voor sommige onderdelen van de wet geldt dat op het moment van in werking treden van de
wet in overeenstemming met regels moet worden gehandeld. Voor deze onderdelen geldt dat
we de voorbereiding nu oppakken. Voor andere taakvelden krijgen gemeenten een
overgangsperiode.
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Experimenteren stelt ons in staat om in deze periode werkzaamheden te faseren, een reële
planning op te stellen en ruimte in te bouwen voor heroverweging. We leggen ons in dit stadium
voor de onderdelen van de wet nog niet alles vast. Het komend jaar benutten we om een reëel
implementatieplan op te zetten.
We benutten lopende organisatieprocessen om medewerkers en bestuurders vertrouwd te
maken met een andere manier van denken en werken. De Omgevingswet vraagt om een
voortzetting en uitbouw van deze processen. We pakken dit voor medewerkers vanaf 2018 op;
voor bestuurders wachten we de gemeenteraadsverkiezingen af.
Beleid (Omgevingsvisie)
Het bestaande proces om te komen tot een Omgevingsvisie zetten we voort met als doel om
uiterlijk vóór 1 januari 2020 te beschikken over een afgerond document dat na in werking treden
van de wet kan worden vastgesteld. Dit document komt in overleg en met inbreng van partners
tot stand.
Regels (omgevingsplan)
Komende jaren benutten we om ervaring op te doen met het opstellen van een omgevingsplan
voor een bestaand gebied. We denken aan het centrumgebied. Op basis van de ervaring bij dit
experiment maken we een definitieve planning voor de andere functiegebieden (woonwijken,
buitengebied en werklocaties). Voor bijvoorbeeld het opstellen van een omgevingsplan voor het
buitengebied is het van belang dat eerst de nieuwe provinciale en waterschapsverordening zijn
vastgesteld.
Bij nieuwe ontwikkelingen spelen we qua regelgeving in op de kansen in de Omgevingswet
(toepassen van Crisis en Herstel Wet) rekening houdend met het overgangsrecht.
Organiseren (werkprocessen)
We zorgen ervoor dat vóór 1 januari 2021 processen (beleids- en planontwikkeling, verlenen van
vergunningen, toezicht en handhaving) zijn ingericht om vanaf die datum nieuwe aanvragen en
plannen in overeenstemming met de Omgevingswet af te kunnen handelen. De processen
komen in overleg met ketenpartners tot stand.
Dienstverlening (digitaal stelsel)
We zorgen ervoor dat vóór 1 januari 2021 het basisscenario voor het Digitaal Stelsel
Omgevingswet gereed is. En vervolgens bouwen we het stelsel gefaseerd uit. De wettelijke
termijn is bepalend (tot op heden: 1 juli 2024). Daarnaast pakken we verbeteringen in de
(digitale) dienstverlening op en maken gebruik van landelijke initiatieven (bijvoorbeeld het
opstellen van klantreizen of de module van KING4 om de tevredenheid over de afhandeling van
klachten in beeld te brengen).
Samenwerking
We hanteren drie niveaus van samenwerking: strategisch, tactisch en operationeel. In
strategische zin werken we samen met gemeenten binnen de Regio West-Brabant (RWB). We
noemen bijvoorbeeld de Regionale energiestrategie West-Brabant.

4
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In strategisch/tactische zin werken we met de gemeenten uit de subregio Breda aan een
gezamenlijke paragraaf voor de Omgevingsvisie. Eind 2017 beschikken we over een document.
Etten-Leur ligt aan de rand van deze regio. We zien ook gezamenlijke belangen met gemeenten
aan de westzijde. We sluiten niet uit dat we met hen eveneens tot een gezamenlijke paragraaf
voor de omgevingsvisie komen.
Gedeelde visies versterken de positie van de regio in het overleg met provincie, waterschap en
andere organisaties. Afstemming met het proces voor de lokale omgevingsvisie is van belang.
In operationele zin werken we samen met de De6 gemeenten. We denken bijvoorbeeld aan
samenwerking gericht op inkoopvoordeel (bijvoorbeeld bij aanschaf van programmatuur, de
inkoop van opleidingen en trainingen), harmonisatie (gelijk beleid en regels, gelijke opzet
planverbeelding, gelijke wijze van dienstverlening) maar ook aan gezamenlijke procesafspraken
met ketenpartners (Waterschap, Omgevingsdienst, Veiligheidsregio etc.). Volgend jaar moet
hierover meer duidelijkheid komen.

5.3

Aanpak en capaciteit

5.3.1 Werkstructuur voor invoeren van wet
Om de omschreven doelen in paragraaf 5.2 te halen, zorgen we voor een passende
werkstructuur. Deze structuur is vanaf begin 2018 operationeel. Vanuit de organisatie gaan
medewerkers aan de slag met de voorbereiding. Omdat de Omgevingswet gevolgen heeft voor
meerdere onderdelen van organisatie betrekken we zoveel mogelijk medewerkers vanuit deze
onderdelen bij de implementatie. Sommigen maken deel uit van de werkstructuur, andere
medewerkers nemen we mee door periodieke informatiebijeenkomsten, cursussen en
specifieke trainingen. In 2018 starten we met een kernteam. Dit team werkt aan het opstellen
een definitief implementatieplan (zowel procedureel als financieel). Vanaf 2019 haken meer
medewerkers aan. Binnen de werkstructuur wijzen we een projectleider aan. Hij of zij krijgt de
centrale verantwoordelijkheid om te waken over de voortgang. De projectleider zit ook in de
stuurgroep. De voorzitter van de stuurgroep is een lid van het college van burgemeester en
wethouders. In de stuurgroep is ook het Managementteam (MT) vertegenwoordigd. De
stuurgroep adviseert onder andere over de informatieverstrekking aan en betrokkenheid van de
gemeenteraad bij het proces. De stuurgroep gaat van start zodra een nieuw college is
geïnstalleerd.
5.3.2 Werkplanning
In de werkplanning voor betrokken medewerkers nemen we voor de invoering van de
Omgevingswet uren op. Voor zover dit ten koste gaat van andere werkzaamheden zoeken we
naar oplossingen. Dat hoeft niet altijd het geval te zijn. De werkzaamheden voor de
Omgevingswet kunnen ook samenvallen met bestaande taken. Het implementatieplan bevat
een urenraming en een opleidingsplan.

5.4

Financiële aspecten

5.4.1 Landelijk hoofdlijnenakkoord
April 2016 sloten Rijk, VNG, IPO en Unie van Waterschappen een ‘hoofdlijnenakkoord’ over de
invoering van de Omgevingswet. De afspraken betreffen incidentele kosten, structurele kosten
en besparingen.
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Kijken we naar incidentele kosten dan betaalt het Rijk met name de kosten voor de bouw van
het digitaal stelsel, het opzetten van een informatiepunt en collectieve invoeringskosten.
Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor eigen invoeringskosten.
Denk bijvoorbeeld aan het invoeren van zaakgericht werken, het stroomlijnen en digitaliseren
van werkprocessen, de koppeling met het landelijk digitaal stelsel maar ook het opstellen van
een omgevingsvisie, (eventuele) programma’s en omgevingsplannen.
In het ‘hoofdlijnenakkoord’ is opgenomen dat gemeenten meebetalen aan de structurele
uitvoeringskosten van het digitale stelsel en een centraal informatiepunt over de Omgevingswet
voor overheden. De besparingen door de invoering van de Omgevingswet komen ten gunste van
ieder van de betrokken partijen. Het Rijk heeft in het akkoord toegezegd niet af te romen door
uitnamen te doen uit het gemeentefonds. Op beide onderdelen is nog niet duidelijk wat dit
concreet voor gemeenten betekent.
5.4.2 Werken aan kostenraming
Alle gemeenten worstelen met de vraag wat de invoering van de Omgevingswet gaat kosten. Op
dit moment is dit niet eenvoudig in te schatten. De VNG en Deloitte hebben een model
ontwikkeld. Dit model bevat geen exacte formule. Je werkt met aannames en op sommige
onderdelen zijn niet voldoende gegevens beschikbaar. Het model is vooral bedoeld om de
dialoog te voeren. Via het model krijg je een idee wat de kosten zijn voor het opstellen van de
kerninstrumenten, regelbeheer, de aanpassing van de dienstverlening, de informatiearchitectuur, opstellen van nieuwe werkprocessen en overige zaken. In dit stadium kunnen we geen
kostenraming presenteren De opdracht is om meer zicht en grip te krijgen op de kosten. Alles
wijst op aanzienlijke invoerings- en investeringskosten. In de ‘Kadernota 2019-2023’ komen we
met een eerste globale indicatie. Aan de hand van het implementatieplan (gereed eind 2018)
maken we de balans op en waar nodig komen we in de ‘Kadernota 2020-2024’ met een
bijstelling.
Binnen de meerjarenbegroting is budget beschikbaar voor de invoering van de Omgevingswet
(ca. € 260.000). We verwachten dat dit budget voor 2018 voldoende is. Op het Investeringsplan
is een bedrag opgenomen van € 50.000. Dit bedrag is een eerste raming voor de kosten voor
invoering van het digitaal stelsel. Volgend jaar blijkt of dit bedrag voldoende is.
Mocht blijken dat het budget voor 2018 niet voldoet dan sluiten we tussentijdse aanpassing van
de begroting niet uit. We verwerken dit op de gebruikelijke wijze in de bestuursrapportages

