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1. Voortgang activiteiten
Het plan van aanpak Omgevingswet is in februari 2019 vastgesteld.
Doel: De gemeente Woudenberg in staat te stellen om vanaf de datum inwerkingtreding 
van de Omgevingswet te voldoen aan de eisen van die wet en nieuwe mogelijkheden 
van de Omgevingswet in te zetten voor de eigen gemeentelijke inhoudelijke 
doelstellingen. Daarom is er een relatie gelegd met het programma Dienstverlening en 
de organisatieontwikkeling.. 

Een uitwerking van de hoofddoelstelling betekent het dat de volgende concrete 
activiteiten gerealiseerd worden:
- Voldoen aan technische eisen nieuwe Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
- Voldoen aan standaarden (STAM, STOP/TPOD, STTR);
- Eén Omgevingsplan kunnen gaan maken onder de Omgevingswet;
- Kunnen werken met (verplichte) programma’s (w.o. PAS en luchtkwaliteit);
- Tegenstrijdige eigen regels weggewerkt hebben (en actuele regels);
- Het proces vergunningen is Omgevingswet-proof gemaakt.

Stand van zaken:
- De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld (half tot een heel jaar)
- Prioritering van de lopende activiteiten is geactualiseerd. Prioriteit ligt bij 

technische aansluiting, inrichten werkprocessen en beleid op orde. Uitstel geeft 
de gelegenheid tot heroverweging leverancier VTH pakket;

- De Wet kwaliteitsborging is toegevoegd aan dit project. Dit vanwege de 
vervlechting in de dienstverlening bij bouwtoezicht;

- De uit raadsleden bestaande procesbegeleidingsgroep is actief; 
- Actualisering van relevante beleidsstukken loopt conform planning Onderdeel 

werken met verplichte programma’s is afgerond;
- Opschonen relevantie bepalingen in verordeningen is gestart;
- Plan van aanpak vorming Omgevingsplan is in de maak;
- Met (keten)partners wordt op provinciaal niveau de processen voor 

vergunningverlening en planvorming ingericht; 
- Upgrade van applicaties en aanschaf nieuwe applicatie voor Omgevingsplan en 

Toepasbare Regels loopt conform planning. 
2 Geld
De financiële impact van het project Omgevingswet wordt geraakt door het uitstel van 
de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Zodra bekend is met welke termijn de wet 
wordt uitgesteld kan een doorberekening worden gemaakt in de financiële 
consequenties. Nadrukkelijk is het de doelstelling om binnen het bestaande budget te 
blijven. Die doelstelling was tot het uitstel mogelijk.
De structurele lasten zijn inmiddels nader verkend. Deze verkenning geeft een eerste 
indicatie dat deze lasten binnen de bestaande meerjarenbegroting kunnen worden 
opgevangen. Wel moeten er nog diverse elementen uitgewerkt worden zoals de inzet 
van de ketenpartners en de eventuele verhoging van legesinkomsten door de 
legesverplichting bij milieuactiviteiten.



3. Risico’s
Het uitstel van de inwerkingtreding heeft invloed op het urgentiebesef voor dit project.  
Dit project heeft richt zich op een beleidsneutrale omzetting naar het werken onder de 
Omgevingswet. Het idee zou kunnen postvatten dat het werk aan de Omgevingswet 
klaar is bij de inwerkingtreding van die wet.
4. Organisatie
Naast de bestaande stuurgroep en projectgroep is de projectbegeleidingsgroep 
bestaande uit raadsleden gestart. De integrale samenstelling van de projectgroep met 
alle direct betrokken beleidsadviseurs van de verschillende afdelingen verzorgen de 
realisatie van de acties en afstemming in de regio.
5. Tijd
De werkbelasting is door de diverse teams onderbouwd. Het budget biedt de 
gelegenheid om het reguliere werk voort te kunnen zetten. 
6. Informatie
Informatie intern
De interne communicatie staat klaar om uitgevoerd te worden. 

Communicatie/burgerparticipatie
Vooralsnog gaan wij er vanuit dat de landelijke overheid, gelijk aan de invoering van de 
Wabo, tijdig de informatie voor burgers, bedrijven en instelling zal verzorgen over deze 
wetswijziging.
7. Kwaliteit
-
8. Gevraagd besluit(en)
v.k.a.
9. Bijlagen
-
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