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1. Voortgang activiteiten
Doel: Ambtelijke en bestuurlijke voorbereiding op de Omgevingswet.
Basis uitgangspunt:

- Bij reguliere herzieningen bestemmingsplannen en verordeningen, deze 
voorbereiden op de Omgevingswet. 

- Zoveel mogelijk herzien en dereguleren voor 2020 zodat beleidsneutrale 
omzetting mogelijk is.

- Belangrijke stem in proces bij RUD en VRU e.a. . 
Het kennisteam is op 9 april 2015 gestart. Inmiddels is duidelijk dat de wet vertraagd is 
tot 2020 of later. 
Acties:

- In 2017 actualisatie bestemmingsplannen via het bestemmingsplan Bebouwde 
Kom.

- Inventarisatie beleidsaanpassingen als gevolg van de AMvB’s: is gestart.
- Overzicht leefomgeving relevantie bepalingen in verordeningen: is beschikbaar.
- Inventarisatie organisatie gevolgen: is gestart.
- Inventarisatie ICT gevolgen: is gestart.

Alles binnen de beperking dat feitelijke gevolgen pas later bekend worden bij de 
vaststelling van de uitvoeringswet. 
2 Geld
Op basis van de VNG calculatie tool is een inschatting gemaakt van het benodigde 
structurele en incidentele budget ten behoeve van de invoering en uitvoering van de 
wet. Dit is opgenomen in de begroting 2018 en verder. 
3. Risico’s
In de structuur, cultuur en opzet van de wetgeving is sprake van één van de grootste 
wetgevingsoperaties. Als gemeente zijn wij afhankelijk van tempo en duidelijkheid rond 
het wetgevingsproces in Den Haag. Risico is dat op enig moment werkprocessen en 
werkcultuur conform de nieuwe wet moet zijn aangepast, terwijl er te weinig tijd of 
duidelijkheid is. Betreft hier de ambtelijk en bestuurswerkcultuur maar ook de 
verwachtingen van de maatschappij ten aanzien van de werkwijze van de overheid. Door 
nauwgezet te volgen wat er elders gebeurd proberen wij het risico te beperken.
4. Organisatie
Laagdrempelig en eenvoudig met een brede kenniswerkgroep samengesteld uit alle 
direct betrokken beleidsadviseurs van verschillende afdelingen, met een duidelijke lijn 
naar MT en College en 2x per jaar rapportage over de stand van zaken.
Voornemen om in 2018, ondanks het ontbreken van een wettelijke aanleiding een start 
te maken met de actualisering van beleidsdocumenten. Waarbij ook gezondheid een 
passende plek in de voorbereiding zal krijgen. 
Tevens wordt de Omgevingswet als uitgangspunt gezien bij eventuele organisatorische of 
personele veranderingen.
In 2018 zal het kennisteam worden omgezet in een projectorganisatie.
5. Tijd
In de kennisuitwisselingsfase is de tijdsbelasting beperkt. Zodra duidelijk is welke 



aanpassingen noodzakelijk zijn zal een nieuwe tijdsplanning gemaakt worden.
6. Informatie
Informatie intern
Medewerkers zijn geïnformeerd over de start van het kennisteam en alle informatie 
wordt gedeeld in een open Pleio groep. In april 2017 informatie avond met de raad, 
hierin zijn de richting van de gevolgen van deze wet voor Woudenberg met de raad 
besproken. 

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)
Vooralsnog niet.
9. Bijlagen
-
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