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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 (1-1-2021) 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 (TPOD, STOP, LVBB);
Eén Omgevingsplan kunnen gaan maken per 1-1-2021;
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.
Basis uitgangspunt:
- Bij reguliere herzieningen bestemmingsplannen en verordeningen, deze
voorbereiden op de Omgevingswet.
- Zoveel mogelijk herzien en dereguleren voor 2020 zodat beleid neutrale
omzetting mogelijk is.
- Belangrijke stem in proces bij RUD en VRU e.a..
Stand van zaken:
- Oplegger Structuurvisie als voorloper Omgevingsvisie is geactualiseerd
(gerealiseerd)
- Inhoudelijke beleidsstukken actualiseren (nota ruimtelijke kwaliteit, Geur- en
geluidbeleid, VTH (vergunningverlening, Toezicht en handhaving)-beleid,
Cultuurhistorische waardekaart). (zijn allen in voorbereiding)
- Inventarisatie beleidsaanpassingen als gevolg van de AMvB’s: (is gestart).
- Overzicht leefomgeving relevantie bepalingen in verordeningen: (is beschikbaar).
- Processen voor vergunningverlening en planvorming opnieuw inrichten en
afgestemd krijgen met de ketenpartners (is gestart)
- Noodzakelijke ICT-acties zijn bekend: (notitie wordt in oktober opgeleverd)
2 Geld
De financiële impact van het project Omgevingswet is recentelijk geactualiseerd. De
incidentele gelden lijken voldoende te zijn voor dit project. Daarbij zijn nieuwe uitgaven
(aan opleidingen en de externe projectleider) binnen het budget opgevangen. Vraag is
nu nog wat de kosten zijn van een applicatie voor toepasbare regels en of het budget
om de uren van eigen medewerkers te compenseren in 2020 voldoende is.

De structurele lasten (na 2020) zijn helaas nog moeilijk in te schatten. De lasten voor de
bijdrage aan het landelijke DSO (in 2021) zijn wel bekend. De impact van de nieuwe
werkprocessen, nieuwe taken en uitbreiding dienstverlening van ketenpartners (zoals de
RUD), nog niet. Ook de mogelijke verhoging van legesinkomsten door de
legesverplichting bij milieuactiviteiten is nog niet in te schatten. Daarom is nog
onduidelijk wat de financiële verandering wordt.
3. Risico’s
In de structuur, cultuur en opzet van de wetgeving is sprake van één van de grootste
wetgevingsoperaties. Als gemeente blijven wij nog afhankelijk van tempo en
duidelijkheid rond het wetgevingsproces en de ICT-voorbereiding 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.
Risico is verder dat de structurele uitgaven vanaf 2021 hoger zijn dan eventuele
structurele meevallers.
4. Organisatie
Het bestaande Kennisteam is getransformeerd naar een projectgroep die aangestuurd
wordt door de Stuurgroep. De integrale samenstelling van de projectgroep met alle
direct betrokken beleidsadviseurs van de verschillende afdelingen verzorgen de realisatie
van de actie 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. Dit moet op enkele plekken
nog wel ingeregeld worden.
6. Informatie
Informatie intern
Een communicatieplan is bijna afgerond. Stakeholders worden dan op passende wijze
betrokken bij dit project.
De discussie met de gemeenteraad gaat op 7 november 2019 een nieuwe fase in. Dan
wordt er gewerkt aan de concrete voorbereiding van de gemeenteraad op de komst van
de Omgevingswet.
Medewerkers worden conform het communicatieplan geïnformeerd en betrokken. 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. Bij het inwerkprogramma van de
raad zal aandacht besteed worden aan deze wet en de gevolgen daarvan.
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
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