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Geachte raads- en commissieleden, 
 
 
Waarover gaat deze brief? 
In de collegevergadering van 23 juni jongstleden hebben wij kennisgenomen van de aanpak en stappen met 
betrekking tot de implementatie van de omgevingswet voor komend jaar. In deze toelichting is duidelijk 
gemaakt welke zaken komende periode op stapel staan en wat dat betekent voor de Raad en het College. In 
deze brief krijgt u de toelichting.  
 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten om de Raad middels een raadsbrief te informeren over het uitstel 
van de Omgevingswet, de aangepaste planning en de rol van de raad binnen de voorbereiding op de 
omgevingswet en het opstellen en vaststellen van de omgevingsvisie. 
 
 
Toelichting 
Zie uitvoerig informatie en de tijdspad hiervoor in de bijgevoegde bijlage; Update omgevingswet sept TBG. 
 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen aan ons college kenbaar 
maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl  
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 
 
drs. Ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 

 
 
Ing. J.L.M.Scholten 



In plaats van op 1 januari 2021 start de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2022. Hiermee 

ontstaat er ruimte in de planning, maar er is ook nog veel te doen om op een goede manier voorbereid 

te zijn op de invoering. Daarom heeft de projectgroep Omgevingswet een proces uitgewerkt om U als 

Raad actief te betrekken bij de totstandkoming van de omgevingsvisie, te helpen nadenken over uw 

eigen rol en een aanpak uit te werken voor de vertaling van een omgevingsplan van Rechtswege naar 

een integraal Omgevingsplan. In deze raadsbrief wordt dit proces toegelicht en vragen wij u om ruimte 

te maken in de raadsagenda om actief mee te denken en aan de voorkant betrokken te zijn.  

 

Met het proces dat geschetst wordt in deze raadsbrief willen we u, als Raad, goed informeren en 

betrekken bij de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet. Dat doen we via een aantal 

sporen: 

1. Bewustwording van wat er verandert en wat dat betekent voor de rol van gemeenteraad, het 

college en de samenwerking met de samenleving 

2. Bewustwording van en kennis van de instrumenten uit de Omgevingswet 

3. Het meedenken over en vaststellen van de omgevingsvisie 

4. De aanpak voor de invoering van het omgevingsplan 

a. Omgevingsplan van rechtswege en de wijze waarop we hiermee omgaan in de 

overgangssituatie 

b. Het bouwen aan een integraal omgevingsplan dat uiterlijk 1-1-2029 door de gemeenteraad 

vastgesteld is 

Dit doen we in verschillende stappen en werkvormen en vaak lopen deze inhoudslijnen in meer of 
mindere mate door elkaar heen. De omgevingsvisie vormt het beleidskader voor de omgevingswet. De 
gemaakte keuzes in de visie hebben invloed op de regels in het omgevingsplan afhankelijk van de 
mate van detail in de visie. Vaak zullen we in een sessie of werkvorm op meerdere sporen reflecteren 
en discussiëren. 

 

Tijdspad 

In de onderstaande tijdlijn vindt u een korte terug- en vooruitblik om te laten zien waar we al staan 

maar ook wat er de komende jaren nog moet gebeuren om tot een goede implementatie te komen.  

 
 

Hieronder is voor 2020-2021 uitgewerkt welke stappen we gaan zetten en wat daarin de rol van de 

raad is op welk moment.  

 

1. Concreet aan de slag: evaluatie beleid buitengebied (oktober) 

Een van de belangrijke thema’s in de omgevingsvisie is het beleid in het buitengebied. Wat speelt er 

de komende periode in het buitengebied? Welke vraagstukken komen er op ons af? Wat betekent dat 

voor de waarden en de ontwikkelkansen in het buitengebied? En hoe verhoudt zich dat het huidige 

beleid. Dit moment gaan we aan de slag met:  

1. De samenhang tussen omgevingsvisie en beleid buitengebied 
2. Toelichting op het beleid buitengebied en wat het heeft opgeleverd in vierkante meters en locaties 
3. Wat zijn de consequenties als je dit beleid niet meer hebt? 

2018 
bewustwording en 

verdieping

•Presentatie 
Omgevingswet in  de 
Raad

•Bijeenkomst Rossum: 
raad in beraad

•Document: 
"beleidsvernieuwing 
onder de 
Omgevingswet"

2019 
Voorbereiding en 

verandering

•de samenleving in met 
kernavonden en 
enquete

•Plan van aanpak voor 
de realisatie & 
verankeringsfase

2020 - 2021 
realisatie en 
verankering

•Omgevingsvisie 
opstellen en vaststellen

•Aanlsuiting op het 
Digitaal Stelsel 
Omgevingswet

•Uitgangspuntennotitie 
omgevingsplan

2022-2030 
Implementatie en 

uitvoering

•Omgevingsplan van 
rechtswege

•Verweven van de 
bruidsschat en het 
lokale beleid in het 
omgevingsplan

1 januari 2030 
Inwerkingtreding 
Omgevingsplan

•1 samenhangend 
omgevingsplan

•Geactualiseerde 
omgevingsvisie



4. Wat zijn de mogelijkheden als je dit beleid een plek gaat geven in de uitwerking van het 
omgevingsplan? 

 

2a. Bewustwording over de veranderende rol van de raad en de kerninstrumenten uit de 

omgevingswet (november 2020) 

1. Helder krijgen wat er voor de raad gaat veranderen  

2. Helder krijgen welke kerninstrumenten er zijn en wie daarin welke rol heeft 

3. Gevoel krijgen bij hoe het nu geregeld is en wat dan onder de nieuwe wet logisch is 

2b. Meedenken over de dilemma’s en keuzes in de concept omgevingsvisie (november 2020) 

Bij de ontwikkeling van de Omgevingsvisie wordt nu o.b.v. alle input een concept opgesteld. In het 

concept zitten drie inhoudelijke elementen (per gemeente uitgewerkt) waar de colleges en 

gemeenteraden hun eigen mening over moet vormen namelijk: 

1. Is de identiteit van de gemeente voldoende geborgd in de beschrijving zoals die er nu ligt? 

2. Zijn de speerpunten die nu geformuleerd zijn ook inderdaad de speerpunten waar we gezien alle 

ontwikkelingen mee verder gaan?  

3. Er zijn gebiedstypen gekozen, waar waarden aangehangen zijn. Kunnen College en Raden zich 

vinden in deze waarden en de omschrijving hiervan? 

 
3.    Besluitvorming over omgevingsvisie (begin 2021) 

 

4. Meedenken over dilemma’s en keuzes in de Voorbereiding op het Omgevingsplan (voorjaar 2021) 

Met de Raad in gesprek over de dilemma’s en keuzes in Voorbereiding op het Omgevingsplan. De 

specifieke uitwerking van deze stap volgt als er meer beeld is bij de uitgangspuntennotitie 

Voorbereiding Omgevingsplan. De verwachting is dat begin 2021 de gemeenteraad hier weer actief 

betrokken zal worden om op basis van de inhoud die er dan ligt meegenomen te worden in de zaken 

die eventueel wijzigen en de wijze om van een omgevingsplan van rechtswege te komen tot een 

definitief omgevingsplan. 

 

5. Afwegingskader voor buitenplanse initiatieven (eerste kwartaal 2021) 

Dit sluit goed aan bij de beweging van MD 2030 waarbij vanuit een nog breder perspectief kernen 

aangemoedigd worden om na te denken over wat zij nodig hebben om hun kern leefbaar te houden. 

Qua proces moeten colleges en raden zich voor de Omgevingsvisie de volgende vragen stellen: 

1. Biedt de omgevingsvisie met het afwegingskader voldoende handvatten om te sturen op de 

zaken die wij op hoofdlijnen belangrijk vinden? 

2. Zijn er zaken die nog specifiek aandacht nodig hebben, waar wij als gemeenteraad per 

definitie iets van willen vinden? 

3. Omvat de omgevingsvisie een afwegingskader om concrete aanvragen te toetsen? Zo nee, 

welke programma’s zijn er nodig? En in dat kader, wat doen we met ons huidige beleid 

waaraan die aanvragen worden getoetst? 

6. Richting geven over dilemma’s en keuzes in de Voorbereiding op het Omgevingsplan (medio 2021) 

De verwachting is dat begin 2021 de gemeenteraad weer actief betrokken zal worden op de dilemma’s 

en keuzes in de aanpak rondom het omgevingsplan. Op basis van de inhoud die er dan ligt wordt de 

Raad meegenomen in de eventuele wijzigingen en de wijze om van een omgevingsplan van 

rechtswege te komen tot een definitief omgevingsplan. 

1. Ervaringen opdoen met het werken en denken vanuit het omgevingsplan 

2. Meedenken over de keuzes en dilemma’s 

 

7. Besluitvorming Uitgangspunten Omgevingsplan en Mandaat (medio 2021)  

1. Over het delegeren en mandateren van bevoegdheden 

2. Over de uitgangspuntennotitie voorbereiding omgevingsplan 



 

Extra achtergrondinformatie: 

Voorbeelden omgevingsvisies 

•      https://omgevingsvisiehoekschewaard.maglr.nl/ 

•      https://omgevingsvisiegennep.maglr.nl/nl_NL/17180/241163/home.html 

Informatie over de omgevingswet en de rol van de raad 

•      https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/de-omgevingswet-en-de-rol-van-de-raad/ 

•      https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/omgevingswet-voor-raadsleden 

•      https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/participatieomgevingswet/ 

Algemene informatie over de omgevingswet 

•      www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl 

•      https://www.omgevingswetportaal.nl/ 
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