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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In de collegevergadering van 7 april 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 komend jaar op stapel staan en wat dat betekent voor de Raad en het College. In 
deze brief krijgt u de toelichting.  
 
Ons besluit 
Het was de bedoeling om deze aanpak in een themabijeenkomst met de raad te bespreken. Door de 
maatregelen rondom het Coronavirus is in overleg met de griffier gekozen voor een raadsinformatiebrief met 
de mogelijkheid om op een later tijdstip nogmaals aandacht aan dit onderwerp te besteden. 
 
Toelichting 
Omgevingswet: Wat was het ook alweer? 
Met de invoering van de omgevingswet wil het Rijk bereiken dat er één samenhangende wet over de fysieke 
leefomgeving komt. Hierin wordt ontwikkeling en initiatief vanuit de samenleving gestimuleerd en wordt de 
kwaliteit van de leefomgeving gewaarborgd. Dat gebeurt door met de diverse bestuurslagen te werken aan 
een aantal verbeteringen namelijk: 

 duidelijker omgevingsrecht 

 leefomgeving centraal 

 meer maatwerk 

 snellere en betere besluitvorming 

 
Hier zijn we natuurlijk al een behoorlijke periode mee aan het werk, maar het moment van invoering komt nu 
dichterbij. Medio 2020 besluit het Rijk wanneer de wet in gaat. Ondertussen blijven wij werken aan het 
proces van de voorbereiding op de invoering en het uitwerken van een omgevingsvisie. Zodra er een 
invoeringsmoment bekend is, zullen wij een definitieve planning met het College en de Raad delen.  
 
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 periode nog moet gebeuren om tot een goede implementatie te komen. 
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 de kernavonden en de enquête 

 Plan van Aanpak voor de realisatie & verankering 

2020 Realisatie en Verankering 

 Omgevingsvisie maken en vaststellen 

 Aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet 

 Uitgangspuntennotitie omgevingsplan 

2021 -2028 Implementatie en uitvoering 

 Omgevingsplan van rechtswege 

 Verweven van de bruidsschat en de lokale regels met het omgevingsplan 

1 januari 2029 Afronding 

 1 samenhangend omgevingsplan 

 Geactualiseerde omgevingsvisie 

 
In de afgelopen periode heeft u als Raad besloten voor een vernieuwende sturingsfilosofie. Dat betekent dat 
de invoering van de omgevingswet aangegrepen wordt te werken vanuit de filosofie: “een gemeente met een 
externe focus: een overheid die meedenkt en meedoet én een focus op veranderen (tegenover aanpassen): 
een overheid die ruimte schept”. Vanuit dit perspectief wordt er nu gewerkt aan de implementatie van de 
omgevingswet. Dat betekent dat vanuit de projectgroep gekeken wordt naar het beleid, de wijze van 
samenwerken met de samenleving en de rol van de raad en het college hierbij. Dit betekent dat er ook in de 
trajecten van MijnDorp2030 en in de Bestuurlijke vernieuwing een verbinding met de Omgevingswet gelegd 
gaat worden. 
 
Tot en met 31 december dit jaar werken we aan de volgende dingen: 
1.    Aan de slag met de omgevingsvisie 
Binnen het deelproject omgevingsvisie wordt de visie op de fysieke leefomgeving opgesteld. Deze visie 
focust zich op strategische ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving. Hierbij zullen er 
afwegingen gemaakt moeten worden wat wij met elkaar belangrijk vinden en in welk gebied van de 
gemeente welke functies een plek krijgen. 
De visie gaat de vorm van een website krijgen. Dit maakt de visie toegankelijk voor de inwoners en 
ondernemers door het gebruik van tekst, beeld en kaartmateriaal. Een aantal voorbeelden hiervan vindt u 
hier: 
https://stadsvisie.ede.nl/ 
https://omgevingsvisiegennep.maglr.nl/nl_NL/17180/241163/home.html 
 
Bij het opstellen van de visie baseren wij ons op: 

 het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen, 

 de reeds bestaande beleidsdocumenten zoals de structuurvisie, 

 de uitkomsten uit de kernavonden en de enquête (terugvinden via www.omgevingsvisietubbergen.nl 

 en de vernieuwende sturingsfilosofie die u als raad heeft meegegeven in 2018. Dit betekent dat we 

ons focussen op de samenwerking met de samenleving en proberen aan te sluiten bij het centraal 

stellen van de leefomgeving. 

 
2.    Voorbereiding op het omgevingsplan 
Op het invoeringsmoment treedt het omgevingsplan van rechtswege in werking. Op dat moment worden alle 
huidige bestemmingsplannen samen één omgevingsplan. Maar daarmee zijn we er nog niet. Dan pas start 
het traject om de landelijke regels (ofwel bruidsschat) en onze eigen lokale verordeningen op een 
samenhangende manier in het omgevingsplan een plek te geven. In de voorbereiding hierop gebeuren de 
volgende zaken: 

 Opstellen van een uitgangspuntennotitie voor de Raad. Hierin wordt advies gegeven over de (keuzes) 

m.b.t. de bruidsschat en de huidige lokale regels. Tevens wordt hierin aangegeven op welke wijze er 

omgegaan kan worden met aanvragen in de overgangsperiode van 2021 t/m 2028. Tevens wordt in dit 

deel in beeld gebracht welke kaders en samenhang er met andere overheden/partners spelen; 

 Aansluiting op het Digitale Stelsel Omgevingswet zodat wij aanvragen kunnen ontvangen en in 

behandeling kunnen nemen; 

 Het uitwerken van toepasbare regels oftewel de vragenbomen die aanvragers kunnen doorlopen bij 

het doen van een aanvraag; 

 Uitwerking van de bevoegdheden Raad en College (zie ook het punt Rol van de Raad); 

https://stadsvisie.ede.nl/
https://omgevingsvisiegennep.maglr.nl/nl_NL/17180/241163/home.html
http://www.omgevingsvisietubbergen.nl/


 
3.    Werkprocessen en dienstverlening van de gemeente 
U begrijpt dat al het bovenstaande ook van invloed is op de manier waarop wij zelf als gemeente werken en 
hoe wij onze dienstverlening in gaan richten. Dus bereiden wij ons komend jaar ook op voor met het 
aanpassen van onze werkprocessen, opleiding en scholing voor medewerkers maar ook goede 
communicatie naar alle betrokkenen intern en extern. 
 
4.    De rol van de raad 
Tot slot betekent de invoering van de Omgevingswet ook dat de rol van de raad en het college anders wordt. 
De Omgevingswet stuurt nadrukkelijk op meer ruimte voor initiatieven uit de samenleving, op minder regels 
en eenvoudiger regelgeving. Maar wat betekent dat voor de rol van de raad? En waar in het proces wil de 
raad invloed uitoefenen? Welke besluiten zijn voor de Raad en welke worden gedelegeerd aan het college? 
Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet moeten de gedelegeerde bevoegdheden van het college 
zoals het wijzigingsplan en uitwerkingsplan opnieuw gedelegeerd worden. Dit kan op basis van de huidige 
werkwijze maar de Raad kan dus tevens besluiten om hierin veranderingen aan te brengen vanuit de 
vernieuwende sturingsfilosofie. Ook hier gaan we in de loop van het jaar mee aan de slag. Bij eerstvolgende 
fysieke bijeenkomsten zullen we ook werken met casussen. Hiermee wordt concreet gemaakt welke 
keuzemogelijkheden er in de werkwijze en de rollen zijn. Dat gebeurt niet alleen in de context van de 
omgevingswet maar ook via de bestuurlijke vernieuwing en het traject binnen MijnDorp waarin er al veel 
ervaring is opgedaan in het werken met de samenleving. 
 
Extra achtergrondinformatie: 
Voorbeelden omgevingsvisies 
•      https://stadsvisie.ede.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/ 
 
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 
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