
STRATEGISCHE HERORIËNTATIE 
ONTWIKKELINGEN TOEKOMST



1.1 INLEIDING
In dit overzicht met ontwikkelingen staan onderwerpen die de beleidsadviseurs en het MT hebben  
aangedragen. Het gaat om onderwerpen die niet in een kennisdossier staan, maar waar de raad de 
komende vier jaar wel een besluit over moet nemen. De lijst is niet uitputtend  en de onderwerpen zijn 
alleen puntsgewijs opgesomd. Uiteraard is er meer informatie beschikbaar wanneer daar behoefte aan is.

1.2 INPUT DOMEIN FYSIEK
PROEFTUIN
Voor de Proeftuin Fokmast is in 2021 extra krediet beschikbaar gesteld om de Proeftuin Fokmast te  
verwezenlijken. De uitvoering van de Proeftuin Fokmast krijgt zijn beslag krijgen in 2023 en 2024. Eind 
2021 is een start gemaakt met de planologische procedure met de terinzagelegging van het voor
ontwerpbestemmingsplan.

IMPLEMENTATIE OMGEVINGSWET
De invoering van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld. Dat geeft ruimte die we goed kunnen  
gebruiken voor het opstellen van het nieuwe Omgevingsplan. 

1.3 INPUT DOMEIN BEDRIJFSVOERING

VERVANGING ZAAKSYSTEEM 
Vastgesteld in onze gezamenlijke ivisie vanuit het Equalit samenwerkingsverband. En voortkomende uit 
onze behoeften om meer samen te werken met regiogemeenten en onze kwetsbaarheid op dit punt te 
reduceren. Onze ambitie is om in 2024 over te stappen naar het gezamenlijke zaaksysteem van het  
Equalit samenwerkingsverband.

VERVANGING GEO-INFORMATIESYSTEEM
Vastgesteld in onze gezamenlijke ivisie vanuit het Equalit samenwerkingsverband. En voortkomende uit 
onze behoeften om meer samen te werken met regiogemeenten en onze kwetsbaarheid op dit punt te 
reduceren. Onze ambitie is om in 2025 over te stappen naar het gezamenlijke GEOinformatiesysteem 
van het Equalit samenwerkingsverband. 

VERSTERKEN SAMENWERKING GHO-TEAM INFORMATIEMANAGEMENT 
Vooral gericht op het verstevigen van de samenwerking op het gebied van gegevensmanagement,  
functioneel beheer, GEO, iadvies en iprojecten. 

WET HERGEBRUIK VAN OVERHEIDSINFORMATIE (WHO)
Verplicht gemeenten openbare overheidsinformatie op verzoek te delen in elektronisch herbruikbare vorm.

WET ELEKRTRONISCHE PUBLICATIES (WEP)
Alle officiële publicaties komen via de website www.officielebekendmakingen.nl. DROP is verplicht.  
Vanaf 1 juli 2021 alleen publiceren, vanaf juli 2022 ook andere onderdelen zoals beleidsregels en digitale 
ter inzage legging.

WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR (WOB)
Recht op informatie van documenten die nog niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats te 
bevragen met een WOBverzoek. Woo vervangt in 2022 de WOB, maar dergelijke verzoeken blijven 
bestaan binnen de WOO.

ARCHIEFWET 1995/2023
Documenten ouder dan 20/10 jaar die zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats/eDepot. Recht op 
inzage. Wijzigingswet vanaf 2024.
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WET OPEN OVERHEID (WOO)
Actieve openbaarheid van een aantal categorieën documenten. Treedt op 1 mei 2022 in werking, recht 
op informatie. 

WET MODERNISERING ELEKTRONISCHE BESTUURLIJK VERKEER (WEMBV)
Treedt waarschijnlijk in 2023 in werking.  Gevolgen voor kanaalsturing.
 
WETSVOORSTEL DIGITALE OVERHEID (WDO)
Verplicht gemeenten om burgers toegang tot overheidsinformatie te geven via veilige, betrouwbare en 
toegankelijke elektronische identificatiediensten. Een maatregel van bestuur verplicht gemeenten nu al 
informatie digitaal toegankelijk te maken voor slechtzienden en slechthorenden of voor minder digi
vaardige mensen.

VERVANGING WEBSITE
Verplicht gemeenten om burgers toegang tot overheidsinformatie te geven via veilige, betrouwbare en 
toegankelijke elektronische identificatiediensten. Een maatregel van bestuur verplicht gemeenten nu  
al informatie digitaal toegankelijk te maken voor slechtzienden en slechthorenden of voor minder  
digivaardige mensen.




