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Kennisnemen van 
Het college heeft het programmaplan voor de implementatie van de Omgevingswet vastgesteld. In 
deze raadsinformatiebrief informeren wij u over het programmaplan, dat als bijlage is toegevoegd. 
 
Inleiding 
Op 1 januari 2021 wordt de Omgevingswet van kracht. Daarom is ook de gemeente Goirle zich druk 
aan het voorbereiden op de implementatie hiervan. Om kader en structuur te bieden voor dit 
complexe en veelomvattende proces, is een programmaplan gemaakt. Hierin is opgenomen wat 
vaststaat. Ook is het proces opgesplitst in behapbare stukken. Op 13 november 2018 heeft het 
college dit programmaplan vastgesteld en daarmee de opdracht aan de ambtelijke organisatie 
geformaliseerd.  
 
Proces 
In het programmaplan staat de opdracht, voor zover deze nu duidelijk is, en hoe we deze willen 
realiseren. Wel is voldoende flexibiliteit ingebouwd om beoogde resultaten bij te stellen. Zie het dus 
niet als een afgebakend projectplan, maar als een proces dat zich ontwikkelt.  
 
Integraal 
De programmaorganisatie bestaat uit een programmateam en verschillende projectgroepen met 
medewerkers vanuit alle afdelingen. Zo is er grote diversiteit aan vakgebieden, werkwijzen en 
achtergronden en is integraliteit verzekerd, van zowel input als resultaat dat breed gedragen wordt. 
 
Samenwerking met gemeenteraad 
Naast de (ambtelijke) projectgroepen is er voor het bevorderen van de integraliteit en het draagvlak 
ook behoefte aan een directe samenwerking met de gemeenteraad. Het instellen van een 
raadswerkgroep zou eventueel een mooie manier zijn om de samenwerking vorm te geven. Hier zijn 
eerder goede ervaringen mee opgedaan bij de transities in de zorg. Uiteraard is het aan de 
regiegroep om hierin een keuze te maken. Het college wil de gemeenteraad in ieder geval graag 
meenemen in de implementatie van de Omgevingswet. Hiervoor moet de raad immers belangrijke 
besluiten nemen.  
 
GHO 
De implementatie is een prioritair project binnen de GHO-samenwerking. Deze samenwerkings-
opdracht wordt op dit moment voor de Omgevingswet herijkt: wat gaan we echt samen doen en 
waar gaat iedere gemeente haar eigen weg? Het college zal het nieuwe samenwerkingskader 
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vaststellen.  
 
Vervolg 
De interne aftrap met het programmateam en alle projectgroepen was op 22 oktober. Doel is om 
eind 2018 per projectgroep een plan van aanpak klaar te hebben, inclusief beoogde 
(tussen)resultaten. Alle lopende activiteiten en de verwachte einddatum daarvan komen in het 
voortgangsdocument. Verder staat aangegeven welke besluiten verwacht worden van college en 
raad. Ook de samenwerkingsopdracht in GHO-verband komt hierbij aan bod. Verder is het belangrijk 
om de samenwerking met de raad verder vorm te geven. De griffie en de programmamanager 
werken samen aan een concreet voorstel hiervoor.  
 
Communicatie 
Communicatie is een belangrijk onderdeel van het implementatietraject voor de Omgevingswet. 
Daarom is hier een communicatieadviseur voor ingehuurd, die nu werkt aan een intern en een extern 
communicatieplan. Hierin is ook aandacht voor wat GHO-breed communicatief kan worden 
opgepakt.  
 
Bijlage 
Programmaplan implementatie Omgevingswet 
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