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Kennisnemen van 

Het GHO programmaplan voor de implementatie van de Omgevingswet.  Dit plan is opgesteld om 

kader en structuur te bieden voor zowel de implementatie opgave als de samenwerking.  

 

Inleiding 

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werken. Deze Wet bundelt 26 wetten over de fysieke 

leefomgeving in één nieuwe wet.  De implementatie van de Omgevingswet is één van de prioritaire 

projecten binnen de GHO-samenwerking. Dit GHO programmaplan gaat dan ook over het 

implementatieproces in de drie gemeenten. 

In Goirle zijn we al enige tijd bezig met het implementatieproces voor de Omgevingswet. Hiervoor is 

al een startdocument door de raad vastgesteld, op grond waarmee wij aan de opdracht zijn 

begonnen. Daarnaast heeft het college op 13 november 2018 het programmaplan implementatie 

Omgevingswet gemeente Goirle vastgesteld. Hierover is de raad toen ook geïnformeerd door middel 

van een raadsinformatiebrief. Het GHO programmaplan is gebaseerd op dit eerder vastgestelde 

programmaplan en vervangt deze. 

 

Informatie 

Wij verwijzen u hiervoor  naar het bijgevoegde plan. Hieronder vindt een toelichting op enkele 

onderdelen: 

 

Inhoudelijke opdracht 

Het doel van het programma is om alle voorbereidingen te treffen die nodig zijn om op 1 januari 

2021 in de lijn van de ambitie en de verplichtingen te kunnen werken. Deze onderdelen zijn 

onderverdeeld in drie stromen:  

- Beleid en regels 

- Bestuur en cultuur 

- Organisatie en middelen  

In het programmaplan is opgenomen welke werkzaamheden er per stroom in de komende jaren 

worden uitgevoerd. Dit zal gebeuren in 12 (GHO) werkgroepen, waarbij iedere werkgroep 

verantwoordelijk is voor de uitvoering van een deel van het programma.  

 

Samenwerking  

De implementatie is een prioritair project in de GHO-samenwerking. In het programmaplan is deze 

samenwerking verder uitgewerkt. In hoofdstuk 2 staan de uitgangspunten hiervoor genoemd. We 

gaan er daarbij vanuit dat samenwerking bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit en/of het 
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beheersen van de kwetsbaarheid en/of het besparen van kosten en/of het creëren van kansen voor 

medewerkers.  

 

Flexibiliteit  

In het programmaplan staat de opdracht, voor zover deze nu duidelijk is, beschreven en hoe we deze 

willen realiseren. Er is voldoende flexibiliteit ingebouwd om eventueel beoogde resultaten bij te 

stellen. Het moet dus niet gezien worden als een afgebakend projectplan, maar als een proces dat 

zich ontwikkelt.  
 
Integrale aanpak  

Een van de doelen van de Omgevingswet is een integrale aanpak van de fysieke leefomgeving te 

stimuleren. Thema’s als duurzaamheid, gezondheid, klimaat moeten afgewogen worden samen met 

de bekendere ruimtelijke thema’s als bijvoorbeeld bodem, infrastructuur, ruimtelijke kwaliteit, 

natuur et cetera. De implementatie van de Omgevingswet pakken wij ook integraal aan. De 

verschillende werkgroepen zijn samengesteld vanuit alle afdelingen en hebben daarmee een grote 

diversiteit aan vakgebieden. Door deze aanpak wordt de opdracht en de input daarvoor integraal 

opgepakt met als doel een gedragen resultaat.   
 

Samenwerking met gemeenteraad  

Uitgangspunt van het programmaplan is dat we het proces gaan vormgeven met alle actoren, dus 

ook in nauwe samenwerking met uw raad. Inmiddels heeft u verschillende stukken vastgesteld voor 

het implementatieproces (Startdocument, Procesvoorstel ambitiedocument). Daarnaast is in oktober 

2017 een raadswerkgroep ingesteld die het proces namens uw raad begeleidt.  
 
Vervolg 

Voor het vervolg verwijzen wij u graag naar het  bijgevoegde programmaplan. Hierin staat een 

planning op hoofdlijnen. We gaan gedurende het proces de voortgang bewaken en stellen u waar 

nodig hiervan op de hoogte.  

 

Communicatie 

Communicatie is een belangrijk onderdeel van het implementatietraject. In het programmaplan is 

een afzonderlijke paragraaf hieraan gewijd.  
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