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Omgevingswet 
Agenda 

• Inwerkingtreding 1-1-2022

• Stand van zaken

• Wat moet er nog gebeuren ?

• Welke besluiten komen naar de raad met planning ?

• Rol van de Raadswerkgroep?



Roadmap gemeente Goirle

23-3-2021 3

VTH en TR 

Omgevingsplan
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Waarover moet de raad een besluit nemen?

• Omgevingsvisie (niet verplicht onderdeel) – Q2

• Leges (verordening waarin zowel gevolgen Ow als Wet kwaliteitsborging voor het 
bouwen (Wkb) zijn verwerkt) – Q3

• Wijze van ontwikkeling van het Omgevingsplan tot 2029

• Bruidsschat Bouw/RO en bruidsschat milieu naar het tijdelijke Omgevingsplan. 
Besluiten over milieuthema’s (bv. geluid) waarmee we willen afwijken van de 
bruidsschat en het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL)

• Diverse verordeningen:
1. Verordening Nadeelcompensatie (voorheen planschadeverordening)

2. Verordening Ruimtelijke adviescommissie en benoemen van de commissieleden

3. Mandaatverordening / wijzigingsbesluiten/delegatiebesluiten
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Leges 

• De legesverordening en tarieventabel (Titel II) veranderen per 1-1-2022 door de invoering 
van Omgevingswet en Wkb

• Belangrijkste gevolgen: Minder kosten toerekenen aan leges en minder mogelijkheden om 
leges in rekening te brengen (dienstverlening wijzigt) 

• Keuze maken / uitwerken:
– Vergunningsvrije activiteiten: vergunningsvrij = geen leges. (Keuze tussen € en wat voor gemeente wil je zijn?)

– Extra legesplichtige activiteiten benoemen? (meer mogelijkheden om kosten te verhalen / legesopbrengsten)
A. Milieu: keuze om ondernemers hiermee te belasten of niet

B. Bodem

C. Omgevingsplan

- Vooroverleg en omgevingstafel en proces (kan als dienst in de verordening)

Keuze: hoort dit bij dienstverlening van gemeente, breng je het in rekening, of er tussenin?

- In hoeverre streeft gemeente naar 100% kostendekkendheid (nu 80%)? 
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Omgevingswet en Wkb: impact leges aan de hand van scenario’s uitwerken

Welk scenario sluit beste aan op uitgangpunten Omgevingsvisie?
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Scenario A Scenario A Scenario B Scenario C

Maximale 
opbrengsten

Maximale 
dienstbaarheid

Mix

Voordeel 100% kostendekking Veel mogelijk maken Je maakt mogelijk, 
tegen vergoeding

Voordeel Alle mogelijkheden 
worden benut –
aanvrager betaalt

Goedkope 
dienstverlening

Aanvrager betaalt 
grootste deel

Nadeel Mogelijke financiële 
drempel om plannen 
te ontwikkelen (groot 
en klein)

Tekort opvangen 
door forse verhoging 
Algemene middelen 
(OZB) – dure 
woongemeente

OZB mogelijk beperkt 
verhogen als 100% 
kostendekking niet 
wordt behaald.

Nadeel Dure dienstverlening 
voor inwoners en 
projectontwikkelaars

Alle inwoners 
betalen i.p.v. 
aanvrager



Omgevingsplan

• Per 1-1-2022 beleidsneutraal over naar tijdelijk Omgevingsplan. Dit omvat:
1. huidige bestemmingsplannen; Ruimtelijkeplannen.nl is op orde

2. meest voorkomende regels uit gemeentelijke verordeningen (kap, uitweg, monumenten)

3. rijksregels die naar de gemeente komen 

• Vooruitblik naar de wijze van ontwikkeling van het Omgevingsplan tot 2029. Bijvoorbeeld het 
opnemen van veel voorkomende vrijstellingen. Het vergunningvrij maken van bepaalde 
activiteiten. Of meldingsplichtig?

• Aanwijzen van de raad als adviseur bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten

• Participatieverordening: aanwijzen van gevallen waarin participatie van en overleg met 
derden verplicht is bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten
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Bruidsschat

• Bruidsschat bevat 3 belangrijke activiteiten: Bouwen, Milieu, Overige. 

• De bruidsschat bevat de onderdelen die niet in het Besluit activiteiten leefomgeving worden 
geregeld (BAL)

• De bruidsschat biedt mogelijkheden tot maatwerkvoorschriften op bepaalde thema’s

• Bij milieu ligt de focus op 23 thema’s (geluid, trillingen, geur, bodem) 

• Bij het doornemen van de bruidsschat moet worden overwogen of deze regels worden 
overgenomen of dat een maatwerkvoorschrift in het omgevingsplan wordt opgesteld

• Hiervoor wordt de bruidsschat doorgenomen moeten worden en worden vergeleken waar 
deze afwijkt van de huidige regelgeving

• In een raadsvoorstel worden de keuzes om over te nemen of af te wijken beschreven

23-3-2021 8



Planning en financiën

• BOB 15 juni, 22 juni en 13 juli

• In Voorjaarsnota financiële dekking gevraagd voor uitvoering VTH (processen en werkwijzen 
inregelen, brieven aanpassen, omgevingstafel inrichten, vragenbomen met toepasbare regels 
optuigen om aan te kunnen sluiten op DSO, aanscherpen afspraken met omgevingsdienst 
door verzwaring taak op gebied van milieu, bodem, geluid, geur, etc.)
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Rol van de Raadswerkgroep?

• Om het proces te kunnen voltooien is het van belang dat de besluiten in Q3 zijn 
genomen zodat de implementatie van de besluiten kunnen worden verwerkt in de 
stukken en in het Digitaal Stelsel Omgevingswet. 

• De legesverordening zal daarna in Q4 worden vastgesteld door de raad

• De Raadswerkgroep kan voorbereiden, een filter zijn, richting geven en het proces 
kanaliseren
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VRAGEN?


