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Kennisnemen van 
de planning van de door de raad te nemen besluiten in het kader van de Omgevingswet. 

 
Inleiding 
De Omgevingswet is uitgesteld. De nieuwe inwerkingtredingsdatum is 1 juli 2022. In deze 
raadsinformatiebrief informeren wij u over de gevolgen van het uitstel. 
 
Voorafgaand aan de invoering van de Omgevingswet en de Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het 
bouwen) moet uw raad een aantal besluiten te nemen en verordeningen vaststellen. We geven per 
onderdeel aan wat de planning is. Een uitgebreide toelichting vindt u in de bijlage.  
 
Informatie 
De Omgevingswet in het kort 
De Omgevingswet is de basis voor een nieuw stelsel van regelgeving voor de fysieke leefomgeving 
met regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, natuur en water. Nieuwe thema’s binnen de wet zijn 
het inspelen op klimaatverandering, de duurzame samenleving, gezondheid, veiligheid, 
toegankelijkheid van de buitenruimte en digitalisering. Met de nieuwe wet bieden we ruimte voor 
nieuwe ontwikkelingen en waarborgen we de kwaliteit van de leefomgeving. Met de Omgevingswet 
verschuift een aantal taken dat nu nog bij de gemeenteraad ligt naar het college en de samenleving. 
Het is de bedoeling van de wet dat de raad straks de kaders en de grote lijnen bepaalt, niet (meer) 
het detail. Het is dan ook van belang dat uw raad bekend is met de nieuwe rolindeling en voldoende 
zicht heeft op de nieuwe instrumenten. Nu de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet is 
uitgesteld, hebben we meer tijd gekregen om ons voor te bereiden op de komst van de wet. 
 
Wat is de reden van het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet? 
Voor een goede implementatie van de Omgevingswet is het nodig dat de landelijke voorzieningen 
van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) op tijd gereed zijn. Het DSO ondersteunt de uitvoering 
van de Omgevingswet. Het biedt het digitale loket (Omgevingsloket) waar initiatiefnemers, 
overheden en belanghebbenden snel kunnen zien wat is toegestaan in de fysieke leefomgeving. Het 
digitaal stelsel vervangt bij de inwerkingtreding van de wet de bestaande toepassingen: 
Omgevingsloket online, Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) en ruimtelijkeplannen.nl. 
 
Gemeente Goirle is inmiddels aangesloten op het DSO maar we moeten het nog vullen met de 
benodigde informatie, regels en verordeningen én de tijd nemen er mee te oefenen. Omdat dit 
gemeenten en het rijk meer tijd kost is besloten tot een nieuwe invoeringsdatum, namelijk 1 juli 
2022. De VNG heeft op 21 juni via een ledenbrief Omgevingswet de raadsleden op de hoogte gesteld. 
Deze brief is voor de volledigheid bijgevoegd. 
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Hoe nu verder? 
Ondanks het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaan we door waar we mee bezig 
waren. Het uitstel biedt ons de kans om ons nog beter voor te bereiden op de grote verandering in 
het omgevingsrecht, uw raad te informeren en meer te betrekken bij de implementatie van de 
Omgevingswet. Voorafgaand aan de invoering van de Omgevingswet en de Wkb (Wet 
kwaliteitsborging voor het bouwen) dient uw raad een aantal besluiten te nemen en verordeningen 
vast te stellen. In de bijlage worden de te nemen besluiten door uw raad opgesomd en toegelicht 
met daarbij een planning per onderdeel. Voor de onderdelen waarbij een extra stap nodig (bv. in de 
vorm van een kennissessie, discussienota) zal de Raadswerkgroep worden betrokken. Medio 
september wordt een sessie met de Raadswerkgroep gepland. 
 
Samenwerking 
Voor de implementatie werken we nauw samen met de gemeente Oisterwijk. De gemeente 
Hilvarenbeek heeft zich eerder teruggetrokken uit deze samenwerking (hiervan is uw raad op de 
hoogte gesteld door middel van het besluit van Hilvarenbeek van 15 oktober 2019), maar sluit 
inmiddels wel weer in regionaal verband aan bij onderwerpen waarbij dat mogelijk en noodzakelijk 
is. 
 
Tot slot wijzen wij u nog op drietal nuttige sites voor raadsleden: 
- https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/omgevingswet-voor-raadsleden 
- https://www.raadsleden.nl/raadsacademie/goede-raad/de-gemeenteraad-en-de-

omgevingswet 
- https://leerplatformraadsleden.nl/E-Learning/Omgevingswet/story_html5.html 

 
Vervolg 
Zie hiervoor de bijlage met per onderdeel de planning. 
 
Communicatie 
Tegelijkertijd met deze raadsinformatiebrief wordt intern gecommuniceerd over de te nemen 
raadsbesluiten. Later zal extern gecommuniceerd worden richting inwoners.  
 
Bijlagen 
1. Overzicht voor te leggen raadsbesluiten in kader van de Omgevingswet – versie juli 2021 
2. Ledenbrief Omgevingswet VNG – 21 juni 2021 
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