
   

 

 

   

  Voorstel 
Gemeenteraad 

 

 

 

 

Datum: 11 februari 2020 Opsteller: Jeannette Smit 

Zaak: 2020-003566 Contactgegevens: jeannette.smit@midden-groningen.nl 

Portefeuillehouder: José van Schie Stukken ter inzage:  

   

Onderwerp: Programmaplan voor de invoering van de Omgevingswet in Midden-Groningen  

 

 

 

1. Voorstel 

 Het Programmaplan voor de invoering van de Omgevingswet in Midden-Groningen vast te 

stellen. 

 

2. Inleiding 

De Omgevingswet is vastgesteld door de rijksoverheid en treedt in werking op 1 januari 2021. Er 

wordt door de Rijksoverheid de komende tijd nog gewerkt aan aanvullingsbesluiten en de 

Invoeringswet.  

De overheid wil met de Wet bereiken dat er in ons land een gezonde en veilige leefomgeving 

ontstaat en blijft bestaan en dat de ontwikkelingen in deze omgeving in dienst staan van 

maatschappelijke behoeften.  

Voor gemeenten is het invoeren van de Omgevingswet een verplichting, maar er zit ruimte in het 

tempo waarin de wet ingevoerd wordt en ook kan iedere gemeente zelf bepalen wat haar ambitie 

is. Die ambitie betreft met name de mate waarin een gemeente vernieuwend wil zijn en ruimte wil 

bieden aan initiatieven van de samenleving. De afgelopen maanden is door gesprekken met 

College, Raad en organisatie onderzocht wat de ambitie van Midden-Groningen zou kunnen zijn. De 

keuze om te werken met een groeimodel ligt voor de hand. Eerst de verplichte onderdelen 

invoeren en de komende jaren toewerken naar een werkwijze die aansluit bij Het Kompas. Uit de 

gesprekken die tijdens de ambitiefase gevoerd zijn, wordt duidelijk dat de bovenstaande ambitie 

breed gedeeld wordt door de ambtelijke organisatie, bestuurders en raad. 

In deze notitie geven we aan welke stappen we gezet hebben en gaan zetten in de implementatie 

van de Omgevingswet en waar de ambitiefase toe geleid heeft. 
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3. Publiekssamenvatting 

Met ingang van 1 januari 2021 zal de Omgevingswet van kracht worden. De Omgevingswet vervangt 

bestaande wetten over de fysieke leefomgeving en moet zorgen voor een integrale en 

gebiedsgerichte benadering. De Omgevingswet wil het omgevingsrecht eenvoudiger en 

inzichtelijker maken.  

Gemeenten krijgen de beschikking over twee nieuwe kerninstrumenten. De omgevingsvisie en het 

omgevingsplan. De omgevingsvisie is een integrale visie op het totale werkgebied op hoofdlijnen. 

Het omgevingsplan is het juridische instrument waarin de normering vertaald wordt naar regels 

voor de leefomgeving. De omgevingsvergunning is een bestaand instrument, dat onder de 

Omgevingswet weliswaar een verandering zal ondergaan. Het digitaal stelsel omgevingswet (DSO) is 

ook nieuw en zorgt voor een digitale toegang van de visie en de regels en de mogelijkheid om 

vergunningen digitaal aan te vragen.  

Voor de implementatie van de Omgevingswet in de gemeente Midden-Groningen is een 

programmagroep ingericht. Deze programmagroep heeft in gesprekken met de raad, het college en 

de medewerkers de ambitie vastgelegd in een programmaplan. Voor de verdere implementatie 

worden voor diverse onderdelen projectgroepen ingericht, te weten: omgevingsvisie, instrumenten 

(omgevingsplan en –vergunning), DSO en werkprocessen.  

De invoering van de Omgevingswet staat landelijk gepland voor 1 januari 2021. Voor die datum 

moet de gemeente de termijn van vergunningverlening teruggebracht hebben van 26 naar 8 weken 

en is de gemeente verplicht om aan te haken bij het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Voor twee 

onderdelen gelden andere einddata: omgevingsvisie 2024 en omgevingsplan 2029. De gemeente 

kiest er voor om in 2020 te starten mat het maken van de omgevingsvisie en met de 

voorbereidende werkzaamheden voor het omgevingsplan. Vanaf 2021 ontstaat er vanaf rechtswege 

een tijdelijk omgevingsplan dat bestaat uit de bestaande bestemmingsplannen, de bruidsschat en 

de verordeningen van de gemeente.  De verwachting is dat voor het maken van het definitieve 

omgevingsplan de periode tot 2029 nodig is om het af te ronden.  

 

4. Bevoegdheid van de raad 

De raad krijgt het voorstel voorgelegd in haar besluitvormende rol. 

5. Beoogd effect 

Het doel van het programma Implementatie Omgevingswet is op programmaniveau de 

Omgevingswet te implementeren zodat de lijnorganisatie uitvoering kan geven aan de wet. 

Doel van dit programmaplan is de ambitie van de invoering vast te leggen. 

 

6. Historische context 

Niet van toepassing. 

7. Argumenten 

In de verkennende gesprekken is naar voren gekomen dat initiatieven welkom zijn, maar dat het 

aan de gemeente is om de kaders aan te geven en de ruimte te definiëren. Dit betekent wat voor 

de doorvoering van verbeterdoelen die door de rijksoverheid zijn gesteld:  
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• Het maatwerk wordt absoluut als kans gezien, maar men vindt het van belang dat er kaders 

zijn die de afwegingsruimte aangeven. Deze kaders worden opgenomen in de omgevingsvisie en het 

omgevingsplan. Om in de toekomst te werken met een grotere afwegingsruimte is intern en extern 

met de ketenpartners  een goede samenwerking nodig en ook regelruimte.  

• De winst van integraal werken wordt erkend. Echter om echt samen te kunnen werken en 

te redeneren vanuit het grotere geheel (conform Omgevingswet) is tijd nodig. Het integraal werken 

is een groeimodel.  

• Versnelling van de besluitvorming is voor geen van de geïnterviewden een doel op zich. 

Tijdswinst in procedures kan geboekt worden door in een vroeg stadium het gesprek met de 

samenleving aan te gaan en gebruik te maken van de energie die er in de initiatieven zit. De 

wettelijke versnelling van de procedure voor uitgebreide vergunningen wordt behaald.  

• Het inzichtelijk maken van het omgevingsrecht sluit heel goed aan bij het 

dienstverleningsconcept van de gemeente. In de gesprekken is dit niet nadrukkelijk aan de orde 

geweest. In de dagelijkse praktijk wordt hier al aan gewerkt door de acties die eerder ingezet 

werden vanuit het programma dienstverlening.   

Voor de deelprojecten is er uit het ambitietraject het volgende naar voren gekomen: 

• Er wordt in 2020 een omgevingsvisie opgesteld. Wettelijk is het verplicht om deze klaar te 

hebben voor 2024, maar er is wel een sterke behoefte om een integrale gebiedsbrede visie te 

hebben op korte termijn.  

De omgevingsvisie wordt op hoofdlijnen door professionals (in- en extern) voorbereid  en in de 

samenleving teruggelegd, bij voorkeur op thema’s. Bij de voorbereiding worden de bestaande visies 

en het Kompas nadrukkelijk meegenomen.  

De omgevingsvisie is een visie op hoofdlijnen, maar biedt wel de referenties waaraan getoetst kan 

worden. Een afwegingskader en een proceswijzer maken onderdeel uit van de visie, zodat het een 

instrument wordt waarmee gewerkt kan worden. Het college ziet in het opstellen van de 

omgevingsvisie ook een kans om te starten met een integrale benadering en het sturen op 

hoofdlijnen.  

• Het omgevingsplan is verplicht vanaf 2029. Midden-Groningen kiest er niet voor om nu al te 

starten met het maken van het plan. Gezien de fase waarin de organisatie zich bevindt, is dat nu 

niet haalbaar. Wel zullen er diverse voorbereidende werkzaamheden gedaan worden.  

Bij de invoering van de Omgevingswet gaan  ongeveer 600 regels uit het huidige Activiteitenbesluit, 

Bouwbesluit en het Besluit omgevingsrecht (Bor) van het Rijk over naar de gemeente. Deze regels 

zijn samengevoegd in ‘de bruidsschat’ om te voorkomen dat deze regels na inwerkingtreding van de 

wet komen te vervallen. De regels hebben betrekking op een grote diversiteit aan onderwerpen, 

zoals horeca, detailhandel, recreatie, lozingen, emissies van geluid, geur en trillingen door 

bedrijven en bouwen.  

In 2020 zal de bruidsschat uitgezocht en beoordeeld worden zodat de gemeente de keuzes voor het 

al dan niet overnemen van regels alvast voorbereidt. Met het inventariseren van verordeningen en 

beleidsregels wordt in beeld gebracht op welke onderdelen de gemeente kan en wil dereguleren.  
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• Op 1 januari 2021 moeten de gemeente en de Omgevingsdienst klaar zijn voor de nieuwe 

vergunningprocedure met een afdoeningstermijn van 8 weken als norm. Om dat te bereiken 

moeten werkafspraken met ketenpartners worden gemaakt over de vormgeving en de invulling van 

de nieuwe vergunningenprocedure, waaronder het (niet verplichte) vooroverleg. Dit vooroverleg 

bevordert de kwaliteit van ingediende aanvragen, waardoor de vergunningprocedures worden 

bekort. De Omgevingswet reguleert geen vooroverleg, het is vormvrij en het initiatief hiervoor ligt 

bij de aanvrager.  

In Midden-Groningen willen we een stevig omgevingsloket inrichten voor vragen en verzoeken van 

burgers die bij de gemeente binnen komen. Dit omgevingsloket is het centrale punt waar alle 

vragen binnen komen en worden beantwoord. De medewerkers hebben mandaat en het loket zal de 

komende jaren gepositioneerd worden binnen de organisatie.  

 

• Midden-Groningen sluit in 2021 uiteraard aan bij de landelijke voorziening van het digitaal 

stelsel Omgevingswet (DSO). De inzet is dat het traject van de omgevingsvergunning op 1 januari 

gefaciliteerd kan worden door het DSO. Een eventuele plus wordt gezocht in het maken van 

vragenbomen en toepasbare regels. Voor verdere aanpassingen en toevoegingen vanuit 

dienstverlening aan de inwoners is ruimte na 2021.  

• De werkprocessen die gaan veranderen in het jaar 2020 hebben betrekking op de 

veranderingen in de vergunningverlening. Waar dit vraagt om aangepaste werkprocessen, zullen die 

opnieuw beschreven worden. De overige werkprocessen volgen later en zullen vooral voortkomen 

uit het deelproject omgevingsplan.  

De manier waarop we aan de slag gaan in het komende jaar is nuchter. Door zoveel mogelijk aan te 

sluiten bij dat wat er al in gang gezet is in programma’s of in reguliere processen, maken we werk 

met werk. De samenwerking met het interne Programma NPG Midden-Groningen ligt erg voor hand. 

De strategische visie die deze interne programmagroep maakt is een goede input voor de 

omgevingsvisie en ook in het gesprek met dorpen en wijken proberen we zo veel mogelijk op te 

trekken. De programma’s organisatieontwikkeling en dienstverlening zijn goeie partners bij de 

veranderopgave die nodig is voor de andere manier van werken onder de Omgevingswet. Het 

samenwerken levert naast een inhoudelijke synergie ook op dat de invoering van de Wet ervaren 

wordt als  behapbaar. 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Op dit moment is de vergunningverlening voor de Wabo belegd bij de ODG. Het vooroverleg wordt 

nu deels door de ODG en deels door de gemeente gedaan. Om sturing te houden over de 

binnenkomende aanvragen en een stevig omgevingsloket neer te kunnen zetten is regievoering door 

de gemeente essentieel.  

Onder de Omgevingswet is het (landelijk ingerichte) DSO per 1-1-2021 nog niet voldoende 

uitgewerkt om dit in goede banen kunnen te leiden. Het DSO richt zich vooral op het indienen van 

een aanvraag. Het vooroverleg wordt onder de nieuwe wet heel belangrijk om de termijnen te 

kunnen halen. De (nieuwe) inrichting van het vooroverleg zal bij de uitwerking van het proces van 

de omgevingsvergunning nadrukkelijk worden meegenomen.  

 

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking. In juli van dit jaar zal door de minister nog 
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een laatste inventarisatie gedaan worden naar de stand van zaken rondom het DSO. Mocht in juli 

blijken dat het Rijk en de gemeenten nog niet ver genoeg zijn met de ontwikkeling/implementatie 

dan is er een mogelijkheid dat de invoering een half jaar wordt uitgesteld. Deze kans wordt echter 

niet heel groot geschat.  

 

Op 1 januari 2021 zal ook de Wet kwaliteitsborging (Wkb) in werking treden. Deze wet heeft als 

doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private 

kwaliteitsborgers. 

In het huidige stelsel toetst de gemeente bouwplannen vooraf en ziet toe op de uitvoering volgens 

de verleende vergunning. Onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen dragen partijen in de 

bouw zelf zorg voor het voldoen aan de voorschriften op basis van een instrument voor 

kwaliteitsborging, toegepast door een onafhankelijke kwaliteitsborger. 

Deze wetswijziging heeft, naast de invoering van de Omgevingswet,  ook een grote impact voor ons 

als gemeente en zal via een apart traject in samenwerking met de ODG worden opgepakt.  

 

9. Financiële paragraaf 

Op dit moment is er nog geen zicht op het totale benodigde bedrag voor de implementatie van de 

Omgevingswet. Langzamerhand ontstaat een steeds beter beeld van de benodigde inzet in 

menskracht. In de voorjaarsnota van 2020 zal worden voorgesteld een bedrag van € 251.000 voor 

het jaar 2020 op te nemen. Ook voor het jaar 2021 is eenzelfde bedrag van € 250.000 voorzien.  

In Midden-Groningen is de insteek om de investering zo laag mogelijk te houden. In eerste instantie 

wordt daarom niet gekozen voor de meest ambitieuze invoering.  Daarnaast proberen we zo veel 

mogelijk werk met werk te maken door samen te werken met andere programma’s. Deze aanpak is 

kostenefficiënt.  

Desalniettemin vraagt de implementatie om inzet van veel menskracht. Deze capaciteitsvraag 

heeft gevolgen voor de teams waar de medewerkers werken en/of leidt tot een prioritering van 

andere werkzaamheden.  

 

10. Communicatie 

De communicatie van het programma Implementatie Omgevingswet gaat over de interne 

communicatie, over het programma zelf en de externe communicatie over de veranderingen die de 

Omgevingswet met zich meebrengt en het participatietraject voor met name de omgevingsvisie. 

We trekken op dit punt zo veel mogelijk samen op met de interne programmagroep Nationaal 

Programma Groningen (NPG-MG). De communicatie van beide programma’s loopt parallel en wordt 

op elkaar afgestemd. Begin 2020 wordt voor de interne en de externe communicatie een plan van 

aanpak opgesteld.  

 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Uit de gesprekken die tijdens de ambitiefase gevoerd zijn, wordt duidelijk dat de bovenstaande 

ambitie breed gedeeld wordt door de ambtelijke organisatie, bestuurders en raad. De medewerkers 

geven daarbij ook aan dat al hard gewerkt wordt aan de verbeterdoelen van de Omgevingswet als 

gevolg van de herindeling. Desalniettemin zal de invoering van de Wet een forse veranderopgave 

zijn die in tijd en geld om de nodige inzet zal vragen. Juist dat laatste is de aanleiding om te 

kiezen voor een groeimodel voor de invoering van de Omgevingswet.  

 

In eerste instantie starten we met de verplichte onderdelen die voor 2021 klaar moeten zijn. Dit is 
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de datum waarop de Wet in gaat. Een belangrijke plus vormt de omgevingsvisie die gemaakt wordt 

in 2020. Deze keuze wordt gemaakt omdat iedereen behoefte aan een gebiedsbrede visie waarmee 

richting gegeven kan worden. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 

 

 


