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Geachte dames en heren, 

 

Bijgaand treft u de voortgangsrapportage Omgevingswet. Het beeld dat hieruit naar voren komt 

is dat wij goed op schema liggen om op 1-1-2022 klaar te zijn voor de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet. Om dat  ook echt te halen zal het komende jaar nog wel de nodige inspanning 

moeten worden geleverd. 

 

De afgelopen periode is voor vrijwel alle onderdelen voortuitgang geboekt en is er, conform de 

planning, met een aantal nieuwe onderwerpen begonnen. 

 

Een paarl punten die aan de orde komen in de voortgangsrapportage (voor het complete 

overzicht verwijs ik u naar de bijlage): 

Voor de inrichting van het zaaksysteem, dat we nodig hebben om de vergunningen te kunnen 

verlenen, maken we flinke stappen. We denken aan de voorkant mee bij de ontwikkeling van 

het programma. Dit heeft als voordeel dat we aan kunnen geven hoe wij het programma willen 

hebben en zijn we als één van de eerste van Nederland klaar om vergunningaanvragen te 

kunnen afhandelen. 

 

We werken nauw samen met onze (keten)partners en de VNG, waarbij we regelmatig worden 

gevraagd om botsproeven uit te voeren voor bepaalde producten en instrumenten die de VNG 

ontwikkeld. Voor bijvoorbeeld de rolbeschrijving hebben wij de competentieprofiel 

beschrijvingen van de VNG getoetst en gehanteerd in onze rolbeschrijvingen. Waarbij we ook de 

competentie en kernwaarden hadden verwerkt die wij vanuit onze organisatievisie vragen. Onze 

beschrijvingen zijn vervolgens getoetst door de VNG op congruentie. Passen de gevraagde 

competentie bij de gevraagde inhoudelijke kennis. Wij kwamen als beste van de betrokken 

gemeenten uit de bus en zijn nu gevraagd om aan een webinar mee te werken om ook andere 

gemeenten hiermee op weg te helpen. 

 

Daarnaast heeft uw raad het parapluplan 1e tranche vastgesteld en zijn we nu bezig de 

volgende tranches voor te bereiden.  

 

Ook van uw raad wordt het komende jaar het één en ander gevraagd. Om u daar inzicht in te 

geven is in bijlage 3 een ‘todo lijst’ opgenomen.  

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Marjan van Kampen - Nouwen 

Raadsinformatiememo 


