Bijlage 1 Minimale acties Invoering Omgevingswet
De Eisen (juridisch) moeten in 2022 worden uitgevoerd; de adviezen niet.

Nr Actie
ALGEMENE STRATEGIE
1 Ambities, strategie, aanpak en
financiën bepaald

AANVRAGEN, MELDINGEN &
VERGUNNINGEN
2 Kunnen ontvangen aanvragen en
meldingen

Soort actie Raadsbesluiten (LTA hier Uit te voeren acties
nog op aanpassen)
Advies

Heeft grotendeels
plaatsgevonden in 2018;
financiele consequenties via
legesverordening en begroting
2023 e.v. moeten nog naar de

Eis (juridisch)

Bepalen van ambities, strategie, aanpak en financiën voor de
invoering van de Omgevingswet

Aansluiten middels een STAM-verbinding
Digikoppeling maken tussen DSO-LV en eigen VTH-software
en via een api verzoeken binnenhalen

3 Proces behandelen
vergunningaanvragen en
meldingen ingericht

Eis (juridisch)

Mandaatregeling gemeente
hoeft niet aangepast. Alg.
delegatiebesluit is genomen.
Mandaatregeling ODH irt
Omgevingswet moet naar
college.
Samenwerkingsafspraken
GRen. Financiele consequenties
mee met begroting 2023 van
ODH juni in raad Verbonden
partijen.

Eigen zaaksysteem inrichten conform Omgevingswet
(zaaktypen en processen) en over weg kunnen met
Omgevingswet activiteiten (bijv. milieubelastende activiteit)
Afspraken maken met uitvoeringsorganisaties over
afhandeling activiteiten en dit zodanig in DSO-LV instellen
Processen aanpassen en medewerkers opleiden, met oog
voor de coördinatieregeling uit afdeling 3.5 Awb en de
verplichte toepassing hiervan op grond van art. 16.7 Ow

Samenwerkingsafspraken met uitvoeringsorganisaties en
ketenpartners bijstellen

(Indien gewenst) samen met ketenpartners de VTH-software
aansluiten op de samenwerkvoorziening van het DSO-LV

Uitwerking verzwaard
adviesrechtt en uitwerking
participatie moeten nog aan de
raad voorgelegd.
4 Kunnen beoordelen
vergunningaanvragen

Eis (juridisch)

5 Kunnen aanleveren
indieningsvereisten

Eis (juridisch)

6 Gemeentelijke adviescommissie
ruimtelijke kwaliteit ingesteld

Eis (juridisch)

(Indien van toepassing) de besluiten van de gemeenteraad
inzake 'advies met instemming voor de raad' (bij de
buitenplanse Omgevingsplanactiviteit) en 'verplichting tot
participatie' in het proces verwerken
Kennis opbouwen over de wijziging van inrichting naar
milieubelastende activiteit
Kennis opbouwen over de loskoppeling van de technische
bouwactiviteit van de ruimtelijke bouwactiviteit
Technische wijzigingen
Ook daarbij: Aanpassen verwijzingen naar vervallen wet- en
regelgeving in gemeentelijke verordeningen en vervallen wetverordening (i.v.m.
verwijzigingen naar de Wro bijv). en regelgeving in beleidsregels e.d.
Kennis opbouwen en systemen werven voor de wijzigingen
van de bruidsschat
Afspraken maken met omgevingsdiensten over hun rol bij het
opstellen van de indieningsvereisten en toepasbare regels

Instellen commissie ruimtelijke
kwaliteit door middel van
Verordening; College stelt
daarna Reglement vast

7 Vergunningverlening aangepast op Eis (juridisch)
de Wkb
Legesverordening (waarin
gevolgen Omgevingswet en
WKB zijn verwerkt)

8 Proces verkennen initiatief
ingericht

Eis
(bedrijfsmatig)

9 Participatie bij initiatieven ingericht Eis
Verordening participatie
(bedrijfsmatig) aangepast aan Omgevingswet
en Participatie-eis uitgewerkt
10 Kunnen opstellen en aanleveren
Advies
vragenbomen vergunningcheck

Opstellen van vragenbomen voor de vergunningchecks en
meldingen die niet worden geleverd met de bruidsschat, maar
die momenteel in het OLO staan (knelpunt landelijk dat
Toepasbare regelspecialisten nog onvoldoende beschikbaar
Beraden op gewenste invulling en inrichting van de commissie
ruimtelijke kwaliteit

Wijzigingen doorbrengen in het proces rondom
vergunningverlening voor bouwen i.h.k.v. Wkb
Wijzigingen doorbrengen in de leges voor voor bouwen i.h.k.v.
Wkb
Wijzigingen doorbrengen in de competenties bij
vergunningverlening voor bouwen i.h.k.v. Wkb
Wijzigingen doorbrengen in de informatievoorziening rondom
vergunningverlening voor bouwen i.h.k.v. Wkb
Proces inrichten voor het verkrijgen van een volledig en
betrouwbaar beeld van het initiatief
Proces inrichten voor het verkrijgen van een volledig en
betrouwbaarbeeld van het draagvlak bij de belanghebbenden
Proces inrichten voor het verkrijgen van een volledig en
betrouwbaarbeeld van de mogelijkheden van het BG om de
benodigde vergunning(en) te verlenen
Het kunnen verwerken van het omgevingsoverleg in het DSOLV en de omgevingstafel
Inrichten van minimaal noodzakelijke processen en werkwijzen
voor participatie bij initiatieven
De vergunningcheck die er nu is moet straks ook mogelijk zijn.
Kunnen opstellen van toepasbare regels voor de
vergunningcheck
Kunnen aanleveren van toepasbare regels voor de
vergunningcheck (middels STTR-koppeling)

11 Snelle dienstverlening voor
topactiviteiten ingericht

Advies

12 Toezicht en Handhaving ingericht

Eis (juridisch)

Verordening kwaliteit VTH

Het inrichten van processen voor snelle en simpele
dienstverlening voor eenvoudige activiteiten (bijv. eenvoudige
verbouwingen om het huis)
Beeld vormen van de te maken aanpassingen in organisatie,
processen en systemen, in samenwerking met
uitvoeringsorganisaties en andere BG's ; aanpassen van de
“Verordening kwaliteit Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Omgevingsrecht Wassenaar” uit 2016

Handhavingsbeleid en
Omgevingswet en WKB-proof maken van VERGUNNINGEN-,
uitvoeringsprogramma incl. WKB TOEZICHT EN HANDHAVINGSBELEIDSPLAN WASSENAAR 2021is uitvoeringsbeleid en stelt het e.v en het Uitvoeringsprogramma
college vast en informeert de
raad hierover
TOEZICHT EN HANDHAVING
13 Toezicht en handhaving aangepast Eis (juridisch)
aan de Wkb

PLANVORMING
14 Kunnen wijzigen omgevingsplan

Eis (juridisch)

15 Kunnen werken met tijdelijk
omgevingsplan

Eis
(bedrijfsmatig)

Wijzigingen doorbrengen in het proces rondom toezicht en
handhaving bij bouwen i.h.k.v. Wkb
Wijzigingen doorbrengen in de de afspraken rondom toezicht
en handhaving bouwen i.h.k.v. Wkb met uitvoeringsdiensten
en private partijen
Wijzigingen doorbrengen in de informatievoorziening rondom
toezicht en handhaving bij bouwen i.h.k.v. Wkb

Beheersverordening voor "witte
vlekken" n.t.b.

16 Plan(ning) gemaakt voor een
nieuw omgevingsplan

PROGRAMMA'S
17 Programma luchtkwaliteit
vastgesteld

18 Kennis vergaard over
kerninstrument programma
OMGEVINGSVISIE
19 Omgevingsvisie in voorbereiding

MONITORING EN EVALUATIE
20 Monitoring en evaluatie ingericht

OVERIG
21 Kunnen uitvoeren
gedecentraliseerde bodemtaken

Advies

Begin 2023 wordt Plan van
Aanpak verder uitwerkt

Eis (juridisch)

(Indien van toepassing)
Vaststelling programma
luchtkwaliteit; bezien wordt of
huidige beleid voldoet
vooralsnog

Advies

Advies

Informatie op orde hebben over de instructieregels van Rijk en
provincie en de kaders vanuti wet- en regelgeving
Informatie op orde hebben over de nieuwe systematiek voor
externe veiligheid
Kunnen ontsluiten van wijzigingsbesluiten volgens de
STOP/TP standaard aan de LVBB
Aanschaf nieuwe ICT-systemen voor het ontsluiten van
wijzigingbesluiten aan LVBB
Nadenken over eventuele samenwerking met
stedenbouwkundige bureaus rondom het omgevingsplan
Informatie op orde hebben over de instructieregels van Rijk en
provincie en de kaders vanuti wet- en regelgeving
Verdiepen in de bruidsschat
Verdiepen in het overgangsrecht
Verdiepen in de wijze waarop het tijdelijk omgevingsplan
geraadpleegd kan worden in het DSO-LV
Opschonen 'planvoorraad' en actualiseren van oude
bestemmingsplannen in ruimtelijkeplannen.nl
Pdf plannen
Oefenen met het nieuwe Omgevingsloket
Nadenken over het wijzigen van de bruidsschat
Keuzes maken over de uitgangspunten, structuur en insteek
van het nieuwe omgevingsplan
Stappenplan en tempo bepaald voor nieuwe omgevingsplan
Bestuderen van kaders vanuit rijksregelgeving en provinciale
verordening
(Indien van toepassing) opstellen van programma luchtwkaliteit

Kennis opbouwen over programma

(Indien van toepassing)
Raadsbesluit kaders ruimtelijke
kwaliteit

Stappen zetten in het formuleren van een integrale
omgevingsvisie

(Indien van toepassing= alleen
als de gemeente al voor 2021
een Omgevingsvisie heeft)
Raadsbesluit
gelijkstellingsbepaling
omgevingsvisie

Besluit nemen over het gebruik maken van de
gelijksstellingsbepaling

(Indien van toepassing) Gelijkgestelde omgevingsvisie bekend
en beschikbaar maken via de LVBB

Advies

Aanpassingen van organisatie, processen en systemen in
samenwerking met uitvoeringsorganisaties en andere BG's
rondom de monitoring en evaluatie, o.a. m.b.t. geluid

Eis (juridisch)

Afspraken maken omtrent de overdracht van bodemtaken, de
regels en de bijbehorende middelen vanuit de provincie
In staat zijn om de overgedragen taken uit te (laten) voeren

22 Kunnen toepassen procedures en Eis (juridisch)
regels voorkeursrecht en
onteigenen

Kunnen toepassen van procedurele wijzigingen van het
voorkeursrecht, zoals beschreven in de aanvullingswet
grondeigendom

23 Kunnen toepassen procedures en Eis
regels kostenverhaal
(bedrijfsmatig)

Implementeren van de procedures en (reken)methoden voor
het kostenverhaal, zoals beschreven in de aanvullingswet
grondeigendom

24 Legesmodel, mandaatregelingen
en verordening planschade
aangepast

Aanpassen van legesmodel op de nieuwe situatie

Eis
Legesverordening (waarin
(bedrijfsmatig) gevolgen Omgevingswet en
WKB zijn verwerkt)
Is collegebevoegdheid

(procedure)verordening
nadeelcompensatie

25 Financiële arrangementen met
uitvoeringsdiensten herzien

Eis
Nieuwe contracten met
(bedrijfsmatig) uitvoeringsdiensten (bijv.
Omgevingsdienst)
26 Verstrekken informatie over de
Eis
Omgevingswet
(bedrijfsmatig)
27 Veranderopgave na 2022 bepaald Advies

Aanpassen van mandaatregelingen op de nieuwe situatie

Aanpassen van procedureverordening planschade
(nadeelcompensatie onder Ow) op de nieuwe situatie

Herzien van dienstverleningsovereenkomsten,
samenwerkingsafspraken en financiële arrangementen met
uitvoeringsdiensten.
Kunnen voorzien van burgers en bedrijven van correcte en
begrijpelijke informatie over de Omgevingswet
Beeld vormen over de verdere veranderopgave die voortvloeit
uit de bedoeling van de wet en op basis hiervan een aanpak
definiëren om de organisatie verder te laten groeien

Groen=gerealiseerd
Geel= wordt aan gewerkt in 2022
Rood= wordt nog niet aan gewerkt; mogelijk knelpunt
Wit= wordt niet aan gewerkt, maar kan later of slechts advies

