Minimale acties Omgevingswet
Wat moeten gemeenten op 1-1-2021 minimaal kunnen en hebben om voorbereid te zijn op de
Omgevingswet?

Gemeenten (en hun uitvoeringsorganisaties)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Gemeenten kunnen besluiten op grond van de Omgevingswet opstellen, vaststellen,
bekendmaken en beschikbaarstellen.
Gemeenten maken bij het opstellen/bekendmaken en beschikbaarstellen van twee daarvan (het
omgevingsplan (incl. voorbeschermingsregels) en de omgevingsvisie) gebruik van de STOP/TP
standaard.
Gemeenten maken deze besluiten digitaal bekend via de LVBB en stellen deze –voor zover het
een omgevingsplan of omgevingsvisie betreft– beschikbaar via het DSO-LV.
Gemeenten kunnen via DSO-LV ingediende vergunningaanvragen, meldingen en
informatieverplichtingen ontvangen en maken hiervoor gebruik van systemen die voldoen aan de
STAM-standaard.
Gemeenten (en hun uitvoeringsorganisaties) zijn voorbereid op de gewijzigde vergunningprocedure
(met 8 weken als standaard) en zorgen dat initiatiefnemers binnen de wettelijke termijnen een
samenhangend besluit krijgen.
Gemeenten kunnen initiatiefnemers meervoudige vergunningen verlenen (verschillende activiteiten
via één vergunning).
Gemeenten hebben hun legesmodel aangepast op de situatie ná 1-1-20211
Gemeenten hebben de financiële arrangementen met hun uitvoeringsdiensten herzien 2.
Gemeenten hebben een commissie ingesteld die in ieder geval tot taak heeft te adviseren over de
aanvragen van een omgevingsvergunning voor een rijksmonument (gemeentelijke
adviescommissie).
Gemeenten hebben hun raadsleden, bestuurders, managers en medewerkers toegerust op het
anders werken onder de Omgevingswet. Gemeenten hebben in dit kader hun
werkprocessen aangepast naar de nieuwe wettelijke termijnen en geïncorporeerd, met o.a.
aandacht voor interbestuurlijke en integrale afweging, voor participatie en voor goed vooroverleg
met initiatiefnemers en belanghebbenden.
Gemeenten (en hun uitvoeringsorganisaties) kunnen burgers en bedrijven voorzien van
betrouwbare en begrijpelijke informatie over de Omgevingswet.
Gemeenten (en hun uitvoeringsorganisaties) kunnen via klant contact kanalen (website, telefoon,
persoonlijk, brief) inzichtelijke en begrijpelijke informatie verstrekken en vragen afhandelen.
Voorbereiden op de beoordeling van participatiemotiveringen van initiatiefnemer(s).

Een decentraal luchtkwaliteitsplan, indien er al een overschrijding is van de richtlijn luchtkwaliteit.

NB: Op dit minimum blijven we monitoren.
NB2: Zonder aanvullingssporen, omdat deze nog politiek behandeld worden.
NB3: Politieke behandeling en voortschrijdend inzicht kan leiden tot aanpassing van de lijst

1

Een aantal vergunningplichten (en dus legesinkomsten) vervalt, daarbij betrokken kosten mogen niet meer in de legesdekking
worden opgenomen en de leges op de resterende activiteiten moeten daarop herberekend worden. Daarnaast ontstaat er een
leges-optie voor milieuvergunningen, met een vergelijkbare noodzaak tot herberekening. Deze wijzigingen hebben ook invloed op
de gemeentelijke begroting.
2

Het takenpakket gaat veranderen, en de bekostiging dient daarop te worden aangepast.

Advies VNG
Bovenop het absolute minimum adviseert VNG gemeenten aanvullende acties te verrichten in aanloop
naar 1-1-2021 zodat de doelen van de Omgevingswet kunnen worden behaald en het huidige niveau
van dienstverlening wordt behouden.
Algemeen
•

Gemeentelijke inhoud van ruimtelijkeplannen.nl opschonen (concept plannen en verouderde
plannen verwijderen).

•

Ontwikkelen van een gemeentelijke visie op het omgevingsplan.

•

Voorbereiden op de verplichte en onverplichte programma’s (nieuw kerninstrument) en de daaraan
gekoppelde monitoring.
Zaakgericht werken op orde hebben.

•

Regels en fysieke omstandigheden op kaart
•

Regelbeheer inrichten c.q. op orde brengen.

•

Zorgen dat gemeente in staat is voor elke regel het werkingsgebied digitaal te (laten) duiden en
deze mee te geven in het omgevingsplan (op basis van STOP-TP).

•

Alvast nadenken over prioritaire informatieproducten (kaartlagen) voor het beoordelen van fysieke
omstandigheden op locatie.

Vragenbomen
•

Zorgen dat burgers en bedrijven per 1-1-2021 in ieder geval voor de topactiviteiten uit de
bruidsschat via (de door het rijk meegeleverde danwel zelf vervaardigde) vragenbomen kunnen
checken of er een vergunning danwel melding nodig is.

•

Zorgen dat gemeente op tijd zelf in staat is vragenbomen te maken, aan te passen en te publiceren
via DSO-LV en zorgen dat hiervoor op tijd de vereiste software (die voldoet aan de STTRstandaard) en competenties (m.n. vertalen van juridische regels in toepasbare regels en v.v.) in
huis zijn.

•

Zorgen dat vragenbomen – waar opportuun – goed worden afgestemd en geïntegreerd met die van
andere bevoegd gezagen (vanuit het principe van één overheid).

Vergunningverlening
•

Toepassen van snelle en simpele dienstverlening voor de eenvoudige verbouwingen in en om het
huis (dakkapel, uitbouw, kappen etc.).

•

Complexere aanvragen waar meerdere disciplines bij betrokken zijn, afhandelen via goed
vooroverleg aan de omgevingstafel.

Toezicht en handhaving
•

Samen met de uitvoeringsorganisaties en de andere bevoegd gezagen zorgen dat toezicht en
handhaving (bijvoorbeeld bij meervoudige vergunningen) goed zijn afgestemd op de bedoelingen
en eisen van de Omgevingswet.

