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datum  6 oktober 2020 

behandeld door  A. Nederlof 

ons kenmerk  2020- 0127785 

doorkiesnummer  078-7706351 

onderwerp  Procesvoorstel invoering 

Omgevingswet 

 
Geachte mevrouw, heer, 
 
 
Op 20 mei 2020 maakte minister Ollongren bekend dat de nieuwe datum voor de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet 1 januari 2022 wordt. Met het uitstel wordt 

extra tijd en ruimte geboden voor een goede invoering van de wet.  

Eerder in deze raadsperiode stelde u het Startdocument omgevingsvisie vast. Met de 

daarvoor in het leven geroepen raadswerkgroep Omgevingswet bent u in de periode 

voorafgaand aan de vaststelling van het document in een aantal sessies 

meegenomen in de ins en outs van de Omgevingswet. Op dit moment wordt de 

omgevingsvisie naar vaststelling toe geleid.  

Nu de nieuwe invoeringsdatum bekend is, is het moment daar om te bezien welke 

noodzakelijke besluitvorming voor u moet worden voorbereid om 1 januari 2022 

gesteld te staan voor de invoering van de wet. Naast de vaststelling van de 

omgevingsvisie zijn voor de invoering van de Omgevingswet tal van andere 

onderwerpen van belang waarbij de betrokkenheid van de raad het komend jaar 

noodzakelijk is. Deze onderwerpen zijn in het bijgevoegde procesvoorstel 

opgenomen. De veelheid aan informatie- en besluitmomenten komt voort uit de 

wettelijk minimale vereisten en is dus een ondergrens. Het procesvoorstel is in goed 

overleg met de agendacommissie tot stand gekomen. 

In het procesvoorstel worden vier themasessies beschreven. In het 

fractievoorzittersoverleg is gesproken over het instellen van een nieuwe 

raadscommissie Omgevingswet. Deze commissie zal bijeen komen voor de 

beschreven sessies. Voor de formele verankering van de commissie Omgevingswet 

zal de griffie met een nader voorstel ter besluitvorming komen. 

Wij zien er naar uit komend jaar samen met u de invoering van de Omgevingswet tot 

een succes te maken. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
J.M. Ansems A.J. Moerkerke 
 
 
 



 

Raadsproces Owet 2020/2021  

De Owet treedt 1 januari 2022 in werking 

(rood is al opgenomen in LTA) 

Datum Bijeenkomst en toelichting Gevraagd besluit  

oktober 2020  Raadsvergadering Concept-omgevingsvisie ter 
inzage leggen voor inspraak 

januari 2021 Sessie commissie 
Omgevingswet (ca. 2 ½ uur): 
Plan van aanpak 
omgevingsplan 
 
Uitleg en interactie over het 
instrument omgevingsplan en 
het concept-pva toelichten.  
Verder komen ook alle losse 
onderwerpen aan bod waar 
vóór de inwerkingtreding nog 
besluiten over moeten worden 
genomen. 
 

 

februari 2021 Raadsvergadering Instemmen met het plan van 
aanpak omgevingsplan 

februari 2021 Raadsvergadering Vaststellen omgevingsvisie 

mei 2021 Sessie commissie 
Omgevingswet (ca. 2 ½ uur): 
Participatie 
 
Uitleg en interactie over de 
onderwerpen participatie en 
adviesrecht: participatie voor 
het gemeentelijke 
instrumentarium (visie, 
programma en plan), over het 
verplicht stellen van 
participatie voor sommige 
gevallen van buitenplanse 
omgevingsplanactiviteiten 
(opa's) en de introductie van 
een participatietool. 
Zijn er gevallen van opa's 
waarvoor de raad een bindend 
advies kan geven dat het 
college van burgemeester en 
wethouders moet volgen bij 
hun beslissing? 

 

juni 2021  Raadsvergadering Vaststellen voorstel 
participatieaanpak voor eigen 
plannen en om in bepaalde 
gevallen van buitenplanse 



 

 
 

omgevingsplanactiviteiten 
(opa's) participatie toe te 
passen, al dan niet met behulp 
van een digitale tool. 
Besluiten om adviesrecht al 
dan niet toe te passen in 
bepaalde gevallen van opa's. 

oktober 2021 Sessie commissie 
Omgevingswet (ca. 2 ½ uur): 
Loslaten 
 
Informeren en interactie over 
de onderwerpen delegatie (de 
bevoegdheid om het 
omgevingsplan te wijzigen 
eventueel te delegeren aan het 
college. Zijn er onderwerpen 
uit het omgevingsplan die zich 
lenen voor delegatie?), 
welstand (standpunt innemen 
over de adviescommissie 
ruimtelijke kwaliteit: wanneer 
deze commissie om advies 
vragen, welstandsvrije 
gebieden?) en leges 

 

november 2021 Raadsvergadering Het al dan niet nemen van een 
delegatiebesluit over de 
bevoegdheid tot het wijzigen 
van het omgevingsplan, het 
benoemen van de 
adviescommissie ruimtelijke 
kwaliteit en het vaststellen van 
de legesverordening en de 
verordening 
nadeelcompensatie 

december  2021 Sessie commissie 
Omgevingswet  
 
Concept voorontwerp-
omgevingsplan staat centraal. 
Er wordt een toelichting 
gegeven en er is gelegenheid 
tot het stellen van vragen. 
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