
Commissie Omgevingswet

Invoering 
Omgevingswet 



1. Doel van de Omgevingswet

2. Waar staan we nu?

• wat zijn de sturingsinstrumenten van de raad en wat is daarover besloten

• korte vooruitblik

Omgevingsplan 1.0

• vertrekpunt Plan van Aanpak, vastgesteld door de raad

• stand van zaken en planning

3. DSO

Toelichting over het DSO en stand van zaken regio en Papendrecht.

programma



Een veilige en gezonde fysieke leefomgeving

• Bundeling en modernisering van wetten en regelgeving voor de leefomgeving (bouwen, milieu, water, RO, natuur)

• Van 26 wetten naar 1 wet

Doel Omgevingswet



Anders werken, zowel voor
organisatie als bestuurlijk

• Integraal, participatie, 
verantwoordelijkheid
initiatiefnemer

DSO

De wet met haar
kerninstrumenten

3 pijlers



Sturing door de raad

• Omgevingsvisie: beschrijft de opgave in het fysieke leefomgeving en welke kwaliteiten beschermd moeten 
worden

• Plan vastgesteld in 2021.

• Omgevingsplan: de vertaling naar de regels in de fysieke leefomgeving

• Bestemmingsplannen en verordeningen over in het Omgevingsplan

• Uiterlijk 2030 één Omgevingsplan voor de gemeente

• Omgevingsplan 1.0 is de eerste stap in deze ontwikkeling in Papendrecht

Sturen en loslaten



Rolverdeling raad en college

Invoering van de wet vereist besluiten van de raad over:

• Bindend adviesrecht (raadsbesluit 2 december 2021)

• In welke gevallen participatie verplicht is ( raadsbesluit 27 januari jl.)

• Delegatie van bevoegdheden wijziging Omgevingsplan door college (raadsbesluit 2 dec 2021)

• Instellen Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (raadsbesluit 2 december 2021)

Sturen en loslaten



Rolverdeling raad en college

Invoering van de wet vereist besluiten van de raad over:

• Bindend adviesrecht (raadsbesluit 2 december 2021)

• In welke gevallen participatie verplicht is ( raadsbesluit 27 januari jl.)

• Delegatie van bevoegdheden wijziging Omgevingsplan door college (raadsbesluit 2 dec 2021)

• Instellen Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (raadsbesluit 2 december 2021)

Wat heeft de raad al 
besloten?



Wat komt er nog op de raad af ?

In verband met de invoering van de wet komen er voorstellen naar de raad over:

• Aanpassing Welstandsbeleid (in eerste instantie procesmatig en opname in Omgevingsplan)

• Verordening nadeelcompensatie (voorheen planschade)

• Omgevingsplan 1.0 

• Roadmap definitief Omgevingsplan (verplichting voor 2030)

• Na invoering Omgevingswet (?) jaarlijkse actualisering Omgevingsvisie, Omgevingsplan, besluiten verplichte 
participatie, bindend adviesrecht, besluit delegatie wijzigingsbevoegdheid Omgevingsplan

• Invloed implementatie Omgevingswet op leges

Vooruitblik



Vragen?

Volgende onderdelen: Omgevingsplan 1.0 
door Michiel Visser en DSO door Anne-
Marie Bruggert


