
Bijlage 3 bij Raadsbesluit 912560 
 
 
Lijst met besluiten die raad moet nemen voorafgaand aan de inwerkingtreding 
Omgevingswet 
 
In onderstaand schema zijn raadsbesluiten weergegeven die op het moment dat de wet van kracht 
wordt in elk geval genomen moeten zijn met daarnaast de planning zoals deze nu op de Lange 
Termijn Planning (LTP) is opgenomen: 
 

 
Besluit  
 

 
Planning LTP 

 
Raadsbesluit over gevallen van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten 
waarvoor de raad adviesrecht heeft; 
 

 
December 2021 

 
Raadsbesluit gevallen van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten 
waarvoor participatie verplicht is; 
 

 
December 2021 

 
Verordening Nadeelcompensatie (v/h planschadeverordening); 
 

 
n.t.b.1 

 
Instellen commissie ruimtelijke kwaliteit; 

 
Januari 2022 
 

 
Raadsbesluit Delegatiebesluit aan het college om het omgevingsplan te 
wijzigen; 
 

 
Q2 20222  

 
Legesverordening (waarin gevolgen Omgevingswet en WKB zijn 
verwerkt) 
 

 
Juni 20223 

 
Omgevingsvisie en Omgevingsplan 
De Omgevingsvisie dient uiterlijk eind 2024 te zijn vastgesteld. Naar verwachting kan de nieuwe 
gemeenteraad deze eind 2022 vaststellen.  
Na vaststelling van de Omgevingsvisie kan worden gestart met het opstellen van het Omgevingsplan. 
Deze dient in 2029 gereed te zijn.  

 
1 Het vaststellen van een Verordening nadeelcompensatie is niet verplicht. Het fenomeen planschade regelen wij doorgaans 
apart in een (anterieure) overeenkomst. Het programmateam komt begin 2022 met een nader advies over de hanteren 
werkwijze. Specifiek t.a.v. kunnen heffen van recht bij tegemoetkoming van planschade. 
 
2 In samenhang met het in voorbereiding zijnde plan van aanpak voor het nieuwe omgevingsplan. Daarin zullen de 
uitgangspunten, structuur, insteek het nieuwe omgevingsplan worden verduidelijkt. Op basis daarvan kan de nieuwe raad de 
bevoegdheid tot het vaststellen van delen het omgevingsplan delegeren aan het college. Het delegatiebesluit geeft de reikwijdte 
van de bevoegdheid aan. Bepaalde mogelijkheden voor delegatie waar dan gedacht aan kan worden: het vertalen in het 
omgevingsplan van verleende omgevingsvergunningen, vastgestelde beleidsregels of de uitwerking van (delen) de 
omgevingsvisie. 
 
3 In eerste zal in december 2021 op de gebruikelijke wijze de tarieven in huidige legesverordening aangepast en vastgesteld 
worden. Die verordening beslaat qua toepassing de periode t/m inwerkingtreding van de Omgevingswet. Voorafgaand aan de 
inwerkingtreding van die wet zullen we in juni 2022 de wettelijke grondslagen en verwijzingen uit die betreffende 
legesverordening actualiseren en opnieuw laten vaststellen. Vanaf dat moment werken we dan met deze verordening onder de 
Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB). 


