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De Omgevingswet (proces) 

• 2018  Bewustwording en Verdieping 

– 15 januari presentatie Omgevingswet 

– 13 juni Raad in Beraad 

• 2019  Voorbereiding en Verandering 

• 2020  Realisatie en Verankering  

• 2021  Landelijke invoering Omgevingswet 

• tot 2029 aanpassen beleid en 
(bestemmings)plannen 



De Omgevingswet (inhoud) 

• Integratie tot één wet op het gebied van ruimtelijke 
ordening, milieu, bouwen, infrastructuur, natuur, 
water,  cultuurhistorie en externe veiligheid.  

 

• Met als insteek dat de overheid: 

   - De wil heeft om de leefomgeving integraal te     

      benaderen; 

   - Geen risicomijdend gedrag vertoont; 

   - Ruimte geeft voor privaat initiatief; 

   - Een participatieve aanpak toepast. 



Beleidsvernieuwing 

• Document: “Beleidsvernieuwing onder de 
Omgevingswet, een ambitie gericht op 
vernieuwing” 

 

• Onderverdeling in Omgevingsvisie, 
Omgevingsplan en Participatie 

 



• Omgevingsvisie 
– Een strategisch document dat de gewenste 

ontwikkelingsrichting voor de fysieke leefomgeving voor 
de lange termijn vastlegt.  

Beleidsvernieuwing 



Beleidsvernieuwing 

• Omgevingsplan 
– Bevat de regels voor de fysieke leefomgeving op lokaal 

niveau, regelt een evenwichtige toedeling van functies 
aan locaties. 



Beleidsvernieuwing 
 

• Voorstel om te kiezen voor vernieuwende 
strategie: 
– Streven naar een identieke visie voor twee 

gemeenten 

– Omgevingsvisie en –plan geen blauwdruk maar 
een inspirerende leidraad waarbij flexibel en 
oplossingsgericht moet worden omgegaan met 
initiatieven uit de samenleving. 

– De omgevingsvisie is geen gedetailleerd plan, 
maar toont de hoofdlijnen voor het 
langetermijnbeleid. 



Beleidsvernieuwing 
 

• Voorstel om te kiezen voor vernieuwende strategie: 
– Onder procesbegeleiding van een extern bureau wordt de 

omgevingsvisie opgesteld  

– Belanghebbenden, ook de gemeenteraden worden vanaf 
de start actief betrokken bij de totstandkoming van de 
omgevingsvisie. 

– Het proces MijnDorp en MijnDinkelland2030 is 
uitgangspunt voor het bepalen van het DNA van de 
kernen. 

– In de omgevingsvisie moet niet het beleid centraal staan 
en in het omgevingsplan moeten niet alleen regels worden 
gesteld, maar de maatschappelijke opgaven en de 
initiatiefnemers met hun omgeving moeten centraal staan; 



Status van het besluit 

• Richtinggevend kader voor opstellen 
Omgevingsvisie en Omgevingsplan 

• Uitspraken over proces en dat we iets gaan 
doen 

 

• Nog geen uitspraken over hoe en wanneer we 
iets doen  dat volgt nog. 



Vervolg en rol van de raad 

Vervolgtraject 

 

Besluitvorming in de raad van Tubbergen 
en Dinkelland  

 26 en 27 november 

Aanbesteding externe begeleiding +/- 28 november 

Terugkoppeling Gemeenteraden  Voorjaar 2019 

Opstellen Omgevingsvisie 2019 / 2020 

Voorbereiding op Omgevingsplan 2019 / 2020 

Opstellen Omgevingsplan 2021 / … 



Meer informatie 

 
• www.vng.nl/omgevingswet   
• https://vng.nl/invoering-omgevingswet-

menu-voor-raadsleden  
• www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl     
• www.omgevingswetportaal.nl    
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Vragen ? 


