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NIEUWSFLITS
Voorwoord
Volgens minister Hugo de Jonge zal de datum van Inwerkingtreding Omgevingswet 1 januari 2023 zijn.
In deze nieuwsflits komen we nog een keer kort terug op de tips & tops van onze regionale samenwerking 
en het Inregelen van de Samenwerkingsafspraken Toezicht en Handhaving. Ook geven we het woord aan 
één van onze samenwerkingspartners, provincie Noord-Brabant, over de Brabantse Omgevingsverordening.

Inwerkingtreding Omgevingswet
Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) 
met de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023 voor de Omgevingswet aangeboden aan de Eerste en 
Tweede Kamer. De minister, de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen spraken in een bestuurlijk 
overleg over het belang van een verantwoorde invoering van de wet. De datum van 1 januari 2023 biedt alle 
betrokken partijen duidelijkheid en bovenal meer zekerheid om te kunnen oefenen met het nieuwe digitale 
systeem.

Tips en tops van onze regionale samenwerking
In ons digitaal rondje langs alle partners in onze samenwerking zijn heel wat Tips en Tops besproken.
De mooiste Top is dat de meerwaarde van de samenwerking unaniem wordt herkend. Daarnaast wordt het 
capaciteitsprobleem door allen herkend, maar niet iedereen heeft hetzelfde probleem.
Enkele Tips:
-Het oefenen kan en moet concreter;
-Meer aandacht besteden aan terugkoppeling naar iedereen, alle betrokkenen, over de geboekte resultaten; 
-Nu is de samenwerking vooral gericht op processen, in de volgende fase meer richten op inhoud;
-Er is sterke behoefte aan uniformiteit in afspraken en concrete voorbeelden;
-Gebruik van PDC promoten;
-Ervoor zorgen dat de eventuele nieuwe collegeleden vanaf hun installatie op de hoogte zijn van deze 
samenwerking en gemeenteraadsleden betrekken bij de Omgevingswet;
-Blijf samenwerken, ook na de inwerkingtreding van de Omgevingswet;
-En bovenal: Aan de slag met de Omgevingswet!
Meer informatie: Pieter Coossens, p.goossens@metropoolregioeindhoven.nl
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Oefenen en Inregelen Ketenproces Toezicht ă Handhaving
Het regionale project Ketenproces Toezicht en Handhaving is afgerond. Nu moeten we vooral samen gaan 
oefenen en “thuis” inregelen!
Dat doen we zodra iemand zich meldt die hiervoor eerste aanspreekpunt wil zijn! Maar zonder trekker 
kunnen we niet van start gaan! Op dit moment ligt dit werk dus stil.

In de etalage:
Brabantse Omgevingsverordening
Omgevingsverordening Noord-Brabant vastgesteld
Hoewel de inwerkingtreding van de Omgevingswet nog even op zich laat wachten, is de provincie al goed op 
stoom gekomen. Provinciale Staten hebben op 11 maart de Omgevingsverordening Noord-Brabant 
vastgesteld. Nadat in december 2018 de Omgevingsvisie werd vastgesteld, heeft de provincie daarmee weer 
een belangrijke stap gezet op weg naar de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2023.
Naast de omgevingsverordening hebben Provinciale Staten ook besloten over:
- voorbeschermingsregels die straks in het omgevingsplan komen van gemeenten;
- delegatie aan Gedeputeerde Staten om de Omgevingsverordening te wijzigen;
- een wijziging van de Interim omgevingsverordening.
Totdat de Omgevingsverordening in werking treedt, geldt de Interim omgevingsverordening.

Wat staat in de omgevingsverordening?
De provincie is vanuit de wet verplicht om één verordening vast te stellen waarin alle provinciale regels over 
de fysieke leefomgeving staan. Naast rechtstreeks werkende regels voor activiteiten, die zich richten tot 
initiatiefnemers staan er in de Omgevingsverordening ook instructieregels aan gemeenten voor het 
omgevingsplan, instructieregels aan waterschappen maar ook regels over fauna-, vaarweg- en 
zwemwaterbeheer.

Hl Inleidende bepalingen 
H2 Omgevingswaarden

H3 Rechtstreeks werkende regels voor activiteiten en H4 Instructieregels omgevingsvergunning
Grondwater algemeen (GBES), bescherming waterwingebieden, grondwaterverontreiniging, stortplaatsen, 
ontgronding, stiitegebied, natuur, ontgassing, provinciale wegen

H5 instructieregels gemeenten:
Omgevingskwaliteit en basisprincipes, basis op orde, klimaat, energie, verstedelijking, vitaal platteland

H6 Instructieregels waterschappen:
Doorwerking omgevingswaarden, keringen en wateroverlast, watersysteem beheer, waterbeheer

H7 Instructieregels aan GS: vaststellen beleid, regionaal overleg, monitoring, adviescommissies 
H8 Toedeling taken en bevoegdheden: fauna-, vaarweg-, zwemwaterbeheer,
H9 Informatieplichten en H10 Overgangsrecht en slotbepalingen

De verordening voldoet aan de eisen van de Omgevingswet. Daardoor zijn er diverse wijzigingen 
doorgevoerd. Maar er zijn ook wijzigingen verwerkt vanwege nieuwe inzichten of nieuw vastgesteld beleid. 
De wijzigingen zijn uitgebreid beschreven in Hoofdstuk 1 Algemene toelichting van de 
Omgevingsverordening.



Digitaal raadplegen
De Omgevingsverordening is een omgevingsdocument dat wordt opgenomen in het Digitaal Stelsel 
Omgevingswet (DSO). Omdat het DSO nog niet gereed is, is er een voorlopige versie beschikbaar gesteld in 
de viewer van de provincie via: 
www.brabant.nl/omgevingsverordening
Deze versie voldoet nog niet aan de digitale standaarden van de Omgevingswet: de regels zijn bijvoorbeeld 
opgenomen in een losse pdf en niet gekoppeld aan de werkingsgebieden. Helaas is dat op dit moment nog 
niet mogelijk. Dat betekent ook dat de definitieve versie er straks heel anders uitziet.

Participatie bij opstellen
De Omgevingsverordening Noord-Brabant is tot stand gekomen na een uitgebreid participatietraject, de 
Tour de Brabant, waarbij Brabantse gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten en andere partijen 
betrokken waren. Partners hebben in een reeks van 10 verdiepingssessies met elkaar gesproken 
bijvoorbeeld over het beschermen van drinkwater en natuurgebieden, regels voor waterschappen of 
regionale samenwerking. De resultaten van deze workshops kun je teruglezen in het Tourblog op: 
https://www.omgevingswetinbrabant.nl/verhalen/tourblog/

Interim omgevingsverordening
Totdat de Omgevingsverordening in werking treedt, blijft de Interim omgevingsverordening gelden. Op 11 
maart is er ook een wijziging van de IOV vastgesteld. Hierin zijn een aantal urgente aspecten uit de 
omgevingsverordening al vast verwerkt. Het gaat daarbij onder andere om een regeling voor PFAS in 
grondwaterbeschermingsgebied, een uitzingregeling voor veehouders, diverse maatwerkregelingen en een 
actualisatie van de grenzen van werkingsgebieden. De wijziging van de IOV treedt naar verwachting medio 
april in werking is vanaf dan te raadplegen via: 
www.brabant.nl/interimomgevingsverordening
Gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten ontvangen hierover bericht.
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Regionaal Werkprogramma 2022
Beheer van de regionale afspraken: de start is gemaakt. Leer- en Ontwikkeltraject: loopt, via Berghauser Pont

Werkende Ketens en Risicomanagement: 
rege lmatig hebben we hierover regionale 
sessies met de gemeentelijke 
projectleiders implementatie OW.

Provincie Noord-Brabant

Samenwerking, procesmatige afstemming 
en kennis delen bij de kerninstrumenten: 
door gebruik te maken van deze 
Nieuwsflits, Brabantnet, en regionale 
bijeenkomsten.
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Bruidsschat en Toepasbare regels: 
Gestart in 2020, de regels worden 
waar mogelijk gecombineerd en 
de minimale toepasbare regels 
van de meest voorkomende 
milieubelastende activiteit worden 
uitgebreid.

Producten en Diensten 
Catalogus:
Vaststelling in Q1 2022.

Financiële effecten Omgevingswet: 
Gemeenten en ketenpartners krijgen naast 
kengetallen voor leges, breder inzicht in de 
effecten van de kosten voor de uitvoering 
van de Omgevingswet.

Oefenen en inregelen Ketenproces Toezicht & Handhaving: 
We gaan oefenen. Pas dan kunnen de samenwerkings- 
afspraken worden geoptimaliseerd en ingeregeld. We zoeken 
nog een collega die het project ‘Oefenen en inregelen 
Ketenproces Toezicht & Handhaving’ wil trekken!

Oefenen Processen en Inregelen Voortraject Z Vergunningen: 
Hiermee zijn we al in 2021 begonnen, we gaan daarmee door.

Het Werkprogramma 2022 is terug te vinden op Brabantnet.

Handige links:
Brabantnetjbinnen dit platform werken we samen en delen we informatie. U kunt zich aanmelden om toegang te krijgen. Klik 
daarvoor op deze link

Aan de slag met de omgevingswet: Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is een samenwerkingsverband van 
gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het Rijk.
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