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NIEUWSFLITS
Voorwoord
In deze eerste nieuwsflits na de gemeenteraadsverkiezingen kijken we naar diverse onderwerpen. Om te 
beginnen naar de datum van inwerkingtreding Omgevingswet. Daarna gaan we in op diverse onderdelen van 
het regionaal werkprogramma. In de etalage staat de Gezondheidsmonitor van de GGD.

Inwerkingtreding Omgevingswet
Pas eind juni komt er helderheid of de Omgevingswet per 1 januari 2023 zal worden ingevoerd.
Minimaal een half jaar voor de invoeringsdatum van de Omgevingswet beloofde minister De Jonge 
duidelijkheid. Zoals het er nu naar uitziet, zal over de invoeringsdatum op 21 of 28 juni 2022 een knoop 
worden doorgehakt in de Eerste Kamer. Dat beeld doemt op uit een vergadering van de Eerste 
Kamercommissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit. De commissies gaven daarin ook een eerste reactie op de antwoorden van De 
Jonge op vragen vanuit de Eerste Kamer.
Bijna een half jaar geleden stemde de Tweede Kamer al met de invoering van de Omgevingswet per 1 
januari 2023 in. Het is onzeker hoe de stemming in de Eerste Kamer zal uitvallen.
Wij wachten rustig af, en gaan regionaal gestaag door met alle ingezette voorbereidingen.

Omgevingstafel
De handen zijn niet op elkaar gekregen om de Omgevingstafel regionaal, in Zuidoost-Brabant, op te gaan 
zetten. In de Kopgroep is de afspraak gemaakt om ‘een laatste kans’ te geven aan het samen optrekken in 
de Omgevingstafel, door te pogen het subregionaal uit te zetten. In een volgende Nieuwsflits zullen we daar 
aandacht aan besteden.

Afgeronde opdracht Bruidsschat en opdracht Toepasbare Regels naar 
OmgevingsdienstNL
Onder de Omgevingswet verhuist een aantal regels van het Rijk naar gemeenten en waterschappen. Dit



heet de 'bruidsschat'. De activiteiten die onder de bruidsschat vallen zijn vooral lokale vraagstukken, waar 
een gemeente zelf moet gaan bepalen hoe ze deze onderwerpen wil regelen.
In een eerdere bestuursopdracht (maart 2020) regionale samenwerking Omgevingswet heeft de 
ODZOB samen met ketenpartners de regels bruidsschat vergeleken met de huidige regelgeving.
Daarnaast is bekeken of de regels kunnen worden geschrapt, gemotiveerd aangepast of behouden. De 
bestuursopdracht is in maart 2021 aangepast, omdat de bruidsschat is aangevuld en omdat er 49 regels 
zijn die niet voldoen aan de instructieregels van het Besluit kwaliteit leefomgeving.
Alle gemeenten hebben de analyse gekregen. Maar met het hebben van deze documenten zijn gemeenten 
nog niet klaar! Elke gemeente moet zelf nog bepalen of alle regels van toepassing zijn. Alle 
bruidsschatregels moeten worden behandeld en vragen om een gemeenteraadsbesluit (voor 2029). Dit geldt 
ook voor regels die ongewijzigd worden opgenomen in het nieuwe omgevingsplan.
De GGDBZO en de VRBZO hebben de bruidsschat ook bekeken en hebben op onderdelen, die betrekking 
hebben op gezondheid en veiligheid, een advies opgesteld. Door verschillende deelnemers is de behoefte 
geuit om ook de toepasbare regels, die het rijk niet maakt, op te gaan stellen. De ODZOB heeft dit bij ODNL 
aangekaart en gaat dit samen met een aantal andere omgevingsdiensten oppakken.

Urgentie oefenen DSO
De projectorganisatie van de Regionale Samenwerking Omgevingswet in Zuidoost-Brabant is geschrokken 
van het achterblijven van het werkelijk oefenen in het DSO (landelijke Digitale Stelsel Omgevingswet) en het 
überhaupt testen van de applicatie en functionaliteiten in het DSO. Dit terwijl het reëel is te verwachten dat 
de Eerste Kamer eind juni besluit dat de IWT-datum 1-1-2023 zal zijn. Het is van groot belang dat elke 
gemeente begin volgend jaar weet hoe de techniek werkt, en of alles daadwerkelijk functioneert. Dit kun je 
maar op 1 manier te weten komen: testen en oefenen. Dit hoeft niet persé regionaal, maar elke gemeente 
moet dat zelfstandig wel doen. Nu lijkt het erop dat dit niet overal gebeurt, dus hierbij de oproep om dat in 
eigen huis wel degelijk te doen.

Belang harmonisatie omgevingsplannen
De wens bestaat om afspraken te maken over de wijze waarop omgevingsplannen worden opgesteld, 
waarbij “harmonisatie” een sleutelwoord is.
Wat we zeker niet verstaan onder harmonisatie is:
-Het gaat niet om uniforme normen. Elk bevoegd gezag heeft binnen de ruimte die de Omgevingswet 
daartoe biedt beleidsvrijheid bij het vaststellen van normen en omgevingswaarden. Het is niet de bedoeling 
om daar aan te tornen.
-Het gaat niet om uniforme vormgeving. Elk bevoegd gezag kiest zelf een vorm die het beste past.
Waar het wel om gaat:
-We streven in omgevingsplannen naar een heldere en gelijkgerichte manier van formuleren van planregels, 
zodat het voor iedereen in de regio helder en duidelijk is.
-De formulering laat zo weinig mogelijk ruimte over voor verschillende interpretaties.
-Het spreken van dezelfde taal helpt ons allen en het bevordert het regionale samenwerken, zonder dat 
getornd wordt aan de beleidsvrijheid van de bevoegde gezagen.
Iedereen heeft er baat bij dat planregels helder en begrijpelijk geformuleerd worden, én dat de wijze waarop 
dat bij de verschillende gemeenten in de regio plaatsvindt zoveel als mogelijk op elkaar is afgestemd.

Gezocht: Trekker oefenen T&H afspraken
Begin 2022 zijn documenten opgeleverd die beschrijven hoe we in de keten kunnen samenwerken bij 
Toezicht en Handhaving (T&H). Ook bij deze afspraken is het nodig dat elke gemeente hierin oefent, test en 
inregelt. Onder meer om te zien of de afspraken in de eigen gemeente werkbaar zijn. Of dat er toch op 
detail wat aangepast moet worden. Als we regionaal gaan oefenen met T&H is nog wel een TREKKER nodig. 
Heb je interesse? Meld je dan bij Pieter Goossens.



Vaststelling PDC door GGD, VR en ODZOB
Bijna is de Producten Diensten Catalogus (PDC) vastgesteld.
Het Dagelijks Bestuur van VRBZO heeft de PDC op 21 januari 2022 vastgesteld;
Het Algemeen Bestuur van GGDBZO heeft de PDC op 16 maart 2022 vastgesteld;
We verwachten dat het directieteam van ODZOB de PDC eerdaags gaat vaststellen.

Opleidingen in de regio
Voor de opleidingen die we delen met de hele regio zijn voor nog een paar data plekken vrij. Nog twee 
trainingen voor de zomervakantie, en nog een paar na de zomervakantie.
Schrijf je in als je nog niet bent geweest!
Omgevingsplan voor Ruimtelijke Ordening - ZO Brabant (berghauserpontacademy.nl)
Voor de bijeenkomst van 16 juni 2022 zijn nog enkele inschrijvingen nodig, anders kan deze vanwege te 
weinig inschrijvingen helaas niet doorgaan.

In de etalage:
Gezondheidsmonitor GGD
Een gezonde leefomgeving is een belangrijke voorwaarde voor gezondheid. Bronnen in de woonomgeving 
kunnen de gezondheid direct maar ook indirect, door bezorgdheid en stress, aantasten. Niet alleen 
blootstelling speelt daarbij een rol, maar ook context en persoon (RIVM). In Brabant ervaart 25% van de 18- 
64-jarigen ernstige geluidhinder en 1^ ernstige geurhinder, maar deze percentages variëren sterk per 
gebied. De inrichting van de woonomgeving biedt ook kansen voor gezondheid: om te ontmoeten, tot rust 
te komen, te bewegen of om verkoeling te vinden op warme dagen. Het rapport ‘Kernwaarden gezonde 
leefomgeving’ biedt handvatten om op lokaal niveau aan de slag te gaan met de gezonde leefomgeving 
(GGD GHOR).
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Ernstige geluidhinder bij 1 op de 4 Brabanders
Van de 18-64-jarigen ervaart gemiddeld 250Zo ernstige geluidhinder 
door bronnen in de woonomgeving. De meest voorkomende bronnen 
zijn wegverkeer (met name brommers) en buren. Vergeleken met
2016 is de hinder door brommers/scooters en vliegverkeer met 2 
procentpunten toegenomen.

Ernstige geluidhinder per bron, Brabant 2020

Hinderbeleving varieert per buurt of wijk
De hinder varieert tussen gemeenten maar ook op wijkniveau. Resultaten op gemeenteni
veau geven daarom niet altijd een goed beeld van de milieuhinder omdat de cijfers wor
den gemiddeld. In de kaart is te zien dat in (wijken van) grote steden meer geluidhinder 
van brommers ervaren wordt dan in buitengebieden.

Ernstige geluidhinder (96) door brommers /scooters Der wiik. 2020
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Geluidhinder varieert echter sterk per gebied. De figuur geeft het ge
middelde aandeel ernstig gehlnderden aan in Brabant en de totale 
spreiding naar gemeenten. Het grootste verschil is te zien bij vlieg
verkeer: gemiddeld is 50ŵ van de Brabanders ernstig gehinderd door 
dit geluid, maar dit varieert per gemeente van l0Zo tot 280Zo van de 
18-64-jarigen. De ligging ten opzichte van aanvliegroutes van vlieg
velden speelt hierbij een rol.

70Zo ernstige slaapverstoring door geluid van verkeer en/of industrie
De mate van slaapverstoring door geluid is Brabant-breed alleen nagevraagd voor de 
bronnen wegverkeer (onder/boven 50 km/u), treinverkeer, vliegverkeer en 
bedriĵven/īndustrie. Deze bronnen geven bij 7cZo van de 18-64 jarigen ernstige 
slaapverstoring. Wegverkeer 450 km/u geeft de meeste slaapverstoring (40Zo). De 
spreiding per gemeente loopt van 0 tot 39/6 bij wegverkeer 450 km/u en vliegverkeer.

Meer resultaten van de Gezondheidsmonitor 2020 vind je op de Brabantscan.



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: 
Regels worden waar mogelijk 
gecombineerd en de minimale 
toepasbare regels van de meest 
voorkomende milieubelastende 
activiteit worden uitgebreid.

Producten en Diensten 
Catalogus:
VR-DB 21-1-2022 vastgesteld; 
GGD-AB 16-3-2022 vastgesteld; 
ODZOB-DT nog vast te stellen.

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 samenwerkingsafspraken 
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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