
 
 
 

 
Memo 
 

 
aan : De raad van de gemeente Veldhoven 

onderwerp : Reactie en beantwoording vragen rapport Rekenkamercommissie ‘De 
Omgevingswet: een uitdaging voor elke gemeente’ 

 

van : College B&W    

datum : 16 juni 2020 aantal bijlagen : 1 

      

 
Inleiding 

 
Op 17 maart 2020 hebben wij de rapportage ‘De Omgevingswet: een uitdaging voor 
elke gemeente’ van de Rekenkamercommissie ontvangen.  In een brief van 7 april 
2020 hebben wij een inhoudelijke reactie gegeven op deze rapportage. Vooruitlopend 
op en tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering op 19 mei 2020 heeft uw raad 
enkele vragen gesteld. Een aantal vragen zijn al beantwoord door de voorzitter van de 
rekenkamercommissie. De overige vragen, of in aanvulling op de antwoorden van de 
voorzitter, beantwoorden wij in voorliggende memo. Tevens is als bijlage de eerste 
Voortgangsrapportage bijgevoegd.  
 
Beantwoording vragen 

 
Vragen D66 
1. Kan de wethouder concrete voordelen opnoemen van de samenwerking tussen de 

drie gemeenten? Wat zou er anders/slechter zijn als we niet hadden samengewerkt 

met Best en Waalre? Het bijlagenboek rept alleen op een relatief hoog 

abstractieniveau van (schaal)voordelen.  

Samen met Veldhoven, Best en Waalre zijn we aan de slag gegaan. Hierbij werken we 
samen in project- en werkgroepen bij diverse activiteiten. De voordelen hiervan zijn 
niet concreet door berekend, maar we zien wel directe voordelen door het delen van 
kennis, capaciteit en kosten. Voorbeelden hiervan zijn:  
 De gemeenten delen de inzet en kosten van het programmamanagement; 
 De gemeenten hebben gezamenlijk een adviesbureau voor de omgevingsvisies 

aangetrokken. Er is een integraal projectteam met medewerkers van de drie 
gemeenten, zodat expertise overgedragen wordt, kennis en inzet wordt gedeeld en 
kosten bespaard; 

 De gemeenten hebben gezamenlijk leer- en ontwikkeltrajecten ingekocht, met 
bijkomend kostenvoordeel; 

 De gemeenten Best en Veldhoven trekken gelijk op voor wat betreft de 
digitaliseringsopgave (delen kennis en stemmen activiteiten en processtappen op 
elkaar af); 

 Bij de werkprocessen stelt een projectgroep een voorbeeldset samen die 
vervolgens voor alle drie de gemeenten beschikbaar komt.  

 

2. Wat veroorzaakt in Veldhoven de vertraging nu en misschien ook in de toekomst? 

Ik lees bijvoorbeeld dat de software mogelijk niet beschikbaar is? Waarom is dat 

voor andere gemeenten geen probleem? 

Allereerst willen wij hierbij opmerken dat Veldhoven niet uniek is als het gaat om de 
software-aanschaf. In de brief van de minister van 1 april 2020 staat dat landelijk 
gezien de aanschaf en implementatie van software nog niet voortvarend verloopt. Hier 
zijn verschillende oorzaken voor te benoemen:  
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 Voor de implementatie van het DSO zijn nog flink wat stappen nodig (en zonder 
dat DSO kan de Omgevingswet niet in werking treden). 

 Het beschikbaar komen van de Standaard voor publicatie van 
omgevingsdocumenten (STOP) loopt vertraging op (met name van belang voor 
RO-software, die dus nog niet af is). 

Op dit moment zijn we aan de slag met de aanschaf van de noodzakelijke software. 
Dit geldt allereerst voor de VTH-software, later volgen de RO- en regelbeheer-
modules.  
 
3. Het rapport schrijft dat een keiharde voorwaarde om aan een groot aantal 

minimale wettelijke eisen te voldoen is een volwaardig werkende aansluiting op de 

landelijke voorziening digitaal stelsel Omgevingswet. De ambitie is om dit eind 

2020 werkend te hebben. Wat is daarvoor nodig? Hoe groot is de kans dat dit lukt? 

Wat zijn de gevolgen als dit niet gerealiseerd wordt. Mede rekening houdend met 

een minimaal uitstel van invoering van de wet met een half jaar. 

Zoals al tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering is aangegeven heeft de 
minister de inwerkingtreding van de Omgevingswet uitgesteld. Inmiddels is er ook al 
een nieuwe datum voor de inwerkingtreding bekend gemaakt, namelijk 1 januari 
2022. Deze termijn is voldoende om tijdig de digitaliseringsopgave afgerond te 
hebben.  
 
4. Het rapport spreekt van het ontbreken van een doorvertaling van de financiële 

consequenties voor de begroting van 2021 en de meerjarenraming. Wat is de 

reden daarvan en kunnen we dit wel nog verwachten?  

De invoeringskosten zijn opgenomen in de begroting en meerjarenraming. Voor de 
gevolgen voor de organisatie en de bedrijfsvoering zijn op langere termijn gevolgen te 
verwachten. Deze verspreiden zich over een langere periode en hangen onder meer af 
van organisatie- en beleidskeuzes. Dit jaar starten we met een verkenning hierover 
(met de drie gemeenten samen). 
 

Vragen VVD 
5. In de conclusies wordt betwijfeld of de termijnen gehaald worden. Door de vinger 

op de zere plekken te leggen kunnen de betrokkenen gericht een tandje erbij 

zetten, voor zover dat nog niet gebeurd is. Nu de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet uitgesteld is zou dat ruimte kunnen bieden. Zelf zijn wij 

voorstander van vasthouden aan de oude termijnen om reservetijd achter de hand 

te houden. Die kan gebruikt worden om tegenvallers op te vangen zodat alles 

zeker tijdig klaar is. Hoe ziet het college dat?  

We houden zoveel mogelijk vast aan de oude planning. De extra tijd is vooral welkom 
voor onderdelen waarvoor al sprake was van een kritiek pad, zoals de 
digitaliseringsopgave (aanschaf, implementatie en testfase van software en 
processen).  
 
6. In reactie op de in Aanbeveling 2 geopperde 2-maandstermijn stelde het college 

voor deze te verruimen naar 3 maanden. De RKC neemt de suggestie over maar 

ligt het risico van verslapping dan niet op de loer?  

Inmiddels hebben we maatregelen genomen en een eerste voortgangsrapportage 
opgesteld, zie bijlage. Elke drie maanden zullen wij een voortgangsrapportage 
opleveren. Gelet op de urgentie van het programma, ligt naar onze mening 
verslapping niet op de loer. Mocht er tussentijds iets gebeuren wat van belang is, dan 
zullen wij dit uiteraard melden. 
 
7. We trekken met de twee andere gemeenten op. Dat dat vooralsnog geen meetbaar 

financieel voordeel sorteert vinden wij als Veldhovense VVD teleurstellend, ook al 

was dat niet het doel. 

Hierover willen wij opmerken dat de voordelen op hoofdlijnen wel te benoemen zijn: 
kostenverlaging programmamanagement (betaald door Best, ca € 40.000 per jaar), 
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kostendeling leertraject (kostenbesparing van ca € 15.000), ontwikkeltraject 
omgevingsplan (ca € 5.000 euro) en een kostenbesparing voor het 
omgevingsvisietraject (naar schatting € 10.000 tot € 25.000). 
 

Vragen GBV 
8. Klopt het dat de aangehaalde up-date stand van zaken Omgevingswet nog niet 

voor de raad beschikbaar is? 

o Zo ja, kan de raad deze up-date nog voor behandeling van bovenvermeld 

rapport op dinsdag 19 mei verwachten?   

De eerste Voortgangsrapportage over de stand van zaken is bijgevoegd. 
 
9. Kan de raad (het concept) verordening fysieke leefomgeving en (het concept) 

Omgevingsplan verwachten voordat de Omgevingswet van kracht wordt?  

o Zo ja, is dan al inzichtelijk wanneer wel? 

o Zo nee, hoe wordt dan omgegaan met de van kracht zijnde verordeningen 

en bestemmingsplannen? 

 Benaderd in de geest van de nieuwe Omgevingswet? 

 Of volgens de wettelijke regels? 

 Wat betekent dit indien bezwaren onverhoopt tot rechtszaken 

zouden leiden? 

Iedere gemeente beschikt vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet over een 
omgevingsplan van rechtswege. Dit omgevingsplan bevat van rechtswege: 

o Huidige bestemmingsplannen 
o Regels van de bruidsschat  
o Regels van de verordeningen die betrekking hebben op fysieke 

leefomgeving. 
 
Volgens het projectplan stellen wij geen verordening fysieke leefomgeving op! Wel 
komt er een werkdocument waarbij de meeste regels uit de verschillende 
verordeningen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving zijn gebundeld. Dit 
werkdocument samen met de huidige bestemmingsplannen en de regels uit de 
bruidsschat vormen dan het tijdelijke omgevingsplan. Nadat de Omgevingswet in 
werking is getreden zal verder vorm worden gegeven aan het opstellen van het 
omgevingsplan. 
 
10. Kan aangegeven worden wat de te verwachten impact van de nieuwe 

Omgevingswet op de begroting gaat zijn (zoals bijv. kosten invoering, 

legesinkomsten)?  

De invoeringskosten zijn opgenomen in de begroting en meerjarenraming. Voor de 
gevolgen voor de organisatie en de bedrijfsvoering zijn op langere termijn gevolgen te 
verwachten. Deze verspreiden zich over een langere periode en hangen onder meer af 
van organisatie- en beleidskeuzes. We starten hierover dit jaar een verkenning (met 
de drie gemeenten samen). 
 
11. Er was een bijeenkomst voor de raad gepland om de gevolgen van de OW uit te 

leggen. Helaas vervallen. Is er een nieuwe bijeenkomst voorzien?   

Voor de raad was een bijeenkomst gepland in het kader van de droomfase van de 
Omgevingsvisie op 12 maart welke door de corona maatregelen niet door kon gaan. 
Deze bijeenkomst is vervangen door het uitzetten van een enquête. De volgende 
bijeenkomst in het kader van de omgevingsvisie wordt gehouden op 18 juni. Hiervoor 
heeft uw raad inmiddels een uitnodiging ontvangen. 
 
Lokaal Liberaal 
12. Kan de wethouder al melden hoe het zit met het uitstel van de invoering van de 

wet? 

Op 20 mei jl. heeft de minister bekend gemaakt dat de nieuwe datum voor de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet 1 januari 2022 is.  


