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Beste raads- en burgerleden,
Snelheid van ontwikkelingen, complexiteit van opgaves en veranderende samenleving vragen andere rol van de
overheid. Er is een andere manier van denken én werken nodig. De komst van de Omgevingswet is een reactie hierop
en is bedoeld om de overheid in staat te stellen om invulling te kunnen geven aan haar nieuwe rol. De invoering van de
Omgevingswet is een van de grootste opgaves voor de komende járen in het fysieke domein. De wet omvat een
vergaande herziening van het omgevingsrecht, een digitaliseringsopgave en zet in op een nieuwe manier van werken:
een cultuurverandering. De inwerkingtreding van de wet staat gepland op 1 januari 2021. Gezien de complexiteit en de
omvang van de opgave is het van belang tijdig en stapsgewijs vorm te geven aan de invoering.
Invoeringstraject Bergen op Zoom
Op 13 juli 2017 heeft uw raad de Startnotitie Omgevingswet vastgesteld. Hierin is aangegeven waartoe de implementatie
van deze wet voor Bergen op Zoom moet leiden en is het ambitieniveau op hoofdlijnen en de daarbij behorende
invoeringsstrategie bepaald en zijn richtinggevende uitgangspunten beschreven. Uw raad heeft uitgesproken dat zij de
(verbeter)doelen van de Omgevingswet onderschrijft en de kansen die de wet biedt wenst te omarmen. Er is gekozen
voor een invoeringsstrategie die zich kenmerkt door een externe oriëntatie en die inzet op vernieuwing. Er is de
afgelopen periode hard gewerkt aan een plan van aanpak. De aanpak kenmerkt zich conform de door uw raad in de
Startnotitie benoemde invoeringsstrategie door een externe oriëntatie en vernieuwing. De gekozen aanpak is,
overeenkomstig de geest van de wet, geen blauwdruk, maar een ontwikkelplan. Jaarlijks bepalen wij gezamenlijk wat in
desbetreffend jaar nodig is. In de begroting heeft u voor het jaar 2019 een bedrag van č 500.000,- vrijgemaakt voorde
invoering van de Omgevingswet.
Eind 2018 hebben we een viertal inspiratiesessies in Gebouw-T met aansluitende 'deep dive'-sessies in het
Binnenstadslab georganiseerd. Met een ruime diversiteit aan inwoners, bedrijven, partners, medewerkers én leden van
uw raad hebben we een blik naar buiten en de toekomst gericht. Daarbij is een dialoog aangegaan over hoe wij ons
kunnen verhouden tot de veranderende wereld en de grote maatschappelijke opgaven. De opbrengsten uit deze sessies
zijn gebundeld in een ‘summary book’ en hebben geleid tot een gezamenlijk handelingsperspectief. Dit
handelingsperspectief is ons kompas bij de invoering van de wet. Het summary book en het handelingsperspectief treft u
aan in de bijlage.
Vervolgens hebben wij de invoering van de Omgevingswet uitgewerkt en verder geconcretiseerd aan de hand van drie
werkstromen:
A. Instrumentarium Omgevingswet
B. Werkprocessen S digitalisering
C. Werkwijzen å vaardigheden
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Binnen deze werkstromen zijn verschillende deelprojecten met bijbehorende opdrachten, op te leveren producten en
planning gedefinieerd. Er zijn werkgroepen geformeerd om de verschillende opdrachten uit te voeren. Als bijlage treft u
het plan van aanpak met de daarbij behorende uitgewerkte opdrachten aan. Wij nodigen u uit hiervan kennis te nemen.
Motie pilot Omqevinqswet
Een van de deelopdrachten omvat deelname aan het pilottraject Omgevingsplan. Dit stelt ons in staat om te
experimenteren met dit nieuwe instrument. Uw raad zal in verschillende fases bij dit experiment worden betrokken. De
opbrengsten uit dit traject vormt input voor het stapsgewijs vormgeven van één gebiedsdekkend Omgevingsplan. Wij
menen hiermee uitvoering te hebben aan de door uw raad aangenomen motie vreemd aan de orde van de dag pilot
Omgevingswet, nummer RM017-0094.
Betrokkenheid van uw raad
In 2018 hebben wij samen met een verkennersgroep van uw raad op een hele constructieve wijze de voorbereidingen op
de invoering van de Omgevingswet verkend. De opbrengst van deze verkenning hebben wij meegenomen bij de
totstandkoming van het plan van aanpak. Graag willen wij hieraan een vervolg geven. We nodigen u van harte uit om
actief deel te nemen aan het invoeringstraject en in gezamenlijkheid te bepalen op welke wijze uw betrokkenheid het
beste vorm kan worden gegeven. Op korte termijn organiseren wij een bijeenkomst om dit met uw raad verder te
bespreken.
Tot slot
Wij gaan ervan uit u hiermee naar behoren te hebben ingelicht en kijken er naar uit om gezamenlijk uitvoering te geven
aan een succesvolle invoering van de Omgevingswet.
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