
De Omgevingswet 2021: Eén wet, één loket, samen aan zet.
De Omgevingswet die in 2021 ingaat, bundelt de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Hierdoor 
wordt de fysieke leefomgeving integraal en samenhangend benaderd. Door de bundeling zijn er tevens minder regels nodig en zijn 
procedures korter. Dat maakt de wet inzichtelijker voor onze burgers en ondernemers. De Omgevingswet biedt meer ruimte voor 
initiatieven en stelt de gebruikers centraal. Burgers participeren aan de voorkant bij beleidsontwikkeling in plaats van dat ze 
achteraf geïnformeerd worden over besluiten. Dit alles met het oog op duurzame ontwikkeling.

Portefeuillehouder omgevingswet 
Bestuurlijk opdrachtgever

College van B&W
• Voorbereiding raadsbesluiten
• Besluitvorming omgevingsvergunning

Klankbordgroep 
omgevingswet

RICHTING BEPALEN

BESTUUR

Raad 
• Bepalen ambitie en invoeringsstrategie
• Besluitvorming over omgevingsvisie, 
  omgevingsprogramma en omgevingsplan

Omgevingsvisie buitengebied

BUITENGEBIED

Buitengebied in balans

EXPERIMENTEREN

Provincie, Waterschappen en Rijk - Afspraken over 
gebiedsdekkende regelingen, visies en landelijke 
rijksregels voor activiteiten.

Ketenpartners - Afspraken met partners als 
de Veiligheidsregio en RUD over bouwstenen, 
adviesrol in procedures en uitwisselen 
digitale informatie

EXTERN

Buurgemeenten - Afspraken over 
afstemming visies en plannen

De maatschappij - Burgers, 
bedrijven, maatschappelijke 
organisaties – participatie

SAMENWERKEN

• Digitaal stelsel
• Uitwisseling digitale info

• Dienstverlening
• Samenwerking
• Participatie
• Houding & gedrag
• Integraliteit

• Omgevingsvergunning 
• Omgevingsplan
• Omgevingsprogramma
• Omgevingsvisie

• 
WERKGROEP
INSTRUMENTARIUM

WERKGROEP
DIGITAAL STELSEL

WERKGROEP
ANDERS WERKEN

Kernteam 
Ondersteuning programmanager, 
verbinden werkgroepen, communicatie, 
bewustwording, ambitie en 
invoeringsstrategie

Programmamanager 
Proces, planning, middelen,
afstemming, verbinden

AMBTELIJKE ORGANISATIE

Ambtelijke opdrachtgever

UITVOEREN

• Raad van Inspiratie
• Platforms
• Interviews
• Filmpje BiB

BUITENGEBIED 
IN BALANS (BIB)

• Meedenksessie
• Eerste serie 
   moodboardsessies 
• Interviews
• Filmpje OVB

OPHALEN AGENDA 
OMGEVINGSVISIE 
BUITENGEBIED
(OVB)

• Tweede serie 
   moodboardsessies
• Werkgroep sessies
• Interviews

THEMATISCHE 
VERDIEPING 
OMGEVINGSVISIE 
BUITENGEBIED

• Stakeholderbijeenkomst
• B&W
• Raad

CONCEPT 
OMGEVINGSVISIE 
BUITENGEBIED 

• Publieksbijeenkomst, 
   november
• B&W
• Raad, 8 oktober

VOORONTWERP 
OMGEVINGSVISIE 
BUITENGEBIED

• B&W
• Raad
• Informatiebijeenkomst
• Ter inzage (6 weken)
• Zienswijze behandelen

ONTWERP 
OMGEVINGSVISIE

• B&W
• Raad Vaststelling
• Communicatie OVB

VASTSTELLING 
OMGEVINGSVISIE 
BUITENGEBIED

• Toepassen

OMGEVINGSPLAN
BUITENGEBIED 
NEDERWEERT
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DIALOOG EN PROEFTUINEN + QUICK WINS EN BESLUITEN • Stakeholders; initiatiefnemers, ondernemers, inwoners, belangenvertegenwoordigers en overheden.

Omgevingswet
2021

Eén wet, één loket,
samen aan zet.

Omgevingsvisie buitengebied Nederweert
De Omgevingsvisie vormt de opmaat voor de invoering van de Omgevingswet. De visie geeft de koers 
aan voor ons buitengebied en eindigt uiteindelijk in een Omgevingsplan. Dit plan is het handvest voor 
ontwikkelingen in de toekomst voor het Nederweerts buitengebied. Om tot een gedragen, kwalitatieve 
goede visie te komen wordt een zorgvuldig proces doorlopen. In bovenstaande planning ziet u de reeds 
genomen en de te nemen stappen.


