
Ontwikkelingen met impact op de begroting (toelichting vindt u in paragraaf 2.1.1 van de begroting)

Bor
Het Besluit omgevingsrecht (Bor) 
is met ingang van 2019 volledig 
geïmple menteerd in de regio 
 Midden- en West-Brabant.

 

Energie en duurzaamheid
Energiebesparing bij bedrijven,  
en dus toezicht en handhaving  
vanuit de OMWB, krijgt steeds  
meer aandacht.

Verbod op asbestdaken 2024
Asbestdaken die in contact staan 
met de buitenlucht zijn vanaf 2024 
verboden. Om de doelstellingen te 
behalen is meer saneringscapaciteit 
nodig én moeten  eigenaren gestimu-
leerd worden om te gaan saneren.

MWB-norm
Vanaf 2019 werken we volgens de 
MWB-norm. Het doel: de kwaliteit 
van onze  producten en diensten 
verbeteren. Daarnaast wordt de 
norm grondslag voor een duurzame 

Omgevingswet
De OMWB bereidt zich samen 
met deelnemers voor op de 
Omgevingswet door middel van 
pilots, proactieve consultaties en 
samenwerkingsverbanden. Dit 
vraagt ook om aanpassing van de 
werkprogramma’s  en ontwikkeling 
van competenties van medewerkers.

Zorgvuldige veehouderij  
en volksgezondheid
De Provincie Noord-Brabant 
streeft ernaar in 2020 tot de meest 
innovatieve,  duurzame en slimme 
agrofoodregio’s van Europa te 
behoren. Dit heeft invloed op onze 
VTH-taken.

Bestuurlijke ontwikkelingen
De gemeenteraadsverkiezingen 
hebben plaatsgevonden. Dat 
betekent bestuurlijke wisselingen 
en het inwerken van de nieuwe 
bestuursleden.
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De OMWB vernieuwt het ICT-landschap om 

te  werken en klaar te zijn voor toekomstige 
ontwikkelingen. Dit zien we ook terug in de 

begrote uitgaven voor 2019. Meer informatie 
vindt u in paragraaf 2.2.3 van de begroting.
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Nederland telt talloze wetten op het gebied van 
de leefomgeving. Een ingewikkeld geheel waar 
bijna niemand de weg in kan vinden. De 
Omgevingswet vereenvoudigt de weg voor 
nieuwe initiatieven. Uitgangspunt is: ruimte 

bieden aan ontwikkelingen en beschermen 
   wat kwetsbaar is.

> Inwerkingtreding Omgevingswet op 1 januari 202201
maand
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Omgevingswet in 3 hoofdonderdelen

Visie OMWB: Wij willen de regisseur van de leefomgeving zijn. Naast excellente 
dienstverlening voor de VTH (basis)taken zijn we regio-expert milieu & duurzaamheid, 
maar ook procesregisseur bij vergunningen op gebied van milieu & duurzaamheid. Als bronhouder, 
analist en leverancier van geodata zijn we een belangrijke speler. De OMWB denkt mee met de 
belangen van betrokken partijen mét oog voor de bescherming van de kwetsbare leefomgeving. 

Focus OMWB: roadmap VNG: In onze activiteiten en voorbereidingen sluiten we aan op de 
‘sporen’ van de VNG, te weten: Spoor A: Ambities, strategie en beleid; Spoor B: Omgevingsvisie 
en omgevingsprogramma; Spoor C: Omgevingsplan (Bruidsschat); Spoor D: Initiatieven 
dienstverlening en behandel processen; Spoor E: Monitoring, toezicht en Handhaving; Spoor F: 
Systemen (DSO en inrichtingenbestand); Spoor G: Financieel arrangement.

Uitwerking Omgevingswet bij de OMWB
Fase 1:   2018 – 1 januari 2021: Kennisopbouw, verwerven en inrichting digitale 

systemen, verwerving software, kleinschalige praktijkproeven, maken 
van samenwerkingsafspraken op hoofdlijnen.

Fase 2:  1 januari 2021 – 1 juli 2021: Zelfstandig inrichten werkprocessen en DSO 
door alle gemeenten en uitvoeringsorganisaties , rekening houdend met de 
samen werkingsafspraken met casussen en deels gevulde proefomgevingen.

Fase 3:  1 juli 2021 – 1 januari 2022: In alle gemeenten over de gehele breedte van 
de organisatie kunnen voorbereiden inwerkingtreding (inregelen werkproces-
sen, opleiden etc) met een volledig en gevuld DSO en een werkende keten.
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