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1 Wat is de omgevingswet

1.1 Inhoud omgevingswet

Veel gemeenten vinden de regels voor ruimtelijke plannen ingewikkeld en onduidelijk. Met de 
Omgevingswet wil de overheid deze regels vereenvoudigen en samenvoegen. De komst van de 
Omgevingswet betekent dat er veel verandert. De wet bundelt alle bestaande wetten op het gebied 
van onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Wat levert de Omgevingswet de 
gemeenten, burgers en bedrijven op? Een aantal feiten op een rij: 

 Van 26 wetten naar 1.
 Van 5000 wetsartikelen naar 350.
 Van 120 ministeriële regelingen naar 10.
 Van 120 algemene maatregelen van bestuur naar 4.
 1 wet voor de hele leefomgeving.
 De wet maakt het mogelijk om lokale problemen ook lokaal op te lossen.
 Van meerdere bestemmingsplannen naar 1 omgevingsplan.

Deze vermindering van regels moet onder meer leiden tot meer kwaliteit voor de leefomgeving, een 
grotere keuzevrijheid voor ondernemers, kortere procedures en minder onderzoekslasten. De 
wijzigingen hebben een grote invloed op de besluitvorming en de werkprocessen bij gemeenten. Eén 
wet, één vergunning. De Omgevingswet heeft drie pijlers waar het zich op richt: 

1. Integratie wetgeving met o.a. nieuwe instrumenten en andere werkwijze (anders dan Wabo)
2. Cultuuromslag - o.a. meer burgerparticipatie, meer integraliteit
3. Digitalisering

1.2 Datum vaststelling

Vooralsnog wordt gekoerst op inwerkingtreding begin/ halverwege 2019.

1.3 Doelen omgevingswet
Artikel 1.3 Ow: “Deze wet is, met het oog op duurzame ontwikkeling, gericht op het in onderlinge 
samenhang:

a) bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede   
omgevingskwaliteit, en 

b) doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van 
maatschappelijke functies”.

Om dit te bereiken kent de Omgevingswet vier verbeterdoelen:

1. Het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het 
omgevingsrecht;

2. Het bewerkstelligen van een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in 
beleid, besluitvorming en regelgeving;

3. Het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en flexibele aanpak 
mogelijk te maken voor het bereiken van doelen voor de fysieke leefomgeving;

4. Het versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving.

Voor ons als gemeente betekent dit dat we moeten inzetten op meer integraliteit, meer flexibiliteit en 
meer samenwerking met bewoners, bedrijven en andere overheden.
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1.5 Instrumenten omgevingswet

Voor ons als gemeente zijn de instrumenten 1, 2, 3 (omgevingsplan) en 5 relevant. Verderop in dit 
projectplan gaan wij hier verder op in en geven we aan welke stappen wij hiervoor gaan doorlopen om 
deze instrumenten te implementeren.

1.6 Projectdoel
Het doel is om de Omgevingswet te implementeren in de gemeente Oude IJsselstreek. Deze invoering 
zal fasegewijs verlopen en zal ten minste tot 2019 duren (datum inwerkingtreding nieuwe wet). De 
gehele ICT-architectuur zal in 2024 zijn geïmplementeerd.

1.7 Projectresultaat
De gemeente Oude IJsselstreek werkt met de Omgevingswet, volgens de wettelijke procedures/ eisen 
en op het gewenste niveau van dienstverlening.

1.8 Afbakening 
De Omgevingswet richt zich op de gehele fysieke leefomgeving. Nagenoeg iedereen in het 
gemeentehuis zal dan ook in meer of mindere mate met de veranderingen te maken gaan krijgen. 
Deze gevolgen zijn het grootst voor teams als milieu, economie en ruimtelijke ordening, maar ook 
zonder de inzet van teams als het sociaal domein, communicatie, ICT, etc is een succesvolle 
implementatie niet haalbaar. 

Hoewel aanschurend, behoren tot de opdracht ‘implementatie Omgevingswet in ieder geval niet: 

 Bestaande werkprocessen en samenwerkingsverbanden evalueren; 
 Lopende beleidsontwikkeling en organisatieontwikkeling verder brengen; 

Op hoofdlijnen is duidelijk wat de nieuwe Omgevingswet beoogt. Echter, op het moment van schrijven 
van dit plan van aanpak, is de invoeringswet nog niet gereed en zijn ook de vier AMVB’s nog niet 
vastgesteld. Dit betekent dat op inhoud nog niet 100% duidelijk is wat van de gemeente wordt 
verwacht. De metafoor met een rijdende trein doemt op: we zitten al in de trein, en we weten naar 
welk land en stad we op weg zijn, maar op welk station we in die stad uitstappen, gaan we gaandeweg 
de reis uitvinden. Dat maakt een goede afbakening van het proces/ project lastig.
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2. Ambities

2.1 Leren van de ervaringen van anderen
De gemeente Oude IJsselstreek wil graag leren van de ervaringen van koplopergemeenten, VNG, 
regiogemeenten, etc. We zien de Omgevingswet als een vehikel om vernieuwend bezig te zijn, waar 
het gaat om beoogde cultuuromslag en het creatief omgaan met de bestuurlijke afwegingsruimte. Dat 
zal in de omgevingsvisie ook naar voren komen. Daar waar het gaat om bijvoorbeeld het opstellen van 
een omgevingsplan (wetgeving pur sang), laten we ons graag leiden in de mogelijkheden door andere 
gemeenten ontdekt. 

2.2 Het uitspreken van onze ambities
Hoe ver willen we gaan met de verandering van de werkwijze bij de invoering van de Omgevingswet? 
Willen we de wet minimaal adequaat invoeren of willen we maximaal gebruik maken van de ruimte die 
de wet biedt om anders te werken? Hoe ver onze ambities gaan reiken, zowel bestuurlijk-inhoudelijk 
als organisatorisch, wordt de komende maanden duidelijk in gesprekken met college en raad (ambitie-
implementatie document). Bij de keuze welk ambitieniveau voor de implementatie voor onze 
gemeente het meest passend is, kan gebruik worden gemaakt van de door de VNG opgestelde 
archetypen/ insteken: 

 Consoliderend: de gemeente gebruikt de Omgevingswet in eerste instantie alleen om de wettelijk 

noodzakelijke wijzigingen door te voeren;
 Onderscheidend: de gemeente gebruikt de O-wet om lokaal op onderdelen het verschil te maken;
 Calculerend: de gemeente gebruikt de O-wet waar dit aanwijsbaar voordeel oplevert en waar 

verandering wordt nagestreefd;
 Vernieuwend: de gemeente gebruikt de O-wet om een forse vernieuwingsslag door te voeren.
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2.3 Bestuurlijke afwegingsruimte
Meer bestuurlijke afwegingsruimte is voor gemeenten een van de belangrijkste winstpunten van de 
Omgevingswet. Geen onbeperkte afwegingsruimte, maar een bandbreedte voor aanscherping of 
verruiming van het wettelijke beschermingsniveau. Gemeenten kunnen dan – in overleg met hun 
inwoners – per gebied bepalen welke kwaliteit gewenst is. De bestuurlijke afwegingsruimte is voor de 
gemeenteraad het middel om haar ambities in beleid te vertalen. 

De lokale politiek en maatschappij bepalen gezamenlijk de gebieds- en leefomgevingskwaliteiten. 
Kwaliteit hangt niet meer af van sectorale Rijksnormen die geen rekening houden met de lokale 
situatie. Met goede instrumenten voor bestuurlijke afwegingsruimte kunnen gemeenten hun 
verantwoordelijkheid voor de fysieke leefomgeving waar maken. Het doel van de Omgevingswet komt 
daarmee dichterbij: een veilige en gezonde leefomgeving, duurzame ontwikkeling en doelmatig 
beheer en gebruik van de fysieke leefomgeving voor maatschappelijke functies.

In gesprekken met de diverse Achterhoekse gemeenten (zie ook paragraaf 2.5) komt naar voren dat 
de Achterhoekse gemeenten hechten aan autonomie en maatwerk; ze zullen dan ook eigen keuzes 
maken in de ‘bestuurlijke afwegingsruimte’. Per gemeente/ kern kan verschillen welke normen van 
toepassing zijn. Echter, de bestuurlijke afwegingsruimte is wel degelijk een belangrijk punt voor 
regionale afstemming. Voorkomen moet worden dat er te grote verschillen ontstaan bij de 
gemeentegrens (bij gebiedsoverstijgende normen als geur en water).
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2.4 Impact op organisatie
Uit ervaringen met pilotgemeenten (zie: rapport Pionieren met de Omgevingswet, december 2016, 
ministerie I&M) blijken er drie leerpunten voor het planproces: cultuur van de organisatie, inzet van 
participatie en samenhang in benadering. Deze drie zijn essentieel voor een succesvolle toepassing 
van de Omgevingswet en beoogde verandering in werkwijze. De komst van de Omgevingswet is 
daarmee een belangrijk aanknopingspunt en aanjager van vernieuwing.

Werken volgens de Omgevingswet vraagt om integrale planvorming en – uitvoering, waarbij elke 
overheid en ketenpartner zijn rol kent en neemt, evenals inwoners en ondernemers. De omgevingswet 
gaat uit van een nog meer integrale werkwijze. Die integraliteit betreft meerdere aspecten:

- De beleidsinhoud: afstemming tussen alle beleidsinhoudelijke disciplines op het domein van 
de fysieke leefomgeving;

- De werkprocessen: afstemming tussen sturing, beleidsvorming en uitvoering, maar ook met 
de relevante bedrijfsvoeringdomeinen: informatisering, organisatieontwikkeling/HRM, 
communicatie, juridische zaken, financiën, etc;

- In de keten: samenwerking met bewoners, ondernemers, partners in de regio en in de keten.

De omgevingswet gaat de organisatie raken, en aanzienlijk. Niet alleen op 
wetstechnisch niveau: andere instrumenten om mee te werken, kortere 
doorlooptijden van procedures, minder vergunningverlening maar verschuiving van 
de werkzaamheden naar de voorkant van het proces (omgevingsplan), etc. Vooral 
ook wordt een andere manier van werken van iedereen gevraagd. Van de 
samenleving, maatschappelijk middenveld en ondernemers, maar ook van onze 
ambtelijke organisatie en ons bestuur. Van burgerparticipatie naar 
overheidsparticipatie. Gemeente neemt veelmeer een regierol in een 
netwerksamenleving op zich.

Enkele jaren geleden heeft onze toenmalige gemeentesecretaris al een aanzet 
gemaakt door een organisatieontwikkeling in te zetten naar een netwerkorganisatie 
in een netwerksamenleving. We zijn al goed bezig, maar het kan altijd beter. De 
teamleiders zijn in dat kader van plan een organisatieontwikkeling hierop in te 
zetten, waarbij cultuur van werkwijze een belangrijke rol speelt. Vanzelfsprekend 
wordt hierin de aansluiting gezocht tussen waar de teamleiders mee bezig zijn en 
wat van de organisatie verwacht wordt bij de implementatie. 

De ‘omslag in denken’ die van ambtenaren mag worden verwacht, geldt net zo zeer voor het college 
en ook voor de gemeenteraad. “Denken in kansen, durven loslaten, de samenleving meer aan zet”. 

De Omgevingswet gaat in dat kader dus een boeiende reis voor ons allen worden. 

2.5 Intergemeentelijke samenwerking
Met de komst van de Omgevingswet staan gemeenten voor een grote uitdaging. De 
vertegenwoordigers implementatie Omgevingswet van 9 Achterhoekse gemeenten komen maandelijks 
in een ambtelijke werkgroep bijeen, om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Het 
Directeuren Netwerk Achterhoek (DNA) heeft de werkgroep opdracht gegeven voor een klein 
onderzoek: “Als een eerste stap wordt in 2016 gestart met een verkenning naar de stand van zaken 
binnen de negen betrokken gemeenten als het gaat om de (voorbereiding op de) implementatie van 
de Omgevingswet. De uitkomsten van deze verkennende gesprekken vormen vervolgens weer een 
basis om met elkaar het gesprek te voeren over een eventuele intergemeentelijke samenwerking”.
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Een passend citaat

Er komt nogal wat op ons af 
met de Omgevingswet; het 
levert ons echter ook veel 
moois op. Dat moeten we 
scherp krijgen.

“Als je wil dat een groep 
mensen een schip gaat 
bouwen, vertel ze dan niet 
dat ze een tekening moeten 
maken, materiaal moeten 
verzamelen en zich moeten 
organiseren, maar wek bij 
hen het verlangen naar de 
uitgestrekte zee en 
onbekende verten”        
(Saint Exupéry).



In de periode tussen 3 november en 15 december 2016 zijn gesprekken gevoerd met de gemeenten 
Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en 
Zutphen. Hierbij is gesproken met bestuurders (wethouders/ burgemeesters) en betrokken 
ambtenaren (managers/ projectleiders Omgevingswet). Uit de gesprekken blijkt dat we als onderlinge 
gemeenten al veel samen doen. Zo kennen we op aantal thema’s al regionaal beleid (o.a. 
woningbouw en detailhandel). Dat is een goede basis, en - op termijn -  zijn er wellicht nog meer 
thema’s die gezamenlijk ingevuld kunnen worden. De gemeenten zijn het er echter wel mee eens dat 
verdergaande inhoudelijke samenwerking bij de implementatie van de wet op dit moment nog weinig 
kans heeft. Daarvoor hechten de gemeenten te veel aan maatwerk en autonomie. 

Procesmatig worden er echter wel kansen gezien voor samenwerking. Hierbij wordt vooral ingezet op 
laaghangend fruit: gezamenlijk leren van elkaar, gezamenlijk opleiden van collega’s, elkaar 
ondersteunen bij de invoering. Maar ook kunnen we door krachtenbundeling een betere 
gesprekspartner zijn richting onze ketenpartners. En ook op het gebied van digitalisering zou 
samenwerking tot de mogelijkheden behoren. We moeten er wel samen voor waken dat processen 
hierdoor niet te stroperig worden.

Het zou mooi zijn als de gezamenlijke Achterhoekse gemeenten op termijn één gezamenlijke 
regionale omgevingsvisie opstellen, als vervanger van lokale omgevingsvisies. Maar omdat 
gemeenten op dit moment nog te veel intern gericht bezig zijn (processen inrichten, dienstverlening, 
cultuuromslag, etc.), kan op dit moment het beste gekozen worden voor een wat meer haalbare 
tussenvorm. De gezamenlijke gemeenten maken een eigen Omgevingsvisie, van waaruit een 
regionale Omgevingsvisie wordt gedestilleerd (op basis van overeenkomsten). Daarbij kijken we 
vanzelfsprekend over onze gemeentegrenzen heen, niet alleen in onze eigen regio, maar ook richting 
Duitsland en andere regio's. Op dit moment wordt gewerkt aan een regionaal ambitiedocument, dat 
voor de zomer 2017 gereed zal zijn, en waarin helder wordt op welke thema’s de regionale 
omgevingsvisie zal inzetten (inclusief planning). De komende maanden gaat duidelijkheid geven op de 
vraag ‘wat voor soort visie we gezamenlijk willen nastreven’. 

3. Fasering en planning

Qua fasering maken we –waar mogelijk en wenselijk - gebruik van de ‘routeplanner’ die door het 
programma “Aan de slag met de Omgevingswet” is gemaakt. Deze is bijgevoegd. Afgelopen jaar 
(2016) was daarmee het jaar van de bewustwording en verdieping. Dit jaar wordt het jaar van 
voorbereiding en verandering. Het jaar 2018 wordt het jaar van realisatie en verankering. En 2019 het 
jaar van de implementatie en consolidatie.

In totaal bestrijkt de implementatie een periode van 2,5 tot 3 jaar. De totale doorlooptijd is afhankelijk 
van de invoeringsdatum van de omgevingswet, welke nu gepland staat voor medio 2019. Na 2019 zal 
het digitaal stelsel (DSO) nog tot 2024 verdere inrichting behoeven.

De planning zal continu aangepast worden aan veranderde omstandigheden zoals wijzigingen in de 
wetgeving en ministeriële regelingen danwel genomen tussentijdse besluiten. Door middel van de 
scrum- methodiek zal de ‘druk op de ketel’ worden gehouden. Hoe per fase de planning van de 
diverse werkzaamheden precies eruit komt te zien, wordt duidelijk tijdens het ‘scrummen’. 

We onderscheiden de volgende fasen in het proces: 
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Op 1 februari 2017 hebben onze raadsleden en fractie-assistenten tijdens een raadsinfoavond zich 
positief uitgesproken over regionale samenwerking. De aanwezigen gaven desgevraagd aan dat op 
veel thema’s (besproken werden de thema’s economie, wonen, mobiliteit, sociaal domein, 
omgevingswet en voorzieningen) meer regionaal samengewerkt moet worden, ook als dit betekent 
dat hiervoor autonomie of budget ingeleverd moet worden. Burgemeester Van Dijk vatte dit samen 
met de woorden: “Als het goed met de Achterhoek gaat, gaat het ook goed met ons”.



Fase 1: Bewustwording en urgentie delen  2016 - juli 2017

Deze fase is in 2016 gestart. Zo hebben we een ambtelijke projectgroep opgericht, en zijn sessies 
geweest met MT, teamleiders, college en gemeenteraad. Het urgentiebesef wordt door hen gevoeld. 

Onderhavig plan van aanpak maakt ook deel uit van fase 1 en helpt om helder te krijgen welke 
stappen er de komende tijd gezet gaan worden en welke inzet hiervoor nodig is. 

Het komende half jaar zal verdere aandacht worden besteed aan bewustwording in de organisatie, 
wellicht d.m.v. een presentatie tijdens een algehele personeelsbijeenkomst of een infographic-filmpje 
op intranet. Zo worden niet alleen de ‘ambassadeurs’ van de meest relevante teams bij de 
implementatie betrokken, maar wordt de exercitie van ons allemaal.

Fase 2a: Inventarisatie  2017

Voor deze fase zijn de volgende werkzaamheden van belang:

Opstellen leidende 
principes

Deze principes zullen leidend zijn in de keuzes en verdere uitwerking van ons beleid en daarmee 
regelgeving (in lijn met hoe wij de 3D’s ingeregeld hebben). 

Inventariseren van de 
gewenste bestuurlijke 
afwegingsruimte 

College en raad zullen keuzes moeten maken hoe de bestuurlijke afwegingsruimte invulling te 
geven (in omgevingsvisie en – plan). Zie ook paragraaf 2.3.

Ambitie- implementatie 
document

Wat voor soort gemeente willen we zijn (procedureel/ cultuur organisatie). Zie hiervoor ook 
paragraaf 2.2 i.c.m. paragraaf 2.4.

Aftasten regionale 
samenwerking

Voordat regionaal keuzes kunnen worden gemaakt in eventuele samenwerkingsvormen, zal eerst 
geïnventariseerd moeten worden welke mogelijkheden er liggen en waar wij als gemeente ons 
prettig bij voelen.

Inventarisatie 
verordeningen

In het omgevingsplan zullen alle verordeningen met betrekking tot het fysieke domein 
opgenomen worden. Dat betekent dat bekeken moet worden om welke verordeningen het gaat 
en hoe deze exercitie vormgegeven kan worden. Wat betekent het bijvoorbeeld voor de APV?

Opstellen impactanalyse De VNG heeft hiervoor een format gemaakt, welke we als uitgangspunt nemen. Het gaat hierbij 
om de werking van de Omgevingswet op de werkprocessen (dienstverlening), wet- en 
regelgeving (alle beleidsinstrumenten en verordeningen) en de digitale vereisten (beschikbaar 
zijn van en aansluiting bieden op de informatiesystemen). Ook wordt gekeken naar het 
kennisniveau van de medewerkers en naar de relatie met andere overheden en 
samenwerkingspartners. 

Fase 2b: Opstellen omgevingsvisie  februari – december 2017

Wij kiezen er als gemeente voor om nu al een visie te maken voor de toekomst (omgevingsvisie). 
Want waar zijn we wel en niet van als gemeente? Wat is onze stip op de horizon? Deze vragen dienen 
eerst beantwoord te worden, voordat de vertaling naar regelgeving gemaakt kan worden (o.a. 
omgevingsplan in fase 3). Gelet op de gemeenteverkiezingen aankomend jaar wordt daarom het 
opstellen van de omgevingsvisie naar voren getrokken. We hebben ons hierbij opgegeven om een 
pilotgemeente te zijn. In april wordt duidelijk of wij de pilotstatus krijgen of niet. Voordeel van deze 
status is dat er door het Rijk extra ondersteuning wordt geboden bij de totstandkoming van de visie.

In regionaal verband wordt op dit moment gesproken over het opstellen van een regionale 
omgevingsvisie, naast de eigen gemeentelijke omgevingsvisie. Zie hiervoor ook paragraaf 2.5: 
‘Intergemeentelijke samenwerking’.

Fase 3: Realisatiefase (beleidskeuzen)  2018 – half 2019 

Er ontstaat een natuurlijk ‘knipmoment’. Nadat in fase 2a geïnventariseerd is wat op ons af komt en 
hoe we hierin kunnen varen, wordt het tijd om daadwerkelijk keuzes te maken en de nodige stappen 
voor realisatie te zetten. De dan vastgestelde omgevingsvisie (fase 2b) kan ons hierbij leiden. Voor 
deze fase hebben we 1,5 jaar de tijd (uitgaande van invoering half 2019).
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Onderstaande lijst met werkzaamheden is niet limitatief, aangezien de verwachting is dat fase 2a 
meer helderheid gaat scheppen. Te denken valt in ieder geval aan:  

Implementeren werkwijze/ nieuwe 
werkprocessen en cultuuromslag 
organisatie

De nieuwe werkwijze vraagt veel van de huidige manier van werken van onze collega’s 
en de wijze hoe onze werkprocessen hierop zijn inricht. Indien dit voorvloeit uit de 
ambities, kan dit ook leiden tot het opzetten van een nieuwe organisatie- of 
teamstructuur. Hierbij wordt samenwerking gevonden bij de cultuurverandering waar de 
teamleiders mee bezig zijn (zie paragraaf 2.4).

Benodigde cultuuromslag 
organisatie in gang zetten
Opleiden collega’s Om efficiencyvoordelen te behalen, zullen - waar mogelijk - regionaal ‘in company’ de 

benodigde trainingen ingekocht worden.
Informatievoorziening/ ICT 
aanpassen

Hoewel het complete ‘huis’ pas in 2024 hoeft te staan, zal een deel van het Digitaal 
Stelsel bij inwerkingtreding van de wet gereed moeten zijn. Hierbij laten we ons vooral 
ook leiden door de voorzieningen die het Rijk hiervoor inricht. 

Opstellen omgevingsplan Het opstellen van een omgevingsplan is voor iedere gemeente nieuw en vraagt veel 
uitzoek- en nadenkwerk. We hebben in deze fase de tijd om na te denken over hoe ons 
omgevingsplan eruit moet komen te zien en hierop ‘botsproeven’ uit te voeren. Een 
aantal gemeenten in Nederland ontwikkelt al een pilot-omgevingsplan. Wij willen 
gebruikmaken van deze opgedane kennis en ervaring.

Bevoegdheidsverdeling college en 
gemeenteraad

College en gemeenteraad zullen samen moeten gaan nadenken over welk mandaat 
wel en niet aan het college wordt gegeven en waarvoor de gemeenteraad zelf aan zet 
wil blijven.

Afspraken regionale samenwerking 
maken

In fase 2a is geïnventariseerd welke eventuele samenwerkingsvormen in regionaal/ 
intergemeentelijk verband mogelijk zijn. Het wordt nu tijd om gezamenlijk de nodige 
keuzes te maken en hiernaar te handelen. 

Afspraken met ketenpartners maken Hier moet gedacht worden aan ketenpartners als de ODA, GGD, VNOG, provincie, 
waterschap, etc. Het kan betekenen dat gemeenschappelijke regelingen 
opengebroken/ gewijzigd moeten worden. 

Fase 4: Implementatie  2019

De laatste maanden van fase 3 gaan over in fase 4: zorgen dat we daadwerkelijk gereed zijn voor de 
inwerkingtreding van de wet. Na inwerkingtreding draait alles om consolidatie/ beheer (hoe gaan we 
het bereikte resultaat in stand houden). Deze fase wordt op een later moment verder ingevuld. 

Fase 5: DSO op orde  2018 – 2024

Een deel van het digitaal stelsel zal gereed moeten zijn bij inwerkingtreding van de wet. Zo moeten 
initiatiefnemers al online een aanvraag kunnen doen. Daarna krijgen gemeenten nog 5 jaar de tijd 
voor de verdere inrichting van het digitaal stelsel en het ‘vullen’ van de ‘informatiehuizen’. 

De fasen schematisch weergegeven

201
6

2017 2018 2019  ……. 2024

Fase 1 urgentie/ 
bewustwording 
Fase 2a 
inventarisatie
Fase 2b opstellen 
omgevingsvisie
Fase 3 realisatie/ 
beleidskeuzen
Fase 4 
implementatie
Fase 5 
DSO op orde
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4. Projectstructuur

4.1 Stuurgroep (en college)
De stuurgroep bestaat uit:

- Henk Hengeveld: portefeuillehouder Omgevingswet 
- Otwin van Dijk: coördinerend portefeuillehouder Omgevingsvisie 
- Willem Hoeffnagel: ambtelijk opdrachtgever omgevingswet/ - visie (vanuit zijn rol als 

programmamanager voor fysieke leefomgeving)
- Annemartien Berkelaar schuift als mede- ambtelijk opdrachtgever aan, daar waar het specifiek 

de pijlers dienstverlening en ICT/bedrijfsvoering betreft. 

De coördinerend projectleider (Elsa Duijnstée) schuift als adviseur bij deze stuurgroep aan.

De stuurgroep komt eens per maand bijeen (PHO). Dit kan in informele setting zijn, maar de 
bijeenkomsten kunnen ook gebruikt worden om besluiten te nemen voor verdere inrichting van het 
proces. Waar nodig besluit de stuurgroep een thema te agenderen voor de eerstvolgende 
collegevergadering, om hiermee een collegebreed draagvlak te krijgen.

4.2 Rol van de raad 
De raad stelt de omgevingsvisie en het omgevingsplan vast. Het is daarom van belang de raadsleden 
vroegtijdig in het proces te betrekken, vooral daar waar het gaat om inhoudelijke keuzes als 
‘bestuurlijke afwegingsruimte’ en ‘waar willen we als gemeente staan over 10 jaar’. Operationele 
zaken zijn minder van belang voor de gemeenteraad.

Via raadswerkdagen en raadsinformatieavonden zal de gehele raad in de gelegenheid worden gesteld 
te debatteren over de vraagstukken die hen aangaan. Keuzes die hier gemaakt worden, zullen de 
verdere inhoud van het proces duiden. Een eerste 
raadswerkdag zal vormgegeven worden in april 2017. 
Hier spreekt de raad voor een eerste keer haar 
ambities op dit dossier uit.

Om het raadsproces goed te laten functioneren, 
wordt – net als bij de 3D’s in het sociaal domein – 
een raadswerkgroep geformeerd. Het doel van deze 
werkgroep is het informeel uitwisselen van kennis en 
het aftasten van verwachtingen (geen debat). Tevens 
kan deze werkgroep het proces richting raad en 
samenleving uitlijnen. Deze werkgroep komt 1 x per 
maand in informele sfeer bijeen op het 
gemeentehuis.

4.3 Ambtelijke projectgroepen  
Zie voor een overzicht van de projectstructuur de 
volgende bladzijde. 

De implementatie van de Omgevingswet is te zien als 
een meerjarenprogramma, met hierin meerdere 
(deel)projecten. Te zien is dat coördinerend 
projectleider verantwoording afdraagt aan de 
ambtelijk opdrachtgevers. Gesteund door een 
projectteam draagt de projectleider o.a. zorg voor de 
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Raad in beraad

Overwogen wordt om de raad te laten deelnemen aan ‘Raad in 
Beraad’ van het ministerie van BZK (avondvullend programma 
zonder kosten). Vooralsnog is hiervoor in de agenda 11 mei 2017 
gereserveerd.

Er wordt veel van raadsleden gevraagd, mede als gevolg van 
onder meer de decentralisaties in het sociaal en fysiek domein en 
door veranderende verhoudingen en verwachtingen tussen 
burgers en gemeente. 

Aan de hand van eigen (lokale) casuïstiek of dilemma’s 
bespreken raadsleden thema’s die te maken hebben met de 
vraag hoe je je rol als raadslid effectief kunt invullen bij de nieuwe 
Omgevingswet.  Niet de politieke opvattingen staan daarbij 
centraal, maar de vraag hoe je als raadslid of als gehele raad je 
rol effectief kunt invullen in de huidige context: 

 Hoe verhoudt de kaderstellende en controlerende rol van de 

raad zich tot de wens tot meer maatwerk in de uitvoering?
 Hoe kan de volksvertegenwoordigende rol van de raad 

worden ingevuld in de context van veranderende 
verhoudingen – meer co-creatie en partnerschap – tussen 
inwoners en gemeente? Etc. 

Deskundige gespreksleiding vanuit WagenaarHoes zorgt ervoor 
dat de casusbespreking draait om het versterken van inzicht in de 
eigen rol als raadslid en het aanreiken van daarbij passend 
handelingsrepertoire, ook in interactie met college en omgeving. 



benodigde afstemming met samenleving, buurgemeenten, ketenpartners, etc, alsook voor het 
opleveren van de Omgevingsvisie. 

De overige werkzaamheden van de implementatie Omgevingswet kunnen worden verdeeld over drie 
deelprojecten (gelijk aan de drie pijlers van de wet, zie hoofdstuk 1.1):

 Wetgeving: amvb’s, instrumenten omgevingswet 
 Dienstverlening/ cultuuromslag: interne werkprocessen, wat ervaren inwoners 
 Architectuur: aansluiting op DSO, Squit en zaakgericht werken 

In eerste instantie zal de coördinerend projectleider hiervoor aan zet zijn, maar het is de bedoeling dat 
gaandeweg 2017/ uiterlijk begin 2018 per deelproject een eigen werkgroep ontstaat, met een eigen 
deelprojectleider. 

4.4 Projectstructuur
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5. Middelen

5.1 Geld
Het betreft hier een projectbudget voor noodzakelijke advies/ werkzaamheden, inhuur 
projectsecretaris, opleidingskosten collega’s, en andere voorkomende kosten.  Voor 2017 is door de 
gemeenteraad € 100.000,- beschikbaar gesteld; eenzelfde bedrag voor 2018 is in de begroting al wel 
benoemd. Voor 2018 en verder zullen voldoende middelen via de begroting moeten worden 
vrijgespeeld. Gemeenten hebben tot nu toe zeer verschillende budgetten opgenomen in de 
begrotingen. Hoeveel we uiteindelijk incidenteel en structureel nodig hebben, is mede afhankelijk van 
de ambities die de organisatie en bestuur uit zullen spreken. Hier hebben we eind 2017 meer zicht op. 

De VNG heeft een financieel model ontwikkeld, waarmee – uitgaande van een aantal aannames - de 
invoeringskosten (afhankelijk van het ambitieniveau van de gemeente) uitgerekend kunnen worden. 
De komende maanden zullen we enkele ambitiescenario’s uitwerken, waarbij we voor elk scenario ook 
een financiële doorrekening maken.

In ieder geval is gebudgetteerd voor 2017:

 Inhuur projectsecretaris (zie ook paragraaf 5.4) € 43.000,-
 Per week 4 uur ondersteuning secretariële werkzaamheden €   6.441,-
 Advieswerkzaamheden € 25.000,-
 Opleidingskosten collega’s € 20.000,-

Daarmee is nog ongeveer € 5.600,- in te zetten voor 2017 voor bijvoorbeeld extra inhuur reguliere 
werkzaamheden, waardoor collega’s vrijgespeeld kunnen worden voor werkzaamheden met 
betrekking tot de omgevingswet.

Wellicht is het budget voor de omgevingswet op te hogen door bestaande budgetten, zoals 
bijvoorbeeld voor het opstellen van een economische visie (wordt nu onderdeel van omgevingsvisie), 
over te hevelen naar dit budget. Dit zullen we nader uitzoeken.

5.2 Kwaliteit
De projectgroepleden hebben de benodigde kennis en competenties om het project goed te leiden. 
Indien nodig worden opleidingen / cursussen gevolgd. Daarnaast zullen ze elkaar, samen met de 
ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever, scherp houden en elkaar van feedback voorzien. Tussentijds 
wordt de kwaliteit bewaakt door evaluatiemomenten. Er wordt daarnaast gebruik gemaakt van kennis 
van de VNG en van het ministerie. Daar waar efficiencyvoordelen te behalen zijn, zal regionaal 
samengewerkt/ ingekocht worden. 

5.3 Externe inhuur
Gedurende de komende implementatieperiode moet ‘de winkel’ open blijven, wat een extra druk geeft 
op de huidige reguliere werkzaamheden (nu al sprake van enige onderbezetting). Het is dan ook niet 
uit te sluiten dat te zijner tijd externe inhuur nodig is om de reguliere werkzaamheden draaiende te 
houden (bij keuze om eigen medewerkers in te zetten voor implementatie en de daaruit voorkomende 
werkzaamheden). Dit kan het beschikbare budget onder druk zetten.

Op dit moment wordt een vacature opengesteld (op projectbasis) voor een projectsecretaris 
implementatie Omgevingswet voor 24 uur per week, voor de duur van 2 jaar. Deze projectsecretaris 
kan de projectleider op inhoud ondersteunen in de werkzaamheden die nodig zijn om de 
implementatie tot een goed einde te brengen. De kosten hiervoor (43.000 euro per jaar) worden 
betaald uit het beschikbare budget. 
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5.4 Uren medewerkers 2017
Hieronder een overzicht van de benodigde uren en collega’s per team voor het jaar 2017. In de tabel 
is een verschil gemaakt tussen werkzaamheden voor de Omgevingswet in het algemeen en uren 
benodigd voor de omgevingsvisie. 

Om niet gelijk een te grote druk te leggen op het gemeentelijk apparaat voor de eerste helft van 2017 
(er zijn immers ook andere prioriteiten die aandacht vragen), hebben wij de volgende keuze gemaakt: 

- In overleg met de teamleiders ligt de prioriteit voor de medewerkers in de eerste helft van 
2017 op de omgevingsvisie (fase 2b). 

- Pas in de tweede helft van 2017 (wanneer de omgevingsvisie in hoofdlijnen gereed is), 
ontstaat er in de planning van de verschillende teams voldoende ruimte om ook ureninzet vrij 
te spelen voor de benodigde werkzaamheden voor de omgevingswet (zie fase 2a). 

- De projectleider en projectsecretaris zullen de eerste helft van 2017 al wel aan de slag gaan 
met de werkzaamheden behorende bij de inventarisatie (fase 2a), door hierin het nodige 
voorwerk te doen (zoals aftasten regionale samenwerking en opstellen impactanalyse). 
Incidenteel worden de medewerkers hierbij betrokken. 

- Door deze verschuiving in werkzaamheden zal een grotere druk op de werkzaamheden gaan 
ontstaan voor 2018. Hiervoor zal in de planning 2018 aandacht voor moeten zijn. Alles wat in 
2017 onvoldoende uitgewerkt kan worden, zal immers doorschuiven naar 2018.

- Zie ook onderstaande tabel, waarin rekening is gehouden met bovenstaand voorstel. 

Functie/ rol/ team Naam (nog niet definitief) O-wet O-visie Totaal
Projectleider Elsa Duijnstée 700 300 1000
Projectsecretaris Vacature 450 250 700
Programmamanagers Willem Hoeffnagel 100 100 200

Annemartien Berkelaar 100 - 100
Projectondersteuning Dinie Erinkveld 40 40 80
Ruimtelijke ordening Ingrid Testroet 50 200 250
Wonen Popke Popkema - 50 50
Milieu Ingrid Teunissen 50 50 100

Martin Duking 50 100 150
Vergunningen/ erfgoed Dennis Egberts 60 60 120
Handhaving Erwin Kleinrensink 60 - 60
AJBZ Maureen Nijman 40 - 40
Communicatie Kirsten Bokkers 30 50 80
ICT-architectuur Arjan Vaartjes 20 - 20
Openbare orde/ veiligheid Walter van de Gevel 20 30 50
Dienstverlening Annita Bokma 30 - 30
Sociaal domein Toon Tomberg - 50 50
Economie Richard Krabben - 50 50
Strategie Eus Lionarons - 50 50
Verkeer/ vervoer Bas Kippers of Jeroen Stieber - 30 30
Openbare ruimte/ beheer Combi van Dirk Hoogeveen/ Henri 

Grotenhuis/ Peter Blom
- 40 40

Scrum-master Bianca de Jong 150 - 150
Ervaringsdeskundige transitie/ 
transformatie 3’Ds

Gerben van de Steen PM - PM

Totaal voor 2017 1950 1450 3400

De medewerkers zullen de daadwerkelijke uren in Tim boeken, zodat we eind van dit jaar een goede 
inschatting kunnen maken voor 2018. Interne uren worden niet financieel toegeschreven aan het 
projectbudget, met uitzondering van de extern nog aan te trekken projectsecretaris en 
projectondersteuning (deze worden vanuit dit budget betaald). Zie hoofdstuk 4 voor de 
projectstructuur.
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6. Verdere uitwerking 

6.1 Risico’s en randvoorwaarden
Zoals uit hoofdstuk 3 (fase 2a) blijkt, wordt nog een impactanalyse opgesteld. Die gaat inzicht geven in 
de risico’s en randvoorwaarden, behorende bij dit implementatieprogramma. In deze analyse zullen 
ook maatregelen worden benoemd waarmee de risico’s kunnen worden voorkomen/ verkleind. Om 
alvast inzicht te krijgen in de belangrijkste risico’s en benodigde randvoorwaarden, is onderstaande 
opsomming opgenomen (nog niet limitatief):

Risico’s
 Ontwikkel- en ‘faal’kosten. De vraag lijkt niet of er ontwikkel- en ‘faal’kosten zullen zijn maar 

hoe deze kunnen worden beperkt. Dit betreft zowel het going concern werken tot aan de 
invoering van de Omgevingswet als de voorbereiding van de invoering zelf. 

 Organisatiespanning: de invoering van de Omgevingswet kan onzekerheden in functies en 

posities in de organisatie met zich meebrengen. 
 Complexe opgave: te lang wachten met het nemen van deelbeslissingen kan leiden tot een te 

late voorbereiding van de implementatie en het verliezen van draagvlak bij medewerkers, 
bestuur, raad en samenleving. 

Randvoorwaarden
 Voldoende beschikbaarheid van collega’s. Het project wordt uitgevoerd door de eigen 

organisatie tenzij kennis hiervoor ontbreekt. De opgedane kennis dient namelijk ook na de 
invoering beschikbaar te zijn voor de verdere doorontwikkeling van de implementatie tot 2024;

 Positieve grondhouding van medewerkers op de komende veranderingen in wetgeving, 

werkprocessen en werkcultuur (hierin ligt niet alleen een rol voor de projectleider, maar ook 
voor de teamleiders); 

 Voldoende financiële middelen voor zowel de invoering als ook voor de gevolgen van de 

invoering van de wet; 
 Bestuurlijk commitment van college en raad op de opdracht;  
 Regelmatig overleg met ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever in de vorm van een stuurgroep. 

6.2. Communicatie
Gelet op de impact van de wet op onze samenleving, zal een communicatieplan worden opgesteld. 
We haken - daar waar mogelijk en wenselijk – aan bij de communicatiestrategie en –middelen van de 
Rijksoverheid en de VNG. Vooruitlopend op dit plan het volgende:

Projectcommunicatie
Voor de werkgroepen is een goede projectcommunicatie onontbeerlijk. Voor de benodigde assistentie 
in projectcommunicatie zijn uren geraamd voor een ondersteuner (zie par. 5.3). De projectgroepleden 
krijgen toegang tot de J-schijf/ omgevingswet, waar alle documenten gedeeld kunnen worden en waar 
afspraken vastgelegd kunnen worden. Er is een apart emailadres aangemaakt: omgevingswet@oude-
ijsselstreek.nl en in de bijbehorende agenda is voor de teamleden in te zien welke cursussen/ 
masterclasses aangeboden worden voor inhoudelijke verdieping. Het is de taak van de ondersteuner 
om de projectcommunicatie up to date te houden.

Doordat we gaan werken met de Scrum-methodiek, zullen we weekly-stand up’s en sprintsessies 
organiseren: bijeenkomsten met het projectteam, waarin afspraken gemaakt worden voor het verloop 
van het proces en de daaruit volgende werkzaamheden. Het maandelijkse PHO met beide 
portefeuillehouders zal op de Scrum-kamer plaatsvinden, evenals de bijeenkomsten met de 
raadswerkgroep. Het voordeel van een Scrum-kamer is dat voor eenieder binnen het proces in een 
oogopslag helder is wat de te volgen stappen zijn en wat van hem of haar daarin verwacht wordt.
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Interne communicatie
Vanuit het projectteam wordt een nieuwsbrief (vorm staat vrij: tekstueel/ video/ poster/ presentatie) 
uitgegeven voor medewerkers en raadsleden. Deze nieuwsbrief heeft tot doel medewerkers en 
raadsleden langzaam aan vertrouwd te maken met de omgevingswet en welke consequenties de 
invoering heeft, zowel in- als extern. Daarnaast gebruiken we de nieuwsbrief om hen te informeren 
over het proces. De nieuwsbrief wordt verstuurd wanneer voldoende te melden is, in ieder geval aan 
het eind van elke fase (zie hoofdstuk 3).

Externe communicatie
Dit betreft een zorgvuldig proces. Waar het gaat om operationele zaken voor wat betreft de manier 
van werken voor onze organisatie, is externe communicatie minder belangrijk, dan bijvoorbeeld 
wanneer het gaat om de omgevingsvisie (en de gewenste burgerparticipatie hierbij). De externe 
communicatie zal verder uitgewerkt worden in het communicatieplan. Ook wordt hier verwezen naar 
paragraaf 7.5 (participatie omgevingsvisie).

6.3 Voortgangsbewaking
Om voldoende snelheid in het proces te houden, zal gewerkt worden met de Scrum-methodiek (de 
‘geeltjes plakken – methode’, zoals ook ingezet bij transitie 3D’s). Dit geeft ons gedurende de gehele 
implementatieperiode ook voldoende inzicht op de vraag of we op de goede weg zijn, of dat we zeilen 
moeten bijzetten. Voordeel van de Scrum-methode is dat gelijk geschakeld kan worden, op het 
moment dat we zien dat aanpassingen nodig zijn.
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7. Ingezoomd op de Omgevingsvisie
Wij kiezen er als gemeente voor om nu al een visie te maken voor de toekomst (omgevingsvisie). 
Want waar zijn we wel en niet van als gemeente? Wat is onze stip op de horizon? Deze vragen dienen 
eerst beantwoord te worden, voordat de vertaling naar regelgeving gemaakt kan worden 
(omgevingsplan). Omdat er binnenkort al gestart gaat worden met het opstellen van deze visie, is het 
goed op dit punt het plan van aanpak te concretiseren. 

7.1 Wat is een omgevingsvisie
De omgevingsvisie geeft richting aan de gewenste ruimtelijke inrichting van een gebied, waardoor 
voor een ieder in algemene zin duidelijk is of bepaalde initiatieven daarbinnen passen. De 
gemeenteraad zal de omgevingsvisie vaststellen. Hiervoor zal eerst een inventarisatie plaatsvinden 
van de huidige stand van zaken, alvorens de hoofdlijnen voor het toekomstig ruimtelijk beleid 
beschreven kunnen worden. Ook wordt beschreven op welke wijze inwoners, ondernemers, 
ketenpartners, maatschappelijke organisaties en andere overheden worden betrokken bij het proces.

7.2 Doelstelling en resultaten
Vanuit het verleden had de ruimtelijke structuurvisie als doel een kader te scheppen voor ruimtelijke 
ontwikkelingen in een bepaald gebied. Waar mogen woningen worden gebouwd? Waar is ruimte voor 
nieuwe bedrijfsterreinen? Welke doelstellingen heeft de gemeente op het gebied van Natuur, Milieu en 
Duurzaamheid?

Het doel is om te komen tot een brede visie voor de gemeente Oude IJsselstreek voor de komende 
tien jaar van, voor en door de samenleving. In plaats van kaders kan worden gewerkt met 
kansenkaarten. Om te voorkomen dat hiermee de indruk wordt gewekt dat alle individuele wensen ook 
altijd mogelijk zijn, zullen er natuurlijk ook uitgangspunten worden geformuleerd op het gebied van 
wonen, werken, natuur, recreatie, milieu, duurzaamheid, leefbaarheid, economie en niet te vergeten 
(financiële) haalbaarheid. Zo wordt het voor onze inwoners aan de voorkant duidelijk welke initiatieven 
kansrijk zijn.

Het resultaat is een breed gedragen en door de raad vastgestelde omgevingsvisie, dat als voertuig 
dient voor bestuurlijke strategische keuzes binnen de gemeente, voor inspraak en participatie met 
belanghebbenden binnen en buiten de gemeenten en voor overleg en afstemming met het rijk, 
provincie en buurtgemeenten. 

Het belangrijkste resultaat is dat de nieuwe omgevingsvisie een breed gedragen visie door inwoners, 
ondernemers en maatschappelijk middenveld wordt en dat de visie door de raad wordt vastgesteld.

7.3 Afbakening
De omgevingsvisie is een visie op hoofdlijnen. In zogenaamde uitwerkingshoofdstukken kan eventueel 
extra ingezoomd worden op bepaalde onderwerpen, die een nadere uitwerking behoeven 
(bijvoorbeeld een aanpak verbetering particulier woningbezit). De bestuurlijke afwegingsruimte 
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Bij de nieuwe omgevingsvisie wordt uitgegaan van een faciliterende gemeente:

Hoe ziet de samenleving in Oude IJsselstreek eruit? En wat is de behoefte van onze inwoners? 
Hoe kunnen wij (lees: de inwoners met de gemeente) er samen voor zorgen dat het goed wonen, 
werken, leven, spelen en oud kunnen worden in deze gemeente. En wat is daarvoor nodig?



(paragraaf 2.2), welke vertaald gaan worden in het omgevingsplan, zal haar basis kennen in de 
omgevingsvisie. 

De visie wordt opgesteld voor het gehele grondgebied van de gemeente Oude IJsselstreek, waarbij 
aandacht is voor grensoverschrijdende thema’s en dilemma’s. Het zal aandacht besteden aan alle 
inhoudelijke thema’s met een ruimtelijke relevantie of impact of thema’s die de leefomgeving raken 
(dus niet alleen thema’s als mobiliteit, wonen, werken en economie, milieu en natuur, maar ook 
thema’s als leefbaarheid, gezondheid, duurzaamheid, veiligheid, welzijn, onderwijs, sport, etc). 

In de visie wordt ook beschreven hoe de gemeente om wil gaan met participatie en haar rol in de 
netwerksamenleving. De planhorizon is 10-15 jaar (2030). Er wordt tevens een zogenaamde 
uitvoeringsparagraaf aan toegevoegd (met een planningshorizon van 5 jaar), welke elke 5 jaar zal 
worden herzien.

7.4 Relatie tot het sociaal domein
De Omgevingswet is de grootste wettelijke herzieningsoperatie 
binnen het fysieke domein in de laatste decennia en heeft – zo 
wordt gesteld – een minstens zo grote impact op gemeenten als 
de decentralisaties in het sociaal domein.

Waar voorheen sectorale thema’s als ‘een goede ruimtelijke 
ordening’ of ‘voldoen de milieunormen’ leidend waren, is er nu 
nadrukkelijk ook aandacht voor thema’s in het grijze gebied 
tussen fysiek en sociaal domein, zoals gezondheid, leefbaarheid, 
veiligheid en duurzaamheid.

Met de instrumenten Omgevingsvisie (strategische agenda van 
de gemeente op de lange termijn) en Omgevingsplan (juridische 
uitwerking in regelgeving) willen we ook nadrukkelijk de 
verbinding opzoeken tussen het sociale en het fysieke domein. 

7.5 Participatie
Wij willen ons als gemeente meer dan ooit open en interactief opstellen en samen de dialoog 
aangaan. De gemeente is van mening dat de overheid vandaag de dag niet alleen meer aan het stuur 
kan zitten. Het is van belang de maatschappij te activeren. Er is sprake van een netwerksamenleving 
waarin iedereen met elkaar in verbinding staat. Het opstellen van de omgevingsvisie kan daarom 
worden gezien als het ideale instrument om communicatie goed van de grond te laten komen. 
Inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers, werknemers en overheden maken de 
gemeente; zij bepalen de identiteit en uiterlijk van hun woon- werk en leefomgeving. Communicatie zal 
niet alleen gericht zijn op enthousiasmeren, informeren en faciliteren van dialoog, maar ook op actief 
meedenken. 

Als het gaat om participatie, willen we als gemeente wel helder zijn in wat wel en niet mogelijk is. We 
willen de juiste verwachtingen wekken. Zoals in paragraaf 7.6 ook beschreven, zijn we op dit moment 
bezig met de woonvisie, dat een eigen participatietraject kent. We gaan dat niet overdoen. Dat geldt 
ook voor het detailhandelsbeleid en uitgangspunten van het bestemmingsplan Buitengebied. Wel is 
participatie mogelijk op de thema’s die nog niet of onvoldoende zijn uitgewerkt (de ‘witte vlekken’). 

We vliegen de visie gebiedsgericht aan: we schrijven dus op wat ons toekomstbeeld is voor 
woongebieden, centra, industriegebieden, buitengebied, etc. Als vervolgens binnen ‘woongebieden’ 
sectorale thema’s elkaar tegenspreken (waardoor integraliteit niet goed tot stand komt), moet 
afgewogen worden wat voor ‘woongebieden’ gaat prevaleren. Dat kan betekenen dat het ene 
sectorale belang minder zwaar weegt dan het andere. En die keuze willen we ook weer participatief 
maken, met name samen met hen die het aangaat (de belanghebbenden).

Pagina 19 van 21

Yin en Yang als stip op de horizon.

De omgevingsvisie geeft een lange termijn visie 
op het fysieke domein. Samen met de visie op het 
sociale domein vormt zij de “stip op de horizon”. 
De grens tussen zwart en wit is niet zo hard als 
getekend: er is een grijs gebied waar thema’s als 
duurzaamheid, veiligheid, gezondheid en 
leefbaarheid spelen. Deze thema’s komen 
nadrukkelijk aan bod in de omgevingsvisie. 
Daarmee zijn beide visies tezamen de 
strategische agenda van de gemeente. 



Uiteindelijk zal met deze benadering een omgevingsvisie ontstaan, die tot stand is gekomen 
met iedereen die samen wil werken aan een beter Oude IJsselstreek. 

Het wordt voor veel inwoners pas interessant wanneer de inhoud van de visie directe gevolgen heeft 
voor de eigen woon-, werk- en leefomgeving. Wat is de visie voor de kern waarin ik woon, of wat gaat 
er met de voorzieningen in mijn woonomgeving gebeuren? Juist bij deze vraagstukken wordt niet 
alleen het maatschappelijk middenveld, maar juist ook de inwoners en andere belanghebbenden 
betrokken. 

Naast het houden van infoavonden over de omgevingsvisie, zal het projectteam ook andere 
bijeenkomsten bijwonen die in deze gemeente plaatsvinden, zoals voor het traject woonvisie. Ook bij 
deze bijeenkomsten kan zinvolle informatie gehaald worden voor de omgevingsvisie en kan hierover 
gesproken worden met inwoners. Verder kan onder andere door middel van sociale media de 
samenleving haar steentje bijdragen aan het opstellen van de omgevingsvisie. Zo kunnen bijvoorbeeld 
polls worden uitgezet op Facebook, waarop mensen dan kunnen reageren. Ook via schoolprojecten 
kan informatie worden gehaald. Zo bereik je niet alleen volwassenen, maar ook de jeugd.

7.6 De nieuwe gemeentelijke woonvisie
Op dit moment loopt er ook een interactief proces om te komen tot een nieuwe woonvisie. De 
uitkomsten van dit traject zullen input zijn voor de op te stellen omgevingsvisie. Waarom immers een 
proces opnieuw doorlopen, als deze nog heel recent is (geen gewijzigde omstandigheden die ander 
beleid rechtvaardigen) en hier ook een goed participatietraject voor in het leven is geroepen? Hierover 
wordt vanzelfsprekend de nodige afstemming gezocht. De projectleider omgevingswet/ visie maakt 
daarom ook deel uit van de projectgroep woonvisie en de projectleider woonvisie schuift aan bij de 
omgevingswet. 

Het ‘hergebruiken’ van recent beleid is ook van toepassing op bijvoorbeeld het regionale 
detailhandelskader en het bestemmingsplan buitengebied (met de beleidsmatige uitgangspunten).
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