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Agenda voor vanavond

1. Invulling raadsinformatie avonden (door Otwin)

2. Toelichting “implementatie omgevingswet” (door Elsa)

3. Toelichting plan van aanpak “omgevingsvisie” ( door Elsa)



1. Voorstel programma raads-informatie-avonden

- Inspiratie - proces volgen - stoeien met inhoud - veranderende rol -

1. Terugkerende onderwerpen

2. Frequentie raadsinfo-avonden

3. Vorming raadswerkgroep

4. Deelname Democratic Challenge



Democratic Challenge (1)
Resultaat? 

• Ondersteuning zoektocht veranderende

rol raad implementatie omgevingswet. 

• Helpt keuzes maken in ontwikkeling naar

meervoudige democratie op maat. 

• Advies aan volgende gemeentebestuur. 

Experimenteer- en leerprogramma gericht 

op vernieuwing van de lokale democratie



Democratic Challenge (2)

Stelling: “Fijn dat we mee mogen doen met de 

Democratic Challenge. Zo kunnen we onze rol als 

raad/ raadslid in de veranderende samenleving 

nog beter pakken”. 

• Deelname: 3 rondes periode sept 17/ febr 18

• Intakegesprek 5 september



Implementatie omgevingswet (1) – 3 pijlers



2016 / 
2017

• Bewustwording en urgentie delen

2017

• Inventarisatie 

• Voorbereiding omgevingsvisie

2018 / 
2019

• Omgevingsvisie gereed

• Realisatiefase

2020/ 2021
• Implementatie

2024
• DSO op orde

Implementatie omgevingswet (2) – PvA
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Implementatie omgevingswet (3) –

implementatiestrategie



Implementatie omgevingswet (4) –

Ambitiebepaling

BEHOUDEND

INNOVATIEF

EXCELLEREND

• Impact op handelen van 

organisatie en raad 

• Risico’s

• Implementatiekosten

Zie ook dia 14-16



EEN VITALE LEEFBARE 

GEMEENTEDe O-visie 

Lokaal en 

Regionaal



De O-visie – participatie en communicatie



	

Hoe benader je elke partij en welke rol geef je ze in proces?

KRACHTENVELDANALYSE



Hoe nu verder

• Afspraken op proces 

en inhoud

– ……

– ……

– ……

• Verder nog vragen?



Bijlage: scenario behoudend

De naam zegt het al: we stellen ons behoudend op. De focus ligt op het 

vermijden van al te veel veranderingen. 

We doen wat de wetgever ons opdraagt, maar gaan vooral door op de 

huidige leest. Grote veranderingen in onze manier van werken of 

dienstverlening zijn niet te verwachten. We handelen reactief op wijzigingen 

(we kijken hiermee ‘de kat uit de boom’) en anticiperen niet op de 

mogelijkheden die de nieuwe omgevingswet ons biedt. 

Voordeel van dit scenario is dat we geen of weinig risico lopen bij de 

implementatie van de omgevingswet en dat het inregelen van de wet in de 

organisatie relatief soepel verloopt. Maar, ondanks dat deze variant juridisch 

mogelijk is, handelen we als gemeente niet in de geest van de wet. 



Bijlage: scenario innovatief

In dit scenario handelen we als gemeente wel in de geest van de wet.  We zijn bereid om de 

mogelijkheden van de omgevingswet te benutten, indien de inspanningen die we daarvoor moeten 

verrichten opwegen tegen de voordelen die dat oplevert. 

Dit scenario is primair gericht op het minimaliseren van de kosten voor de inwoners op korte en 

middellange termijn en maximalisering van prijs en prestatie. Geld is leidend. We zijn zuinig, zakelijk en 

gedegen, soms traditioneel en soms zeer innovatief, afhankelijk van de businesscase. Onze 

medewerkers hebben de houding ‘we kijken wat er mogelijk is’. De relatie met inwoners en 

bedrijfsleven is zakelijk en gericht op een efficiënte en effectieve uitvoering.

We staan als gemeente open voor initiatieven uit de samenleving en betrekken ook de samenleving bij 

onze eigen ideeën. Qua dienstverlening zetten we in op zelfredzaamheid van de inwoner. Het digitale 

kanaal en de telefonie worden gestimuleerd. Simpele aanvragen zijn veelal vergunningsvrij; bij 

complexere aanvragen willen we wel een vergunningsplicht (afhandelingstermijn zo snel als mogelijk, 

maar wel gedegen). 

We houden op deze manier controle over de kwaliteit van de leefomgeving. Veel van de huidige regels 

nemen we over en deregulering wordt geleidelijk doorgevoerd.



Bijlage: scenario Excellerend

In dit scenario durven we als gemeente te experimenteren en ‘los te laten’. We zijn een 

flexibele, schaalbare en wendbare gemeente, voorbereid op de toekomst. Vanuit een 

praktische en flexibele insteek zorgen we ervoor dat de dienstverlening langjarig continuïteit 

vertoont. 

Onze moderne dienstverlening is er primair op gericht om lastige maatschappelijke 

problemen in co-creatie met onze inwoners op te pakken. Geld is niet leidend, successen en 

falen is mogelijk. Onze gedachte is: ‘waarom niet?’. Voor onze medewerkers staat het 

meedenken met de klant centraal. Onze medewerkers zijn ondernemend en flexibel. De 

inwoner/ ondernemer krijgt veel vrijheid en er mogen risico’s worden genomen.

Als gemeente zetten we in op zelfredzaamheid en stimuleren we het digitale kanaal. We 

houden rekening met maatschappelijke trends en ontwikkelingen en sluiten hierop aan. De 

focus ligt op overheidsparticipatie. 

Dereguleren waar mogelijk: beperkte regels met slechts globale kaders bevorderen de 

flexibiliteit en leggen minder beperkingen op. 


