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Inhoud presentatie

1) Algemene presentatie (Elsa)
• Doel van de wet
• Instrumenten
• Gevolgen gemeentelijke organisatie en bestuur
• Waar staan we nu in proces
• Waar gaan we nog mee aan de slag

2) Inzoomen op omgevingsvisie en programma’s 
(Ward Deckers – Hiemstra en de Vries)

https://youtu.be/gfTuESwzGOA

https://youtu.be/gfTuESwzGOA
https://youtu.be/gfTuESwzGOA


Het Rijk: waarom nieuwe wetgeving? 

• Complexe en versnipperde regelgeving
– Ontoegankelijk en onoverzichtelijk
– Onvoorspelbaar over de uitwerking van recht
– Procedureel weinig samenhang
– Inhoudelijk weinig samenhang

• Onbalans tussen zekerheid en 

dynamiek
– Slepende procedures
– Gedetailleerde planning en normering
– Weinig ruimte voor dynamiek



Doel: van sectoraal naar integraal

• “Deze wet is, met het oog op duurzame ontwikkeling, 
gericht op het in onderlinge samenhang:

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

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



Verbeterdoelen van de Ow

• Minder regels en meer ruimte voor initiatieven 
– vernieuwend & samenhangend stelsel van 

instrumenten

• Omgevingsrecht inzichtelijk, voorspelbaar en 
makkelijk in gebruik. 
– Samenhang in beleid, besluitvorming en regelgeving; 

• Overheid meer actief en flexibel opstellen
– besluitvorming moet sneller en beter 
– verplichte burgerparticipatie bij grotere projecten. 



Maatschappelijke trend en bestuurlijke wens

Meer invloed inwoners 
en ondernemers

NAUWERE KETENSAMENWERKING

Integrale visies en processen

FORSE SLAG ICT

Vergroten transparantie en 
voorspelbaarheid overheid

Van reactieve 
toetsing naar 
proactieve 
samenwerking Doorontwikkeling dienstverlening: 

andere interactie initiatiefnemers

Decentraal wat 

decentraal kan



Verplichte burgerparticipatie (1)

Aangeven hoe burgers, 
bedrijven en 
belanghebbenden     
erbij zijn betrokken



Verplichte burgerparticipatie (2)

Voordelen
• Meer draagvlak
• Minder onderzoekslasten
• Gebruikmaken van 

beschikbare expertise
• Tijd- en kostenbesparing 

mogelijk









Lokale problemen lokaal oplossen

• Decentraal meer vrijheid
• Bestuurlijke afwegingsruimte

Ruimte in regels Gebiedsgericht

Minder regels Omgevingswaarden (lokaal)

Betere formulering Bandbreedte per kwaliteit

Integrale afweging in O-plan

https://youtu.be/Ylr7CAyN4_Y

https://youtu.be/Ylr7CAyN4_Y
https://youtu.be/Ylr7CAyN4_Y




Inzoomen: Omgevingsvisie

• Hoofdlijnen 
• Lange termijn
• Integraal



Veranderingen
• Organisatieverandering

– Rol van medewerkers
– Gemeenschappelijke regelingen

• Denk (“cultuur”) omslag
• Digitaal werken en beslissen
• “Ja.. mits” in plaats van “nee.. 

tenzij” 
• Dienstverlening 

– (KCC en online)



Veranderingen voor 
raad/ college

• Digitale besluitvorming
• Kaderstellende plannen, 

geen blauwdruk meer
• Vertrouwen in dagelijks bestuur 

(B&W) 
• Loslaten van regels
• Nadenken over

– Wat vergunningsvrij
– Welke omgevingswaarden
– Hoe te monitoren





https://youtu.be/QnykLqkDniI
https://youtu.be/QnykLqkDniI




WAAR STAAN WE NU
En hoe nu verder?

• Plan van aanpak
• Implementatie strategieën
• Opstellen omgevingsvisie
• Botsproeven
• Raadsinformatieavonden

– Inspiratie
– Bijpraten op proces
– Stoeien met inhoud
– Bespreken veranderende rol





Ons plan van aanpak

Tot 2019 Vanaf 2019

Omgevingsvisie met leidende 
principes

Omgevingsplan

Aftasten regionale samenwerking Afspraken regionale samenwerking
Afspraken partners (ODA, GGD, 
etc)

Ambitiedocument: wat voor soort 
gemeente willen we zijn (procedureel/ 
cultuur organisatie)

Implementeren werkwijze en 
cultuuromslag organisatie 

Bestuurlijke afwegingsruimte Bevoegdheidverdeling raad/ college

Interne bewustwording bij alle teams Werkprocessen ontwerpen

Verordeningen inventarisatie Digitale ‘snelweg’







Implementatie omgevingswet (4) – 
Ambitiebepaling

SOLIDE

INNOVATIEF

EXCELLEREND

• Impact op handelen van 
organisatie en raad 

• Risico’s
• Implementatiekosten

Zie ook dia 32-34



EEN VITALE LEEFBARE 
GEMEENTE
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De O-visie 

Lokaal en 
Regionaal



De O-visie – participatie en communicatie





Welke input tot dus ver opgehaald

• Nog niet volledig beeld
• Piketpaaltje al mogelijk  opmaken balans voor “deel 2”

– Gerichte participatie op specifieke opgaven mogelijk

• Verschil in aanpak belangenverenigingen
• Op inhoud:

– Bekende thema’s
• Wonen, voorzieningen, economie, etc.

– Identiteit
– Verbindingen/ samen aan zet
– Rol samenleving en gemeente







Bijlage: scenario Solide

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. 
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