Startnotitie Omgevingsvisie
Bommelerwaard
Keuzes voor proces

Aanleiding
Vanaf begin 2021 wordt de Omgevingswet van kracht. De wet bundelt en moderniseert 26
bestaande sectorale wetten op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water
in één wet. De wet geeft gemeenten meer ruimte om in te spelen op de veranderende verhoudingen
in de samenleving en de rol te kiezen die bij specifieke gebiedsopgaven past. Dit alles vraagt om
een complexe verandering. Er wordt gevraagd om:
1. een andere manier van denken (cultuur);
2. een andere manier van organiseren (werkwijze);
3. en een andere vorm van organisatie (structuur).
Deze drie wezenlijke veranderingen zijn sterk met elkaar verweven. De wet betekent een grote
verandering voor inwoners, ondernemers en organisaties tot en met de gemeentelijke organisatie en
het bestuur.
De gemeenteraden van Zaltbommel en Maasdriel hebben zich medio 2015 voorgenomen om het
implementatietraject van de Omgevingswet samen op te pakken. Dit vanwege het belang van
samenwerking en integraliteit, zoals dat ook in de toelichting op de wet wordt benoemd. Dat leidde
eind vorig jaar tot de gezamenlijke vaststelling van één Programmaplan Omgevingswet (zie bijlage).
Daarin zijn afspraken vastgelegd over de programmaorganisatie, de aanpak, en de inzet van de
benodigde capaciteit en middelen. Ook is een globale planning opgesteld.
De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel hebben de ambitie uitgesproken samen te starten met de
ontwikkeling van een gezamenlijke omgevingsvisie voor de Bommelerwaard. Daarbij is tevens
geduid te streven naar een zo breed mogelijk draagvlak in de gemeenteraad en vaststelling op
Bommelerwaards niveau.
In de gezamenlijke raadsbijeenkomst van 22 oktober 2018 (o.l.v. Pascale Georgopoulou van de
VNG) zijn hier aanvullende, door de gemeenteraadsleden, de volgende tips & tops meegegeven:
‘De start van de samenwerking moet gezocht worden in het zien van kansen. Tussen verschillende
onderwerpen zijn relaties. Er moet met elkaar rekening gehouden worden. Bewustzijn van heel de
Bommelerwaard. Verschil moet er gemaakt kunnen worden tussen hoofdlijnen en details. Aan de
voorkant moet men elkaar inlichten en actief betrekken. Nadruk moet liggen op participatie en het
proces, in plaats van de nadruk op wanneer het document af moet zijn’.
Deze startnotitie heeft tot doel om vooraf met de raden af te stemmen wat zij verwachten, welk
proces zij voorstaan en hoe de raden bij de totstandkoming van de omgevingsvisie worden
betrokken. Daarbij is nadrukkelijk aandacht voor mijlpalen en keuzes in het proces die de raden
kunnen maken om sturing te geven aan de invulling van een omgevingsvisie.
We vragen de raad om deze startnotitie vast te stellen als koers voor het proces om te komen tot
een omgevingsvisie.
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Het proces omgevingsvisie
De omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke
leefomgeving van de gemeenten. De omgevingsvisie is vergelijkbaar met de structuurvisie van nu,
maar gaat verder dan alleen de beschrijving van de ‘traditionele’ fysieke leefomgeving. De
omgevingsvisie gaat ook in op de samenhang tussen o.a. ruimte, water, milieu, natuur, landschap,
verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Daarnaast krijgen onderwerpen als
gezondheid en duurzaamheid een plek.
Eind september hebben de ambtelijke organisaties van Maasdriel en Zaltbommel de bureaus Over
Morgen en BügelHajema geselecteerd om het proces te begeleiden om te komen tot een
omgevingsvisie Bommelerwaard. Het proces wordt, met de beiden raden, opgepakt vanuit een visie
waarbij het samenspel tussen inhoud, samenleving en college & raad voorop staat.
Vliegwiel voor de omgevingsvisie
Via de stappen uit onderstaand vliegwiel zorgen we ervoor dat er een gedragen omgevingsvisie ligt.

Sturingsfilosofie van College & Raad:
De Omgevingswet vraagt om een andere houding van mensen. Ondernemender. Van sectoraal naar
integraal, met ruimte voor maatschappelijk initiatief. Meer sturen op hoofdlijnen en
omgevingswaarden. Daarom bespreken we de koers en kaders die wenselijk zijn om te stellen.
We zorgen voor een sterke inhoud:
Een omgevingsvisie is altijd maatwerk. Want elke plek is anders. Heeft andere eigenschappen,
andere typische kwaliteiten, andere krachtenvelden. Een andere geschiedenis, andere
mogelijkheden en een andere toekomst. Daarom kijken we heel goed naar het DNA van het gebied.
Wij maken de visie met de samenleving:
Inwoners en ondernemers hebben kennis en zijn betrokken. Zij wonen op de plek waar wij een
omgevingsvisie voor maken. Werken en recreëren er, vaak al generaties lang. Zij weten wat er
gebeurt. Wat er beter kan en waarom. Waar kansen liggen. Kennis waar we graag gebruik van
maken. We hebben diverse instrumenten en methoden ontwikkeld om, met hen, in beeld te krijgen
wat er leeft in een stad, dorp of gebied.
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De ambtelijke organisaties van Zaltbommel en Maasdriel hebben de voorgaande periode gewerkt
aan een stappenplan Omgevingsvisie Bommelerwaard. Dit stappenplan is in april 2019 gedeeld met
de raden.
Het proces voor het opstellen van een omgevingsvisie wordt opgedeeld in 7 hoofdstappen.
Over Morgen en BügelHajema nemen in het proces om te komen tot een omgevingsvisie
Bommelerwaard dit stappen plan als uitgangspunt.
In onderstaande figuur zijn deze stappen aangevuld met de centrale vragen die we de interne
organisatie, bestuur & raad en de samenleving in het proces stellen. Bij elke centrale vraag worden
(tussen)producten opgeleverd die op verschillende momenten in het proces gedeeld worden met de
gemeenteraden.

1.

Voorbereiden
Het proces om tot de omgevingsvisie te komen wordt gedeeld met de raden. In deze
stap leggen we de randvoorwaarden en uitgangspunten voor de omgevingsvisie
Bommelerwaard met elkaar vast. Een belangrijk onderdeel in het proces van de
omgevingsvisie is de participatie van de samenleving. Hiervoor stellen we in deze fase
een communicatie- en participatieplan op.

2.

Inventariseren
In stap 2 wordt een groot deel van het voorbereidende werk voor de omgevingsvisie
uitgevoerd. In deze stap willen we antwoorden vinden op vragen zoals wat willen
gemeenten en samenleving en willen dat nog steeds, wat komt er op de
Bommelerwaard af en wat zijn de kwaliteiten? We maken hiervoor een beleidsanalyse,
een cijfermatige analyse en brengen de trends en ontwikkelingen die op de
Bommelerwaard komen in beeld.
In deze stap ligt tevens de focus op het ophalen van informatie en verdiepen van de
informatie uit de beelden en het kaartmateriaal samen met de samenleving. We doen dit
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zowel online als offline. Een belangrijk element is de actieweek. Een week waarin we
met de samenleving tot een antwoord gaan komen op vragen als; wat zijn kwaliteiten
van de leefomgeving? Wat wil je behouden en versterken? Maar ook: wat vraagt om
actie om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren? Waar liggen kansen om de
leefomgeving te verrijken of te verduurzamen? Waar liggen kansen voor
energietransitie? De resultaten van deze stap vatten we in een drietal scenario’s.
3.
4.
5.
6.

Verdiepen en verbinden
Vertalen
Afwegen
Opleveren
Het doorlopen van de stappen 3 tot en met 6 geeft antwoord op de vraag waar we naar
toe willen. Waarbij elke stap meer richting geeft wat het antwoord hierop is.
We organiseren twee Meet-ups die we vanuit de scenario’s thematisch aanvliegen.
Daarbij bepalen we telkens voor welke gebieden een opgave of ambitie relevant is. We
nodigen de raad uit om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomsten.
In deze stap leggen we verbanden tussen ambities en bepalen we, door middel van eent
voorkeursscenario, de eerste visie op hoofdlijnen. In deze visie op hoofdlijnen staat op
welke manier binnen de deelgebieden van de Bommelerwaard om kan worden gegaan
met de opgaven en ambities die er liggen.
De visie op hoofdlijnen werken wij uit in de ontwerp omgevingsvisie; in teksten en
aantrekkelijke beelden en/of kaarten. Wat ons betreft is de visie een compact,
laagdrempelig toegankelijk document, in bewoordingen die thuis aan de keukentafel
worden begrepen en waarbij het beeld overheerst. Dit kan een digitaal product zijn.
De ontwerp omgevingsvisie leggen we voor aan de raden voor aanvullingen en voor de
ter inzage legging.

7.

Vaststellen
Nadat de vragen van de ter inzage legging zijn beantwoord en besproken zullen de
raden de omgevingsvisie vast moeten stellen. Met het vaststellen van de omgevingsvisie
ligt er een integraal koersdocument voor de toekomst van de Bommelerwaard.

De voorlopige planning om te komen tot een omgevingsvisie Bommelerwaard gaat uit van het
vaststellen van een omgevingsvisie eind 2020. In de tabel op de volgende pagina staan de mijlpalen
in dit proces benoemd, inclusief de planning.
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Mijlpalen en keuzemomenten
In het proces om te komen tot omgevingsvisie Bommelerwaard zitten een aantal belangrijke
mijlpalen en keuzemomenten. Vanuit het belang van betrokkenheid van de raad bij de
omgevingsvisie.
In onderstaande tabel zijn deze mijlpalen en keuzemomenten weergegeven.
Product

Mijlpaal

Beeldvorming
Randvoorwaarden en
uitgangspunten voor
Startnotitie het proces
Oordeelsvorming
Aanvullingen op
randvoorwaarden en
uitgangspunten
Besluitvorming
Vaststellen startnotitie
Beeldvorming
Delen uitkomsten
Scenario’s en inventarisatie en
hoofdkeuzes participatie: scenario’s
visie
en hoofdkeuzes
Oordeelsvorming
Aanvullingen op
scenario’s en
hoofdkeuzes

Data
•

•
•
•
•

•
•

Beeldvorming
Visie op hoofdlijnen

•

Oordeelsvorming
Aanvullingen op
ontwerp
omgevingsvisie
Besluitvorming
Instemming ter
inzagelegging

•
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21 nov:
gezamenlijke
raadsbijeenkomst
Stap 1 en 2:
Voorbereiden en
27 nov:
beginnen met
Maasdriel
inventariseren
28 nov:
(nov/dec 2019)
Zaltbommel
12 dec: Maasdriel
& Zaltbommel
19 mrt:
gezamenlijke
raadsStap 2 t/m 4:
bijeenkomst
Verdiepen,
verbinden en
25 mrt: Maasdriel vertalen (jan/apr
2020)
8 apr:
Zaltbommel

Rol raad
Start: gezamenlijk
optrekken in
inventarisatie en
participatie.
Met als doel
inzicht in de
gezamenlijkheid
en verschillen van
de
Bommelerwaard
Op basis van
opgehaalde input
een afweging
maken in
scenario’s en
hoofdkeuzes,
differentiatie naar
gebiedstypen en
ruimte voor
‘couleur locale’

•

Nog in te
plannen:
gezamenlijke
Stap 4 – 6
Op basis van een
raadsVertalen, afwegen voorkeursscenario
bijeenkomst
en opleveren
komen tot een
(mei/sep 2020)
Ontwerp
10 sep:
omgevingsvisie.
Zaltbommel
Instemming ter
30 sep: Maasdriel
inzagelegging
Nog in te
plannen:
Zaltbommel &
Maasdriel
N.t.b.

•
•

N.t.b.
N.t.b.

•
•

N.t.b.
N.t.b.

Ontwerp
omgevingsvisie

Beeldvorming
Delen uitkomsten ter
inzagelegging
Definitieve Oordeelsvorming
omgevingsvisie Aanvullingen
definitieve
omgevingsvisie
Besluitvorming
Vaststelling
omgevingsvisie

Waar in het
proces?

•
•

Stap 7 Vaststellen
Vaststellen
(okt 2020 – dec
omgevingsvisie
2020)
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Participatie
De rol en het betrekken van de samenleving is een van de uitdagingen van de Omgevingswet. De
wet geeft meer ruimte voor maatschappelijk initiatief, onder andere bij het opstellen van de
omgevingsvisie.
In voorgaande bijeenkomsten hebben de raden gesproken over
participatie. Daarbij is naar voren gekomen dat de raadsleden van
mening zijn dat de inhoud van de omgevingsvisie indirect wordt
bepaald door de inwoners. Dit loopt via de gemeenteraad. Dit omdat
de gemeenteraad democratisch is gekozen, of omdat de raad
verantwoordelijk is voor de algemene belangenbehartiging.
De raadsleden geven daarnaast aan dat inwoners kunnen inbrengen
wat zij belangrijk vinden en wat zij willen. Wij vertalen deze
uitspraken in een raadplegende / adviserende rol van de
samenleving (zie figuur hiernaast; de participatieladder).
Dit uitgangspunt van de raad is de basis voor het opstellen en uitvoeren van het communicatie- en
participatieplan. Hierbij werken wij met een breed arsenaal aan participatievormen. De exacte
vormen van participatie worden afgestemd met de ambtelijke organisaties en in het communicatieen participatieplan nader uitgewerkt. Dit wordt gedeeld met de raad.
Uiteraard worden de raadsleden ook uitnodigen aanwezig te zijn bij de participatiemomenten.
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Tot slot
Met deze startnotitie vragen we de gemeenteraden allereerst kennis te hebben genomen van het
proces om te komen tot een omgevingsvisie Bommelerwaard. In deze startnotie zijn de mijlpalen
inzichtelijk gemaakt en is voor de raad duidelijk waar een aantal belangrijke keuze en
sturingsmomenten zitten. Tot slot vragen we de raden, door vaststelling van deze startnotitie,
akkoord op het te doorlopen proces en de keuzemomenten daarin.
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Bijlage
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Programmaplan Omgevingswet
Legitimatie
Programma
Bestuurlijke opdrachtgevers Gijs van Leeuwen (Wethouder gemeente Zaltbommel)
Peter de Vries (Wethouder gemeente Maasdriel)
Bestuurlijke klankbordgroep Delegatie van raadsleden van de gemeente Zaltbommel
en de gemeente Maasdriel (zie paragraaf 3.2)
Ambtelijke opdrachtgevers
Roderik D’havé (Teammanager RO Maasdriel)
Bart Verhagen (Afdelingshoofd RS&O Zaltbommel)
Opdrachtnemers
Roel Peters (Projectleider Maasdriel)
Jobbe van de Ven (Projectleider Zaltbommel)
Medewerkers
Projectleiders en projectmedewerkers komen zo mogelijk uit de gemeentelijke organisaties en/of de BVEB. De
bemensing van de projectgroepen gebeurt op basis van
dit programmaplan.
1. Inleiding
Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet bundelt en moderniseert alle
wetten voor de fysieke leefomgeving in één wet. De nieuwe wet vervangt daartoe 26 bestaande sectorale wetten op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en
water. De wet geeft gemeenten meer ruimte om in te spelen op de veranderende verhoudingen in de samenleving en de rol te kiezen die bij specifieke gebiedsopgaven past. Dit alles
vraagt om een complexe verandering: 1) er wordt gevraagd om een andere manier van denken (cultuur), 2) een andere manier van organiseren (werkwijze), 3) en een andere vorm van
organisatie (structuur). Deze drie wezenlijke veranderingen zijn sterk met elkaar verweven.
Uit het voorgaande blijkt dat de Omgevingswet niet enkel gaat om het verbeteren of optimaliseren van de bestaande situatie en manier van werken, maar om het echt anders doen. De
wet moet niet als doel, maar als middel gezien worden. Dat maakt de invoering van de wet op
gemeentelijk niveau veelomvattend en complex.
Vanwege deze complexiteit verloopt de totale implementatie via een programma waarin de te
realiseren doelstellingen worden vastgelegd. Voor u ligt het bijbehorende programmaplan. Dit
programmaplan bevat naast de doelstellingen voor de invoering ook een beschrijving van de
programmaorganisatie, de programma-aanpak, de capaciteit en middelen, en per spoor
(deelproject) een globale planning.
1.1 Uitgangspunten Programmaplan Omgevingswet
De gemeenteraden van Zaltbommel en Maasdriel hebben zich medio 2015 voorgenomen om
het implementatietraject van de Omgevingswet samen op te pakken. Dit vanwege het belang
van samenwerking en integraliteit, zoals dat ook in de toelichting op de wet benoemd wordt.
Inmiddels zijn er twee gezamenlijke bijeenkomsten geweest op 7 juni en 22 oktober 2018
(voorafgegaan door een aantal presentaties over de Omgevingswet in de afzonderlijke gemeenteraden). Voor alle aanwezigen was het duidelijk dat het tijd is om stappen te zetten
waarbij er ruimte moet worden gelaten voor maatwerk en momenten van keuzes. Voorliggend
programmaplan is geschreven vanuit het uitgangspunt van samenwerking tussen beide gemeenten bij de invoering van de Omgevingswet.

Het implementeren van een andere manier van werken, is dan ook zowel een consequentie
van als een randvoorwaarde voor de implementatie van de Omgevingswet. Het werken vol-
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gens de bedoeling van de Omgevingswet dient tijdens de implementatie al in praktijk te worden gebracht. Het gaat hierbij dus over het meteen in praktijk brengen van integrale planvorming en –uitvoering waarbij alle in- en extern betrokkenen hun (nieuwe) rol kennen en daarnaar handelen. Het zou een gemiste kans zijn om bijvoorbeeld aspecten van gezondheid en
maatschappelijk vastgoed maar ook natuur en milieu en recreatie en toerisme niet te betrekken in het afwegingskader.
Ondanks dat de Omgevingswet al is vastgesteld en de ingangsdatum bekend is, zijn er met
name op het vlak van de uitvoering nog een hoop zaken onbekend. Op dit moment is het
daarom slechts mogelijk om een globale beschrijving van de aanpak van de implementatie
aan te geven. Keuzes die gemaakt worden binnen deelprojecten kunnen andere onderdelen
beïnvloeden en kunnen weer leiden tot nieuwe deelprojecten. Gevolg hiervan is dat voorliggend programmaplan net als de implementatie zelf, zal blijven ontwikkelen. Dat geldt ook
voor ontwikkelingen in het proces dat nu wordt gestart. Deze kunnen ook leiden tot andere
afwegingen en keuzes.
1.2 Leeswijzer
Omdat de Omgevingswet nog in ontwikkeling is, is vooraf nog niet bekend hoe het eindresultaat er precies uit gaat zien en wanneer dit wordt behaald. In tegenstelling tot een projectbeschrijving, waarbij aan de start de wat, hoe en wanneer vraag duidelijk is, moet dit document
gelezen worden als een procesbeschrijving. De manier waarop we hiermee omgaan, is beschreven in hoofdstuk 3 van dit programmaplan: we hebben een duidelijk uitgangspunt en er
is duidelijk hoe we vanaf de start vertrekken. Er is in grote lijnen duidelijk wat het einddoel is
en we beschrijven op welke manier we daar willen uitkomen.
In hoofdstuk 2 geven we een algemene beschrijving van de nieuwe instrumenten onder de
Omgevingswet en de gevolgen voor de gemeentelijke organisaties. Hoofdstuk 3 gaat over het
proces en de manier van organiseren van de implementatie van de Omgevingswet.
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2. Inhoud
De invoering van de Omgevingswet is veelomvattend en complex. Het betreft niet alleen beleidsmatige voorbereiding, maar ook de organisatie, werkprocessen en cultuur en gedrag. Dit
programmaplan gaat uit van een aantal (parallelle) sporen. De sporen worden projectmatig
georganiseerd. Dit betekent dat het gewenst is om resultaten te benoemen en projectleiders
verantwoordelijk te maken. Deze sporen zijn:
 Omgevingsvisie
 Omgevingsplan
 Vergunningen, toezicht en handhaving
 Communicatie en participatie
 Dienstverlening en werkprocessen
 Digitaal stelsel
Hieronder volgt een korte beschrijving per spoor.
2.1 Omgevingsvisie
De omgevingsvisie en het omgevingsplan zijn de gemeentelijke producten waarin de nieuwe
uitgangspunten van de Omgevingswet worden vastgelegd. De omgevingsvisie is een integrale visie met strategische hoofdkeuzen van beleid voor de fysieke leefomgeving voor langere
termijn. De gemeenteraden van Zaltbommel en Maasdriel hebben zich uitgesproken voor het
opstellen van een samenhangende Omgevingsvisie voor het fysieke domein van de Bommelerwaard met aandacht voor de ‘Couleur Locale'.
De omgevingsvisie biedt een beleidsmatige basis om de in de visie vastgestelde beleidsdoelen juridisch, financieel of ruimtelijk na te streven. Daarmee biedt het ook de basis voor de
regelingen in het omgevingsplan en de afwegingsruimte en dus maatwerk voor initiatieven en
projecten in de fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie wordt gebaseerd op bestaand beleid. Uitgangspunt voor het opstellen van de omgevingsvisie is het behouden van wat goed is
en dit uitbouwen en versterken tot een integrale omgevingsvisie.
2.2 Omgevingsplan
Alle gemeentelijke regels die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving worden vastgelegd in het omgevingsplan. Een omgevingsplan vervangt dus op termijn
alle bestemmingsplannen en andere regelingen die van toepassing zijn op de fysieke leefomgeving zoals bijvoorbeeld de APV en milieuregelgeving. Net als met de omgevingsvisie heeft
de gemeente één omgevingsplan dat een integrale regeling kent voor het gehele fysieke domein. Voor alle geldende bestemmingsplannen en andere bestaande regels over de fysieke
leefomgeving moet de afweging worden gemaakt of en hoe ze worden vertaald naar een
regeling in het nieuwe omgevingsplan. Dit betekent dus dat op visieniveau de uitgangspunten
bij elkaar komen bijvoorbeeld ook als het gaat om maatschappelijk vastgoed, gezondheid en
sport.
De bedoeling van de wetgever is om er voor te zorgen dat het omgevingsplan meer flexibiliteit
biedt ten opzichte van de huidige wirwar aan regelingen. Dit betekent dat het voor de inwoner
transparanter wordt. Er ontstaat meer flexibiliteit en voorspelbaarheid en integrale benadering
levert procesvoordelen op waarmee kosten verlaagd worden en proceduretijd verkort.
We zien het omgevingsplan en de omgevingsvisie als twee onlosmakelijk met elkaar verbonden onderdelen van de beleidscyclus. Immers, in de omgevingsplannen komen de gemaakte
keuzes uit de omgevingsvisie terug met een daarbij behorend afwegingskader. De beleidscyclus ziet er als volgt uit:
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Voor het opstellen van een omgevingsplan betekent dit dat we dit stap voor stap gaan doen.
Tegelijkertijd met het opstellen van de omgevingsvisie gaan we werken aan een eerste versie
van het nieuwe omgevingsplan. Voornaamste doel hiervan is om gedurende het proces te
kunnen ervaren welke keuzes gemaakt kunnen en moeten worden om tot een goed werkend
systeem van vergunningverlening te komen. De onderwerpen waar dit op ziet zijn naast de
inhoudelijke keuzes die in een visie en plan worden opgenomen onder meer bevoegdheidsverdeling raad-college, benutten van bestuurlijke afwegingsruimte en de keuze voor vergunningsvrije activiteiten.
Door middel van het bespreken van deze keuzes op basis van concrete casuïstiek en ook te
ervaren wat dit betekent voor de omgevingsvisie en het omgevingsplan kunnen we gezamenlijk (inwoners-raad-college-organisatie) een beeld vormen van de implicaties van de verschillende keuzes.
2.3 Vergunningen, toezicht en handhaving (VTH)
De Omgevingswet heeft een grotere reikwijdte dan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het aantal gebieden en activiteiten waarvoor omgevingsvergunning kan worden verleend wordt verder uitgebreid. Daarnaast wordt de proceduretijd voor alle omgevingsvergunningen maximaal 8 weken. Door de nieuwe wet worden nog meer activiteiten vergunningsvrij en wordt veel vrijheid, maar ook verantwoordelijkheid gelaten bij gemeenten. Hiervoor is een sterke relatie tussen het afwegingskader in de omgevingsvisie en het omgevingsplan essentieel. Immers een initiatief dat niet past binnen het omgevingsplan dient toch binnen 8 weken afgehandeld te zijn.
Vergunningverlening, toezicht en handhaving wordt uitgevoerd door de Omgevingsdienst
Rivierenland (ODR). Maasdriel als Zaltbommel hebben op dit moment alle taken op het gebied van VTH bij de ODR ondergebracht.
Onze overheidspartners zijn partijen zoals de ODR, Veiligheidsregio, Waterschap, GGD en
provincie. Deze noemen wij ketenpartners. De Omgevingswet maakt een intensievere samenwerking met deze ketenpartners noodzakelijk. Immers, voor een snelle en adequate afwikkeling van de vraag is een efficiënt en transparant proces nodig. Dit zal onherroepelijk
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gaan leiden tot veranderingen in huidige structuren en werkprocessen/-afspraken; zowel binnen de gemeente als tussen gemeenten en ketenpartners. Inzichtelijk moet worden wie welke
taken uitvoert, welke rol heeft en hoe dit georganiseerd wordt onder de Omgevingswet. Voor
de gemeentelijke organisatie is het daarbij noodzakelijk om voldoende kennis in huis te houden om kaders te stellen en het proces te monitoren.
2.4 Communicatie en participatie
Inwoners, medewerkers maar ook bestuurders hebben verschillende behoeften als het gaat
om zowel het proces als de inhoud van de Omgevingswet. Inmiddels is er al veel duidelijk
maar er zijn ook nog de nodige afwegingen te maken. Het voorgaande vraagt dus om gerichte communicatie- en participatieprojecten zowel intern als extern.
Een belangrijk uitgangspunt bij het opstellen en de totstandkoming van de omgevingsvisie en
de omgevingsplannen is dat dit gezamenlijk met onze inwoners, initiatiefnemers en ketenpartners wordt gedaan, waarbij eventuele belangentegenstellingen in beeld worden gebracht,
zodat de gemeenteraden een afgewogen besluit kunnen nemen. Inwoners worden geïnformeerd over de gevolgen die het nieuwe stelsel heeft voor hen. Hiervoor worden diverse
communicatiemiddelen ingezet en gelegenheden gecreëerd om mee te doen. De huidige
maatschappij vraagt een andere rol van de gemeente en andere partners in het maatschappelijke middenveld.
2.5 Dienstverlening en werkprocessen
De bedoeling van de wet biedt uitdagingen en veel kansen op het vlak van gemeentelijke
dienstverlening. De Omgevingswet maakt het mogelijk om de dienstverlening in het fysieke
domein door te ontwikkelen. De Omgevingswet stelt de initiatiefnemer centraal en legt de lat
voor dienstverlening hoog. Werken vanuit de leefwereld van mensen; de overheid in de rol
van partner, adviseur en facilitator; inspelen op nieuwe technologie en trends. Dat zijn de
fundamenten van de stevige verandering die ook vragen om een transformatie in de dienstverlening.
Het nieuwe stelsel stimuleert flexibiliteit en ruimte voor initiatieven. De initiatiefnemer staat
centraal en de regels en processen vormen zich daarnaar. De afweging of een initiatief wel of
niet kan op een locatie is eerder in het proces in algemene zin duidelijk. De uitwerking en
werkelijke haalbaarheid komt daarna. Voor iedereen die te maken heeft met de Omgevingswet betekent dit een andere manier van denken en een andere manier van werken. Daarnaast wordt de Omgevingswet zodanig ingericht, dat veel makkelijker integraal gewerkt kan
worden. De Omgevingswet vraagt om een cultuurverandering in houding en gedrag. Maar
ook de werkprocessen moeten opnieuw ingericht worden (zie ook 2.3).
2.6 Digitaal stelsel (DSO)
Bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen zijn sinds 2008 gedigitaliseerd en gestandaardiseerd. In 2010 is daar de Wabo aan toegevoegd. Met de Omgevingswet wordt
deze digitaliseringsslag doorgezet. Hiervoor is de Laan van de Leefomgeving in ontwikkeling,
een platform voor informatievoorziening over alle aspecten van de fysieke leefomgeving.
Door de verdere integratie van wetgeving en de nieuwe ruimtelijke instrumenten is de vraag
ontstaan om nieuwe software en netwerkstructuren (zaakgericht werken, gegevensbeheeren uitwisseling, beheerssoftware voor het nieuwe instrumentarium). Het is de gemeentelijke
verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat we er klaar voor zijn om aan te sluiten op de
nieuwe landelijke voorzieningen die momenteel nog worden ontwikkeld. Voor een tijdige en
succesvolle implementatie van het digitale stelsel, een cruciale voorwaarde voor de implementatie van de Omgevingswet, zijn we in hoge mate afhankelijk van derden; overheden en
private partijen als softwareleveranciers.
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3. Aanpak
3.1 Programma
De Omgevingswet raakt alle disciplines binnen de gemeente die betrekking hebben op de
fysieke leefomgeving. Dit betekent dat het project afdelingsgrenzen overschrijdt. Vanwege de
integrale aanpak die voor de Omgevingswet nodig is, is een projectmatige aanpak voor de
hand liggend. De implementatie van de Omgevingswet, een stelselwijziging, kent ook meerdere, complexe sporen. De conclusie is dan ook dat hier sprake is van een programma, met
projecten die aangestuurd worden door projectleiders. Een programma is altijd tijdelijk en
wordt gepositioneerd buiten de reguliere werkorganisatie.
Relatie met andere projecten
In beide gemeenten zijn projecten en programma's actief die min of meer direct raken aan de
implementatie van de Omgevingswet. Wij denken hierbij niet zozeer aan bijvoorbeeld het
actualiseren van structuurvisies, maar veel meer aan zaken als de energietransitie, de ruimtelijke adaptie en de visies rond gebiedsgericht werken en overheidsparticipatie. In de projecten
dient hier uitdrukkelijk rekening mee gehouden te worden.
3.2 Organisatie
De programmastructuur is opgenomen in onderstaande afbeelding. Hieronder is een beschrijving van de verschillende onderdelen van de programmastructuur opgenomen.
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Gemeenteraden en bestuurlijke klankbordgroep
Gedurende het invoeringsproces van de Omgevingswet zijn drie verschillende rollen voor de
gemeenteraden te benoemen, namelijk:
 Kaderstellend
 Besluitvormend
 Toetsend
Gezien het iteratieve proces van de invoering van de Omgevingswet is het belangrijk dat we
ook de gemeenteraden stapje voor stapje meenemen in dit proces. Daarom stellen wij voor
om een bestuurlijke klankbordgroep in te stellen met vertegenwoordiging uit beide raden. In
deze klankbordgroep kan de voortgang van de implementatie besproken worden en de agenda worden bepaald voor werkbijeenkomsten en besluitvorming in de gemeenteraad.
Besluitvorming vindt via de normale procedures plaats in de gemeenteraden afzonderlijk. Het
is wenselijk om bij gezamenlijke onderwerpen hier vooraf gezamenlijk over te vergaderen.
Het stellen van kaders is op verschillende momenten in het proces en ten behoeve van
meerdere deelprojecten nodig. Dit vindt gezamenlijk plaats door middel van werkbijeenkomsten. Tijdens deze werkbijeenkomsten kan ook geconcludeerd worden dat onderlinge verschillen vragen om een individuele aanpak in plaats van een gezamenlijke.
Tot slot is er de toetsende rol. Ook dit kan in gezamenlijke werkbijeenkomsten plaatsvinden,
naast de reguliere toetsende taak die de gemeenteraden afzonderlijk hebben. Gezien de
omvang en complexiteit van de invoering van de Omgevingswet verwachten wij 3 keer per
jaar een gezamenlijke werkbijeenkomst voor de gemeenteraden te organiseren.
Stuurgroep
De stuurgroep wordt samengesteld uit de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgevers van beide
gemeenten. De bestuurlijk opdrachtgever is de wethouder die portefeuillehouder is van de
Omgevingswet; de 'omgevingswethouder'. De projectleiders Invoering Omgevingswet van
beide gemeenten maken als adviseurs structureel deel uit van de Stuurgroep.
Het programmateam legt verantwoording af aan de stuurgroep over de te behalen doelen en
de voortgang van het gehele programma via de projectleiders Invoering Omgevingswet van
beide gemeenten.
Programmateam
In het programmateam vindt de regie plaats op het totale proces van de invoering van de
Omgevingswet. Het programmateam is samen met de projectleider opdrachtnemer van de
deelprojecten. Dit betekent ook dat terugkoppeling vanuit de projecten plaatsvindt via het
programmateam aan de stuurgroep. Het programmateam stuurt op resultaat en toetst of de
resultaten voldoen aan de opdracht, passen binnen de algemene doelstelling van het programma en bewaakt de integraliteit en samenwerking tussen de deelprojecten. De afzonderlijke deelprojecten zijn van elkaar afhankelijk en overlappen elkaar. Om samenhang tussen
de projecten te waarborgen faciliteert het programmateam de onderlinge informatieuitwisseling, kennisdeling en afstemming tussen de projectteams.
Het programmateam bestaat uit de projectleiders Invoering Omgevingswet van beide gemeenten en de verschillende projectleiders van de deelprojecten. Aangevuld met een flexibele schil bestaande uit programma-ondersteuning en (op afroep) de adviseurs ten aanzien van
Financiën en HRM.
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Projecten
Elk project wordt uitgevoerd door een projectteam. Bij samenwerkingsprojecten wordt dit
projectteam evenwichtig samengesteld met leden uit beide gemeenten. Hierbij wordt waar
mogelijk dubbel werk voorkomen. Dit betekent dat wanneer specifieke deskundigheid nodig is
in een projectteam, deze maar door één gemeente geleverd hoeft te worden. De invulling van
de projectteams vindt in goed overleg plaats. Uitgangspunt is dat beide gemeenten een gelijke inspanning leveren.
Rolverdeling programmaorganisatie
Rol
Wie
Verantwoordelijkheid
Bestuurlijke
Wethouders Gijs
Namens de colleges van de geopdrachtgevers
van Leeuwen en
meente Zaltbommel en Maasdriel
Peter de Vries
eindverantwoordelijk voor de implementatie. Zien toe op het procesverloop met integrale uitwerking binnen
de bestuurlijke randvoorwaarden en
beleidsmatige, financiële en juridische kaders.

Ambtelijk
opdrachtgevers

Teammanagers
Roderik D’havé en
Bart Verhagen

Namens de organisaties eindverantwoordelijk voor de implementatie.
Zien toe op het procesverloop binnen de bestuurlijke randvoorwaarden, capaciteit, beleidsmatige en
financiële kaders. Eindverantwoordelijk richting bestuurlijk opdrachtgever.

Ambtelijk
opdrachtnemers
(procesbegeleiders)

Jobbe van de Ven
en Roel Peters

Projectleiders

n.t.b.

Programmasecretaris

Kenny de Rouw

Verantwoordelijk richting bestuurlijk
en ambtelijke opdrachtgever. Geeft
sturing aan proces. Verantwoordelijk
voor het bereiken van het overeengekomen resultaat, tijd, budget, kwaliteit, organisatie, informatie, communicatie en risico(beheersing).
Verantwoordelijk voor de implementatie van de diverse sporen.
Ondersteuning en advisering procesbegeleiders.

Bevoegdheid
Strategisch beslissingsbevoegd
binnen de kaders van de implementatie.

Strategisch beslissingsbevoegd
binnen de kaders van de implementatie. Tevens beslissingsbevoegd over wijzigingen
in projectorganisatie en zo nodig samen met bestuurlijk opdrachtgever en ambtelijke opdrachtnemer over wijzigingen in
plan van aanpak.
Opdrachtnemer over wijzigingen
in programmaplan. Aansturen
van het programmateam en de
projectgroepen.

Rapporteert aan procesbegeleiders.
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Overlegvormen
Naam overleg
Stuurgroep Implementatie Omgevingswet
Doel & Onderwerpen
Strategisch en bestuurlijk informeren, afstemmen, bewaken, besluiten nemen, kaders bepalen
Vaste samenstelling
Wethouder Gijs van Leeuwen, Wethouder Peter de Vries, teammanager Maasdriel, afdelingshoofd Zaltbommel, procesbegeleiders
Flexibele samenstelling
Projectleiders
Frequentie
1x per 6 weken
Naam overleg
Doel & Onderwerpen

Flexibele samenstelling
Frequentie

Programmateam Omgevingswet
Informeren, afstemmen, bewaken, voorbereiden, prioriteiten stellen, keuzes maken, sparren. Voortgang projecten (tijd, geld, kwaliteit, communicatie etc.) bewaken. Adviseren en
keuzes maken over deelprojecten
Procesbegeleiders, programmasecretaris, communicatieadviseur, organisatiecoach, financieel adviseur en ICT adviseur
Projectleiders
1x per 2 weken

Naam overleg
Doel & Onderwerpen
Vaste samenstelling

Bestuurlijk klankbordgroep
Voorbereiden, adviseren, keuzes maken
Leden gemeenteraad Maasdriel en Zaltbommel

Flexibele samenstelling
Frequentie

n.v.t.
1x per 8 weken

Vaste samenstelling

Overheidspartners
Onze overheidspartners zijn partijen zoals de ODR, Veiligheidsregio, Waterschap, GGD en
provincie. Deze noemen wij ketenpartners. Per deelproject wordt bepaald welke ketenpartners betrokken worden. Wanneer een ketenpartner een rechtstreeks belang heeft bij een
project maakt zij in ieder geval onderdeel uit van het projectteam. Bij sommige deelprojecten
(bijvoorbeeld werkafspraken omtrent vergunningverlening) is het ook denkbaar dat de projectleider door de ketenpartner wordt geleverd. Het programmateam voert periodiek afstemmingsoverleg met de overheidspartners om de betrokkenheid en de samenwerking te bespreken.
Maatschappelijke partners
De maatschappelijke partners zijn partijen zoals belangenverenigingen, verenigde ondernemers en bewonersvertegenwoordiging. Per deelproject wordt bepaald welke maatschappelijke partners betrokken worden en op welke manier. De werkgroep communicatie en participatie gaat methodes ontwikkelen waarop deze maatschappelijke partners betrokken worden.
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3.3 Werkwijze
Voor veel processen geldt dat ze nooit in een rechte lijn 'van A naar Einde' gaan. Dit gaat ook
zeker op voor de invoering van de Omgevingswet. Het staat bij voorbaat al vast dat omstandigheden en randvoorwaarden tijdens het proces veranderen. Daardoor verandert ook het
verloop van het programma en de wijze van aanpakken.
Omdat we bij het implementeren van de Omgevingswet weliswaar weten wat het eindproduct
moet zijn, maar niet hoe het eindproduct er precies uit komt te zien, moeten we daar rekening
mee houden bij de inrichting en aanpak van het proces. . We gaan dus gaandeweg ontdekken wat werkt en uitvoerbaar is. Met andere woorden, dit proces leent zich voor een 'agile'
aanpak.
'Agile' implementatie Omgevingswet
De essentie van deze aanpak is dat je openstaat voor nieuwe inzichten die ontstaan tijdens
het proces. Uitgangspunt is om deze nieuwe inzichten direct te verwerken, zodat efficiënt en
effectief naar een goed werkend eindproduct toegewerkt wordt. De volgende kenmerken van
'agile' zijn goed bruikbaar bij de implementatie van de Omgevingswet:
 Klant staat voorop: Het doel is om producten op te leveren die maximaal van waarde zijn
voor de klant. In de termen van de Omgevingswet zijn dat de inwoners en ondernemers
van de Bommelerwaard. Bij alle keuzes en alle stappen staat dat doel voorop.
 Product evolueert: We weten nog niet hoe de werkpraktijk er uit ziet als de Omgevingswet in 2021 geïmplementeerd is. In de komende jaren worden er immers nieuwe afspraken gemaakt, komen er nieuwe processen. Door de aanpak te verdelen in concrete, (tussen) stappen en te beginnen met de meest duidelijke en haalbare onderdelen, kunnen we
effectief en efficiënt werken. Besluiten worden steeds concreter evenals de resultaten.
 Zelfsturing: We maken integrale teams, die aan de hand van een duidelijke opdracht zelfstandig aan de slag kunnen. De professionals weten immers zelf heel goed hoe ze dat
moeten doen. Cruciaal bij zelfsturende teams is dat ze heel vaak kort bij elkaar komen
om te bespreken hoe het gaat en hoe ze elkaar kunnen helpen. Daarnaast is commitment
belangrijk. Inbreng vanuit de klant, diens expertise en oplossend vermogen maken onderdeel uit van het proces van het team.
 Stap voor stap: De teams krijgen natuurlijk randvoorwaarden mee, bijvoorbeeld ten aanzien van het moment van oplevering van het resultaat. In de eerste bijeenkomst van het
team worden de afhankelijkheden en de samenhang benoemt, evenals de randvoorwaarden en de eisen die aan het resultaat worden gesteld. De haalbaarheid wordt daarmee duidelijk. De onderlinge samenhang en afhankelijkheid tussen de teams staat daarbij steeds op het netvlies (overall planning).
Voor de implementatie van de Omgevingswet betekent dit dat we per deelproject een aanpak
kiezen zoals hiervoor beschreven met vaste tijdsperiodes (sprints). Elke sprint begint met een
opdracht en eindigt met een advies voor een volgend besluit en opdracht, voor de volgende
sprint.
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3.4 Planning
De Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking. Voordat deze wet in werking treedt
moeten we op alle hiervoor genoemde thema’s voorbereidingen treffen. In onderstaande
planning hebben wij in hoofdlijnen opgenomen welke resultaten wanneer opgeleverd moeten
worden. De zes projectgroepen gaan in overleg met het programmateam de planning per
thema verder uitwerken. Daarnaast is de planning afhankelijk van de te maken keuzes met
betrekking tot de ambities en de wijze waarop zaken georganiseerd worden. Wanneer de
eerste keuzes zijn gemaakt kan de planning nader uitgewerkt worden. Ook is het mogelijk dat
gedurende het traject nieuwe deelprojecten worden gestart.
Planning Programmaplan Omgevingswet
Algemeen
Bepalen ambitie / programma aanpak

2018

2019

2020

2021

X

Naast acties die specifiek nodig zijn voor de verschillende thema’s zijn er ook overkoepelende
acties. Het bepalen van de programma-aanpak en het ambitieniveau voor de invoering van
de Omgevingswet horen hier in ieder geval bij. De programma-aanpak is opgenomen in voorliggend programmaplan. Het ambitieniveau heeft betrekking op zowel de wijze waarop we de
implementatie oppakken als op de wijze waarop we nieuw instrumentarium opstellen, daarom
is deze stap ook opgenomen bij het thema Omgevingsvisie en omgevingsplan.
Planning Programmaplan Omgevingswet
2018
Omgevingsvisie en Omgevingsplannen
Multidisciplineaire gemeentelijke projectteams inrichten
(X)
X
Inventariseren en doorlichten van huidige visies en plannen
X
X
Inzichtelijk maken welke partners betrokken moeten worden - actoren analyse
X
Samenwerkingsvormen en afspraken met ketenpartners zijn helder
X
Reikwijdte en thema's omgevingsvisie bepalen
X
Omgevingsvisie ontwikkelen
X
Omgevingsvisie vaststellen
Experimenteren werken met omgevingsplannen
X
Pilot instrumentarium Omgevingswet (gebiedsontwikkeling)
X
Inventariseren en doorlichten van huidige bestemmingsplannen en verordeningen
(regels en normen)
X
Besluit aangaande inzet bruidsschat binnen gemeente nemen
X
Omgevingsplan ontwikkelen
Omgevingsplan vaststellen

2019

2020

2021

X
X
X
X
X

X
X

De eerste stap op weg naar een nieuwe omgevingsvisie is het vaststellen van de uitgangspunten in de zogenaamde Nota van Uitgangspunten Omgevingsvisie. Hierin wordt naast het
ambitieniveau ook opgenomen wat de reikwijdte en de relevante thema’s voor de omgevingsvisie zijn. Aan de hand van deze uitgangspunten wordt bepaald welk beleid nog actueel en
bruikbaar is en welk niet. Aan de hand van die inventarisatie kunnen vervolgens de relevante
beleidsonderwerpen geselecteerd worden. Daarnaast vindt een analyse plaats van de verschillende actoren (personen, organisaties en instanties) en ketenpartners die bij het proces
betrokken moeten worden. Samen met hen en de gemeenteraad komt de inhoud van de omgevingsvisie tot stand, zodat deze uiteindelijk kan worden vastgesteld.
Tegelijkertijd met het opstellen van de omgevingsvisie gaan we aan de slag met het ontwikkelen van een omgevingsplan. In eerste instantie door te experimenteren met het werken met
omgevingsplannen en het instrumentarium dat de Omgevingswet ons daarbij biedt. Denk
daarbij aan omgevingswaarden, globale en algemene regels, omgevingsplanactiviteit, enz.
De volgende vragen kunnen daarbij een rol spelen: hoe kan een omgevingsplan er uit komen
te zien, hoe loopt de wisselwerking tussen visie en plan en hoe zijn beleidsambities te verta-
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len in regels die makkelijk te gebruiken zijn? Uiteraard is het ook van belang om de bestaande gemeentelijke bestemmingsplannen en verordeningen tegen het licht te houden: zijn de
regels nog bruikbaar, moeten we al deze regels nog behouden, wat is het doel en wat is het
middel, kan het eenvoudiger en beter?
Onder de Omgevingswet regelt het Rijk een aantal onderwerpen niet meer. Gemeenten hebben de keuze om die onderwerpen wel of niet te regelen in hun omgevingsplan. Het betreft
samengevat 4 soorten onderwerpen: regels voor milieubelastende activiteiten (waaronder
horeca, recreatie en detailhandel), regels over lozingen, regels over de gevolgen van emissies van geluid, geur en trillingen door bedrijven en regels op het gebied van bouwen. Het
Rijk zorgt er in eerste instantie voor dat dit pakket aan regels automatisch onderdeel van het
omgevingsplan wordt. Deze regels worden de bruidsschat genoemd. Gemeenten krijgen door
de bruidsschat vervolgens de tijd om zelf een afweging te maken over onderwerpen die ze
wel of niet willen regelen in hun omgevingsplan.
Voorgaande bepaalt uiteindelijk de inhoud van het omgevingsplan dat door de gemeenteraad
wordt vastgesteld.
Planning Programmaplan Omgevingswet
Vergunningen, toezicht en handhaving
Beleid, strategie en beoogde organisatie en ketensamenwerking
vanvergunningverlening, toezicht en handhaving processen bepalen
Samenwerkingsvormen en afspraken met ketenpartners (ODR, WSRL, RWS) maken
Afspraken maken met ketenpartners over duurzame toegankelijkheid/archivering
Vergunningprocessen ingericht/aangepast op omgevingswet (bv zaaksysteem)
Processen toezicht en handhaving ingericht op omgevingswet
Gemeentelijke organisatie toespitsen op werkprocessen omgevingswet

2018

2019

2020

2021

X
X
X
X
X
X

Op basis van een inventarisatie van de huidige werkprocessen met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving wordt in beeld gebracht welke werkprocessen aangepast moeten worden vanwege de Omgevingswet. Daarna kunnen we een eerste aanzet geven voor de nieuwe werkprocessen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en
handhaving onder de Omgevingswet. Dit alles in nauw overleg met onze ketenpartners, zoals
de ODR, het Waterschap en Rijkswaterstaat.
Planning Programmaplan Omgevingswet
Communicatie en participatie
Communicatie- en participatieplan opstellen
Participatieprojecten opstarten
Participatiebeleid is Omgevingswet-proof en doorgevoerd in processen voor visie,
plan en vergunning

2018
(X)

2019

2020

X
X
X

X

Communicatie en participatie zijn een belangrijk onderdeel van de transitie die de Omgevingswet met zich meebrengt. Dit betreft zowel interne (gericht op de organisatie) als externe
communicatie. Daarom is het van belang om de opgaven op dit gebied integraal aan te pakken. Hiervoor stellen we een breed communicatie- en participatieplan op, dat niet alleen ingaat op de wijze van communiceren en participeren rondom de implementatie, maar waarbij
we ook nieuw participatiebeleid ontwikkelen voor de periode na invoering van de Omgevingswet. Participatie is immers een verplicht onderdeel van de Omgevingswet.
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2021

Planning Programmaplan Omgevingswet
Dienstverlening en werkprocessen
Dienstverleningsvisie is bepaald
Impactanalyse op benodigde ontwikkeling van primaire processen
Ontwerpen klantreizen en bepalen serviceformules
Ontwerp en implementatie van processen

2018

2019
X
X
X
(X)

2020

2021

X
X

De Omgevingswet stelt de initiatiefnemer centraal en legt de lat voor de dienstverlening hoog.
Werken vanuit de leefwereld van mensen; de overheid in de rol van partner en adviseur; inspelen op nieuwe technologie en trends. Dat zijn de fundamenten van de stevige verandering
die vraagt om een transformatie in de dienstverlening. De door de gemeenteraad vast te stellen dienstverleningsvisie beschrijft de consequenties van de Omgevingswet voor de dienstverlening van onze gemeente.
Op basis van een impactanalyse wordt vervolgens beoordeeld of deze nieuwe manier van
werken met betrekking tot de fysieke leefomgeving gevolgen heeft voor de primaire werkprocessen. Daarnaast wordt aan de hand van zogenaamde klantreizen bepaald hoe klanten de
dienstverlening beleven: positief, negatief of neutraal. Waar liggen mogelijke knelpunten en
wat zijn belangrijke momenten voor een klant? Een klantreis is de beschrijving van alle interacties die een specifieke klant met de gemeente heeft, om zijn of haar doel te bereiken. Beide
analyses leiden uiteindelijk tot nieuwe werkprocessen, zodat de gewenste dienstverlening uit
de visie geleverd kan worden.
Planning Programmaplan Omgevingswet
Personeel en organisatie
Analyse van de impact van de Omgevingswet op personeel en organisatie
Strategisch personeels- en organisatieplan
Toerusten van medewerkers met instrumenten tbv nieuwe manier van werken
Organisatiestructuur en -aansturing aanpassen op Omgevingswet
Borgen nieuwe manier van werken in de organisatie en werkpraktijk

2018
(X)

2019
X
X
X

2020

X
X
X

2021

X

De Omgevingswet vraagt een andere houding en gedrag van medewerkers binnen de gemeente. De gemeente is niet meer de bepaler of toetser van wat kan en mag, maar veel meer
regisseur. Dit betekent een veranderende rol van besluitvormend naar faciliterend. Van het
personeel vraagt dit ook andere kennis en vaardigheden. Voor een goede uitvoering van de
Omgevingswet zijn meer generalisten nodig die integraal en gebiedsgericht kunnen denken.
De hierbij vereiste competenties zijn: communicatief vaardig, bereidheid tot samenwerken op
basis van loslaten en vertrouwen, meer flexibiliteit, zelfwerkzaamheid en de bereidheid tot cocreatie van oplossingen.
Door middel van een impactanalyse gaan we de benodigde gedragsverandering concretiseren en benoemen. Vervolgens gaan we aan de hand van een strategisch personeelsplan de
benodigde verandering realiseren.
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Planning Programmaplan Omgevingswet
2018
Digitaal stelsel
Digitaliseringsopgave in kaart gebracht
X
Assessment kwaliteit brongegevens en gegevensmanagement uitgevoerd
X
Assessment informatiebeveiliging en privacy uitgevoerd
X
Aangesloten op stelselknooppunt en GDI
X
Software voor opstellen visie en plan en toepasbare regels aangeschaft en operationeel
Aanpassingen van VTH applicaties en zaaksystemen gereed
Diverse acties als gevolg assessments en digitaliseringsopgave

2019

2020

X
X
X

Bij de Omgevingswet hoort een goede digitale ondersteuning. Dat is het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). Alle digitale informatie is straks op 1 plek te vinden: het Omgevingsloket.
Via dit loket kan iedereen snel zien wat mag en wat niet volgens de Omgevingswet.
De eerste actie met betrekking tot het DSO is het in kaart brengen van de digitaliseringsopgave en het voorbereiden op de gemeentelijke aansluiting op het DSO. Dit betreft vanzelfsprekend een erg technisch verhaal. Bovenstaande tabel bevat daarom zulke termen. Eenvoudiger gezegd gaat het om de volgende voorbereidingshandelingen:
 Omgevingsdocumenten omzetten naar de nieuwe publicatiestandaard.
 Lokale juridische regels omzetten naar toepasbare regels in gewone-mensen-taal.
 Software (laten) aanpassen om die te kunnen koppelen met het DSO.
Planning gemeenteraden
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2021

3.5 Capaciteit
De inschatting van de benodigde capaciteit voor het programma is gebaseerd op een aantal
uitgangspunten. Ten eerste is dat een totale gezamenlijke implementatie van de Omgevingswet. In de capaciteit maken we dan ook geen onderscheid tussen Maasdriel en Zaltbommel,
maar geven we alleen de totaal benodigde capaciteit weer. Uitzondering is het project ‘omgevingsplan’, aangezien het noodzakelijk is om voor beide gemeenten een apart omgevingsplan
op te stellen.
Zoals al eerder aangegeven worden op basis van dit programmaplan projectopdrachten opgesteld binnen de zes beschreven sporen. De in deze paragraaf aangegeven inschatting van
capaciteit betreft dan ook het gehele spoor en een globale inschatting. De exacte invulling
van de benodigde capaciteit per project volgt bij de uitwerking van de verschillende projectopdrachten. Op dit moment wordt volstaan met een inschatting van een projectleider en de
totale benodigde capaciteit voor een projectgroep per onderdeel.
Benodigde capaciteit in fte's
Programmateam
Roel Peters
Jobbe van de Ven
Programmaondersteuning
Communicatie
Financiën
HRM
ICT
Omgevingsvisie
Projectleider
Projectgroep
Omgevingsplan
Projectleider
Projectgroep
VTH
Projectleider
Projectgroep
Communicatie en participatie
Projectleider
Projectgroep
Dienstverlening en werkprocessen
Projectleider
projectgroep
Personeel en organisatie
Projectleider
projectgroep
DSO
Projectleider
projectgroep

2019

2020

2021

0,5
0,5
0,25
0,1
0,05
0,1
0,1

0,5
0,5
0,25
0,1
0,05
0,1
0,1

0,5
0,5
0,25
0,1
0,05
0,1
0,1

0,5
0,5

0,5
0,5

0,25
0,25

0,5
0,5

0,5
0,5

0,2
0,2

0,2
0,2

0,2
0,2

0,2
0,2

0,2
0,2

0,2
0,2

0,2
0,2

0,2
0,2

0,1
0,1

0,1
0,2

0,1
0,2

0,1
0,1

0,1
0,1

0,1
0,1

0,1
0,1

2022 e.v.

0,1
0,1
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