Voortgangsrapportage mei 2020
Programma Invoering Omgevingswet Langedijk en Heerhugowaard

Toelichting
Het programma Invoering Omgevingswet Langedijk en Heerhugowaard is een
projectenorganisatie met 6 projecten:

In deze voortgangsrapportage worden de raadsleden van Langedijk en Heerhugowaard
geïnformeerd over:
 Actuele ontwikkelingen rondom het uitstel van de invoeringsdatum van de Omgevingswet.
 Gevolgen van het uitstel voor het programma Omgevingswet Langedijk en
Heerhugowaard.
 Stand van zaken per project.

Uitstel invoeringsdatum
Op 20 mei heeft minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) bekend gemaakt dat de invoering van
de Omgevingswet met een jaar wordt uitgesteld tot 1 januari 2022.
Op 1 april was al bekend geworden dat de geplande invoerdatum van 1 januari 2021 door een
vertraagde oplevering van de Landelijke Voorziening van het Digitale Stelsel Omgevingswet
(DSO-LV) onhaalbaar was. Dit DSO-LV moet gereed zijn om bijvoorbeeld een
vergunningaanvraag digitaal te kunnen ontvangen en afhandelen en om een omgevingsplan te
kunnen wijzigen en publiceren. Daarnaast had het wetgevingsproces ook inmiddels wat
vertraging opgelopen. De coronacrisis was de welbekende druppel.

Wat betekent uitstel van de invoeringsdatum voor Langedijk en Heerhugowaard?
De planning voor de invoering van de Omgevingswet in Langedijk en Heerhugowaard is
gebaseerd op invoering met ingang van 1 januari 2021. Veel projectonderdelen kunnen worden
afgerond, ook als de wet later in werking treedt. Uitstel van de invoering geeft wel de ruimte om
daadwerkelijk proef te draaien met de nieuwe processen en instrumenten en ze waar nodig bij te
stellen. Door een vertraagde oplevering van het DSO-LV was deze broodnodige oefentijd tot een
minimum beperkt.
Daarnaast zijn, als gevolg van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te
voorkomen, sinds 13 maart geen fysieke bijeenkomsten meer mogelijk. We werken zo veel als
mogelijk digitaal. Het is realistisch om te constateren dat digitale werkvormen in een aantal
gevallen meer tijd vragen dan fysieke bijeenkomsten om hetzelfde resultaat te behalen. Uitstel
van de invoering van de wet geeft in dat opzicht iets meer lucht om de benodigde kwaliteit te
leveren.

Zijn Langedijk en Heerhugowaard op tijd klaar voor de invoering?
Ja, onze gemeenten liggen op schema.
 Plan van aanpak is doorontwikkeld naar een programmaplan dat ter informatie (als bijlage
bij deze voortgangsrapportage) aan de gemeenteraden wordt gestuurd.
 Zes projectplannen worden uitgevoerd.
Producten die het programma Invoering Omgevingswet moet en kan opleveren voor de
invoeringsdatum:












Aansluiting op de DSO-LV
Aanschaf en installatie benodigde softwarepakketten
Omgevingsvisie
Basis voor 4 programma’s, gebaseerd op de kaders in de omgevingsvisie
Werkprocessen die ‘Omgevingswetproof’ zijn (van 26 naar 8 weken)
Een nieuwe eenduidige samenwerkingsvorm met ketenpartners en initiatiefnemers als
resultaat van de doorontwikkeling van de gebiedsteams
‘Anders’ samenwerken (maatwerk in samenhang met de organisatieontwikkeling)
Verordening fysieke leefomgeving
Inventarisatie bruidsschat
Productie en implementatie van toepasbare regels/vragenbomen
Participatiekompas

Stand van zaken per project
Onderstaand volgt nu een toelichting op de stand van zaken per project.

Project Informatisering
Algemeen
Het doel van het project Informatisering is een consistente, eenduidige en digitale informatieuitwisseling te realiseren vanuit alle aspecten van de Omgevingswet, ten dienste van de klant en
het proces.
Stand van zaken






Software voor de vergunningen, toezicht en handhaving, plansoftware en toepasbare
regels is aangeschaft en de implementatie van de benodigde software ligt op schema.
Heerhugowaard en Langedijk waren als één van de eerste gemeenten in Nederland maar ook in Noord-Holland Noord- aangesloten zijn op het DSO (Digitaal Stelsel
Omgevingswet), waardoor we nu al in staat zijn een effectieve testperiode in te gaan.
Dit komt de kwaliteit van onze processen en daardoor onze dienstverlening ten goede.
Langedijk en Heerhugowaard waren ook de eerste gemeenten die tijdens de aansluiting
op het DSO met het thuiswerken werden geconfronteerd, waardoor de
softwareleveranciers voor een extra digitale uitdaging kwamen te staan.
Digitale trainingen en implementatie van de software kosten meer tijd dan fysieke
trainingen. De betrokken medewerkers zijn inmiddels gestart met de eerste online
trainingen en dat gaat goed.
Goede, duidelijke en voor iedereen begrijpelijke handleidingen worden in eigen beheer
gemaakt.

Project Omgevingsvisie
Algemeen
De gemeenten Langedijk en Heerhugowaard maken samen één omgevingsvisie. De visie gaat
over het ontwikkelen (benutten) en beschermen van de fysieke leefomgeving en de mensen die
daarin samenleven, ondernemen en verblijven.
De omgevingsvisie vervangt straks de structuurvisie, al kent de omgevingsvisie een duidelijk
andere insteek. Meer dan voorheen is gekeken wat vanuit inwoners en organisaties gevraagd en
gewaardeerd wordt van de fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie kent daardoor een meer
open karakter en is minder sturend dan de huidige structuurvisies.
Met het ontwikkelen van de omgevingsvisie zijn Langedijk en Heerhugowaard al enige tijd bezig.
Inmiddels ligt er een concept omgevingsvisie, die tot stand is gekomen met input vanuit de
samenleving (inwoners, bedrijven en het maatschappelijk middenveld).
De omgevingsvisie die er nu ligt is een visie die op hoofdlijnen richting geeft aan wat de waarden
zijn van gebieden en op welke ontwikkelingen actie wordt ondernomen of actie gewenst is. De
omgevingsvisie wordt uitgebracht in de vorm van een website.
Stand van zaken
Op dit moment wordt gewerkt aan het aanvullen van de concept omgevingsvisie met een
kernvisiekaart en strategische toelichting. Op deze kernvisiekaart komen verbindingen en
gebieden te staan die de komende tijd van belang zijn bij het behalen van gestelde doelen en
ambities. De kernvisiekaart biedt ook de mogelijkheid om bestaande keuzes die voor kansrijke
gebieden, verbindingen en ontwikkelingen zijn gemaakt, te koppelen aan de (speerpunten uit de)

omgevingsvisie. Bij de afronding van de visie wordt gekeken welke onderdelen nog moeten en
kunnen worden toegevoegd, zodat de visie een breed gedragen en werkbaar instrument wordt.
Waarbij de basis en het uitgangspunt van een visie, die ruimte biedt voor initiatieven en het
gesprek, behouden blijft.
Processtappen
Belangrijke stappen die we rond de zomervakantie nog moeten zetten zijn het testen van de
website en het proces van ter visielegging.
Na deze belangrijke consultatie volgt de vaststelling door de beide gemeenteraden. De
omgevingsvisie is een dynamische visie. Periodiek, bijvoorbeeld iedere raadsperiode, moet
worden bezien of de kernpunten en invulling nog aansluiten bij de koers van de gemeente en de
maatschappelijke ontwikkelingen. Alleen op die manier kan de visie richting geven aan
ontwikkelingen en actuele vraagstukken.
Volgens planning ligt er uiterlijk op 1 januari 2021 een door beide gemeente vastgestelde
omgevingsvisie, die aansluit bij de maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken, zoals groei
van de stad/het dorp, energietransitie, klimaat en ontwikkeling van identiteit. De omgevingsvisie
inspireert en nodigt uit en is als koersdocument richtinggevend voor de beide gemeenten op weg
naar de gemeente Dijk & Waard.
Collega’s en de omgevingsvisie
Medewerkers, wiens beleidsterrein in de omgevingsvisie aan bod komt, hebben input geleverd op
de concept visie. Hiermee is de informatie waarmee de visie de afgelopen jaren is opgebouwd,
gecheckt op actualiteit en ook aangevuld met nieuwe beleidsterreinen. Met name de strategen en
gebiedsontwikkelaars van de afdeling Ruimte leveren daarnaast de informatie aan om de
kernvisiekaart mee op te bouwen. Verder zijn en worden collega’s gevraagd om de website van
de omgevingsvisie te testen. Hiervoor worden vooral collega’s gevraagd die tot nu toe minder
betrokken zijn geweest bij de Omgevingswet.
Inwoners en de omgevingsvisie
Na de check op de actualiteit van de visie en het aanvullen met de kernvisiekaart, zijn de
inwoners en andere betrokkenen (zoals raadsleden) aan zet. Via het ter visieliggingstraject
krijgen zij de mogelijkheid om wat te vinden van de visie. Hoe dat ‘vinden’ wordt vormgegeven
moet nog verder worden ingevuld. De wens is om de omgevingsvisie actief onder de aandacht te
brengen, zeker bij de groep die in het voortraject input heeft geleverd. De verwachting is dat dit
traject van zes weken na de zomervakantie plaatsvindt.
De raden en de omgevingsvisie
Periodiek zijn beide gemeenteraden vanaf het begin bij het proces en de inhoud van de
omgevingsvisie betrokken. De meedenkgroep (elke raadspartij van Langedijk en Heerhugowaard
is verzocht om een (raads)lid af te vaardigen in te meedenkgroep) heeft vanaf het begin van het
proces meegekeken en meegedacht. Via gezamenlijke raadsbijeenkomsten en via de
meedenkgroep hebben de gemeenteraden een bijdrage geleverd en zijn op de hoogte gehouden
over de voortgang.
Na de tervisielegging en de verwerking van de uitkomsten, wordt de definitieve versie van de
visie omgevingsvisie aan beide raden ter besluitvorming voorgelegd in december 2020.
Het is de bedoeling dat de omgevingsvisie als ijkpunt voor andere (beleids)ontwikkelingen in de
gemeenten iedere raadsperiode wordt herzien, zodat er aansluiting blijft bij de maatschappelijke
ontwikkelingen. Deze periodieke actualisering van de visie zorgt voor een sterke betrokkenheid
van de gemeenteraad en de samenleving bij de visie omdat bij iedere herziening weer om input
zal worden gevraagd.

Project Omgevingsplan

Algemeen
De Omgevingswet bundelt een groot aantal wetten die betrekking hebben op de fysieke
leefomgeving. Het doel van de wet is het overzichtelijk maken van de regelgeving over de fysieke
leefomgeving en het vereenvoudigen van procedures rond activiteiten in die leefomgeving. Een
onderdeel van de wetgeving is om alle lokale bestemmingsplannen en regelgeving die voor de
burger relevant is, te vatten in één omgevingsplan voor het gehele grondgebied. In dit
omgevingsplan kan de burger alle regels die op een locatie van toepassing zijn gebundeld en in
samenhang vinden. Onder de Omgevingswet wordt het omgevingsplan op gemeentelijk niveau
HET juridisch bindende instrument dat de functies van locaties en de gemeentelijke regelgeving
over de fysieke leefomgeving vastlegt.
Ook gemeentelijke voorschriften over de fysieke leefomgeving, die nu in verordeningen zijn
vastgelegd, moeten onder de Omgevingswet in het omgevingsplan staan. De Vereniging voor
Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert om vóór de invoering van de Omgevingswet de
verordeningen die gaan over de fysieke leefomgeving te bundelen in één verordening. Op deze
manier kunnen de regels geüniformeerd, geharmoniseerd en indien mogelijk gedereguleerd
worden. In het fusietraject van Langedijk en Heerhugowaard is gekozen voor deze bundeling in
één verordening: de Verordening Fysieke Leefomgeving.
Stand van zaken
Omgevingsplan
De projectgroep voor het opstellen van een gemeentedekkend omgevingsplan is gestart. De
planning is dat er in 2025 een omgevingsplan voor het gehele grondgebied kan worden
vastgesteld. Er wordt door onze gemeenten gebruik gemaakt van de
experimenteermogelijkheden die de Crisis- en herstelwet biedt. Er is toestemming van het
ministerie om alvast te experimenteren met het instrument ‘omgevingsplan’. Dit gebeurt voor
Heerhugowaard met het omgevingsplan voor het stationsgebied en voor Langedijk en
Heerhugowaard met het omgevingsplan voor de ondergrond.
Om de overgang naar de Omgevingswet goed te laten verlopen moeten er een aantal besluiten
door de raad worden genomen. Bijvoorbeeld een delegatiebesluit ter vervanging van de huidige
VVGB (Verklaring Van Geen Bedenkingen) - lijst. De projectgroep Omgevingsplan is bezig met
de voorbereiding van deze besluiten.
Tevens is de projectgroep Omgevingsplan gestart met een inventarisatie van de zogenaamde
bruidsschat. De bruidsschat zijn regels die van het rijk naar de gemeente overgaan. Gemeenten
moeten de komende jaren keuzes maken of ze deze regels wel of niet over willen overnemen.
Daarnaast moeten ook instructieregels van Rijk en Provincie een plek te krijgen in het
omgevingsplan. Instructieregels zijn regels waarin een bestuursorgaan aan een ander
bestuursorgaan aangeeft hoe een taak of bevoegdheid moet worden uitgeoefend.
Verordening Fysieke Leefomgeving
Voor het opstellen van de Verordening Fysieke Leefomgeving is gestart met een inventarisatie
van de verordeningen van Langedijk en Heerhugowaard die mogelijk geheel of gedeeltelijk in het
omgevingsplan moeten of mogen komen.
Vervolgens heeft een consultatietraject plaatsgevonden met zowel interne als externe
stakeholders met het doel om een Verordening Fysieke Leefomgeving op te stellen waarin:
 De regelgeving in basis gelijk is voor beide gemeenten (met de mogelijkheid voor
gebiedsgericht maatwerk).
 Harmonisatie heeft plaatsgevonden en strijdigheden opgelost zijn.
In dit consultatietraject is tevens onderzocht wat gedaan kan worden met beleidsregels en
besluiten die betrekking hebben op de verordeningen die opgaan in de Verordening Fysieke
Leefomgeving of die anderszins betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Hierbij kan
worden gedacht aan toetsingskaders, aanwijsbesluiten, delegatiebesluiten, mandaatbesluiten en
uitvoeringsregels.

Tot slot zullen de regels worden omgezet in toepasbare regels die in overeenstemming zijn met
de vereisten van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.
Toepasbare regels zijn de vertaling van juridische regels uit het omgevingsplan naar begrijpelijke
vragenbomen voor het digitale Omgevingsloket. Een aantal vragenbomen (op basis van de
huidige regels) zal in juni 2020 gereed zijn om mee te oefenen. We zullen naar aanleiding van de
‘oefensessies’ de vragenbomen evalueren en waar nodig aanpassen. Dit is een continue proces.
Het samenvoegen van de verordeningen in een Verordening Fysieke Leefomgeving is op dit
moment in een afrondende fase. De raden worden de komende tijd meegenomen in het proces
van de samenvoeging van de verordeningen en de toepasbare regels die daaruit voortkomen.
Vervolgens zal de Verordening Fysieke Leefomgeving vóór de inwerkingtreding van de wet ter
vaststelling aan de raden worden voorgelegd.

Project Veranderopgave
Algemeen
De veranderopgave in houding, gedrag, in competenties en vaardigheden is één van de dragers
van de Omgevingswet.
De Omgevingswet heeft grote gevolgen voor de manier van werken van ambtenaren en externe
partners en partijen. Er wordt een andere manier van (samen)werken gevraagd, niet alleen intern
met meerdere collega’s uit diverse domeinen (integraal samenwerken), maar ook extern met
ketenpartners en initiatiefnemers in het ruimtelijk domein.
Vanuit het programma Omgevingswet kiezen wij voor een aanpak: ‘leren door te doen’. We
nemen praktijkcasussen als uitgangspunt om te ervaren wat al goed werkt en wat er beter kan.
We gebruiken daarvoor verschillende methoden.
Communicatie en participatie maken vast onderdeel uit van de andere manier van werken en
organiseren.
Stand van zaken
De afgelopen 3 jaar hebben we aan de hand van concrete praktijkcasussen, samen met
betrokken partijen (intern en extern), gekeken hoe je initiatieven en problemen in een vroeg
stadium samen op kunt pakken. We hebben daar de werkmethode ‘Omgevingswet doen’ en de
Mastercircle-methodiek voor gebruikt.
De coronacrisis zet op dit moment de organisatie onder druk en er is een risico dat het anders
werken in het licht van de Omgevingswet te langzaam op gang komt.
Een passend antwoord is een online leertraject dat ook de gewenste ontwikkeling van de
organisatie stimuleert. Immers deze crisis levert hoe dan ook een bijdrage aan de ontwikkeling
van mensen (wendbaarheid, werken op afstand, anders samenwerken). Het inzetten van een
online leertraject sluit aan op uitgangspunten vanuit de visie:
 Digitaal (werken en leren) waar het kan: digitale vaardigheden en vergroten inzetbaarheid
door open houding.
 Integrale en gebiedsgerichte dienstverlening.
 Uniforme werkwijzen en werkprocessen.
 Houding en gedrag: wendbaarheid en open houding (Omgevingswet:’ja,mits’).
De volgende stappen zijn gericht op het in gang zetten van de urgentie en bewustwording.
In gesprek met leidinggevenden (aan de hand van rollen, gewenste competenties en
veranderprofielen) zal de urgentie en de gewenste ontwikkeling in kennis en competenties van
onze professionals duidelijk in kaart worden gebracht. Dit geeft (mede)richting aan het
vormgeven van de benodigde ontwikkeling van kennis en vaardigheden maar ook de uniforme
werkprocessen. Het inzetten van een online leertraject stimuleert de ontwikkeling van gewenste

houding en gedrag en is een mooie stap in het leren binnen onze organisatie. Na de zomer wordt
vervolgd met het maatwerk inzetten waar het nodig is: aanvullende kennis en
vaardigheidstrainingen voor specifieke doelgroepen kunnen worden geïntegreerd in het
leertraject. De coronacrisis zal mede het tempo bepalen in hoeverre we dit breed of juist niet
breed kunnen en willen implementeren in de hele organisatie in 2020 en 2021. Bij deze
processen is voortdurend afstemming met de organisatieontwikkeling als gevolg van het lopende
fusietraject, waarbij van twee ambtelijke organisaties, na een ambtelijke fusie, tot een bestuurlijke
fusie wordt gekomen met één ambtelijke organisatie.

Project Werkprocessen
Algemeen
Op het moment dat de Omgevingswet wordt ingevoerd zijn de medewerkers van de
Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard er klaar voor om Omgevingswetproof te gaan
werken. De nieuwe wettelijke instrumenten zijn ingevoerd en daarmee wordt er anders gewerkt
met soms ook een andere werkwijze, ander gedrag, andere competenties.
Het project Werkprocessen voorziet in het faciliteren van de relevante proceseigenaren en
afdelingshoofden om ruim twintig werkprocessen aan te passen aan de eisen van de
Omgevingswet.”
De aanvullende wens vanuit de organisatie was om de processen voor beide gemeenten te
uniformeren, waarbij wel de mogelijkheid blijft bestaan om tot een gemeente-specifieke uitkomst
te komen, bijvoorbeeld een ander legesbedrag voor dezelfde vergunningaanvraag in Langedijk
ten opzichte van Heerhugowaard.
Stand van zaken
Sinds januari 2020 is er een nieuwe projectleider Werkprocessen Omgevingswet gestart. De
beginperiode is vooral benut om een werkvorm te vinden die aansluit bij de net gevormde
Werkorganisatie en het formeren van teams die een aantal top-processen Omgevingswet
(processen die vaak voorkomen) met voorrang nieuw moe(s)ten ontwerpen, beschrijven en deze
vervolgens overdragen aan het project Informatisering om ze in te richten in de onlangs
aangeschafte nieuwe software.
Het proces ‘Behandelen vergunningaanvraag’ wordt inmiddels ingericht. En er wordt parallel
gewerkt aan andere top-processen zoals ‘Aanvraag dakkapel’ en ‘Wijzigen omgevingsplan’.
Het ontwerpen van processen gebeurt op procesdagen waarop een team van deskundigen het
ideale proces tekent en daarbij aangeeft wie wat wanneer en hoe doet in het proces, welke rollen
en systemen nodig zijn om het juiste resultaat op te leveren aan ‘de klant’ (burger, bedrijfsleven,
initiatiefnemer) en welke verbeterpunten moeten worden opgepakt om tot het ideale proces te
komen. Hiermee wordt de toekomstige samenwerking georganiseerd, afdelings- en soms ook
organisatie-overstijgend. De vorm van de procesdagen is aangepast aan de coronamaatregelen;
ze vinden nu óf alleen digitaal óf in een hybride vorm plaats.
Vanuit het project Werkprocessen Omgevingswet is er aansluiting met en afstemming over de
harmonisatie van processen als gevolg van de organisatieontwikkeling, zaakgericht werken,
programma Dienstverlening.
De komende weken en maanden zullen telkens wisselende teams alle processen, gerangschikt
naar urgentie en impact, gaan ontwerpen en tot werkende processen maken die
Omgevingswetproof zijn.
Vooroverleg, ketensamenwerking, doorontwikkeling gebiedsteams

De impact van de Omgevingswet op het vergunningverleningsproces en de dienstverlening is
behoorlijk. Alle aanvragen moeten in principe via de reguliere procedure binnen 8 weken worden
afgehandeld. Ook de complexe aanvragen die nu binnen 26 weken moeten worden afgehandeld
moeten binnen 8 weken worden afgehandeld.
De Omgevingswet vraagt om een integrale afweging, met als uitgangspunt: ‘Hoe kunnen we dit
initiatief mogelijk maken?’ De Omgevingswet gaat uit van een gelijkwaardige informatiepositie
voor de initiatiefnemer. Participatie is een aanvraagvereiste bij de vergunningaanvraag.
Dit alles vraagt om een zorgvuldig proces. Een proces van overleg over het initiatief met
bestuurlijke partners (Hoogheemraadschap, Provincie, Rijk), ketenpartners (OmgevingsDienst
(OD), VeiligheidsRegio (VR) en Gemeentelijke GezondheidsDienst (GGD) en belanghebbenden,
kan in het geval van een complexe aanvraag naar verwachting niet binnen 8 weken worden
doorlopen.
Het advies is om een uitgebreider vooroverleg in te richten en dat Omgevingswetproof te maken.
Het vooroverleg speelt zich af vóórdat de formele vergunningaanvraag wordt ingediend en de
afhandeltijd van 8 weken gaat lopen.
Elke gemeente worstelt hiermee. Wij hebben met de gemeenten uit de regio Alkmaar
afgesproken dat we met elkaar meekijken en samen met onze ketenpartners leren van de ‘best
practices’. Werken vanuit de geest van de Omgevingswet
In Heerhugowaard en Langedijk wordt al een aantal jaren met gebiedsteams gewerkt. De
gebiedsteams bestaan uit professionele collega’s uit verschillende vakgebieden zoals economie,
stedenbouw, volkshuisvesting, handhaving, sociaal domein. Doel van het werken met
gebiedsteams is om snel een integraal advies te kunnen geven over initiatieven die afwijken van
de regelgeving in brede zin. De gebiedsteams zijn nu vooral intern gericht.
Deze basis zijn we aan het doorontwikkelen naar een omgevingstafel waar ook onze
ketenpartners en initiatiefnemers een plek moeten krijgen.
Met een externe ervaringsdeskundige uit Den Haag zijn we deze tafel aan het vormgeven.
Binnenkort starten we met een pilot voor het stationsgebied waar een complexe opgave ligt.
Resultaat moet een op hoofdlijnen gestandaardiseerd proces zijn met de mogelijkheid voor lokaal
maatwerk. Via de portefeuillehouders Omgevingswet en de programmamanagers van de regio
Alkmaar houden we de vinger aan de pols bij onze ketenpartners betreffende adequate planning,
omvang basispakket en mogelijke financiële consequenties.

Project Participatie en Communicatie
Algemeen
Communicatie over de Omgevingswet richt zich tot nu toe op medewerkers, bestuur en raad. Het
gaat over wet en regelgeving, maar nog veel meer over cultuur, houding en gedrag en openstaan
voor initiatieven. Er is een communicatiekalender gemaakt voor alle doelgroepen. Communicatie
wordt passend geïntensiveerd.
We informeren over de invoering, en werken aan bewustwording van houding en gedrag.
De Omgevingswet wil meer ruimte geven voor ideeën van initiatiefnemers en voor lokale
afwegingen. Daarin wegen de belangen van betrokkenen nadrukkelijk mee. Die betrokkenen
doen mee en laten van zich horen: participatie. De wet zegt alleen dat er participatie moet
plaatsvinden, maar niet hoe dat moet. Samen met raad, bestuur, medewerkers en inwoners
maken we een participatiekompas dat hierin voorziet.
Participatie onder de Omgevingswet valt binnen het participatiebeleid van nu nog de beide
gemeenten. We stemmen continu af, waarbij het te ontwikkelen kernenbeleid mede
richtinggevend is.

Stand van zaken
Collega’s zijn op de hoogte van algemene zaken over de Omgevingswet en daar waar het
specifieke kennis aangaat worden zij gericht geïnformeerd. We informeren collega’s via Fusion
Intranet en (con)Fusion.
Er zijn bijeenkomsten geweest met de twee raden over participatie, de opbrengst daarvan wordt
verwerkt in het participatiekompas. Daarnaast wordt het participatiekompas gevuld aan de hand
van ervaringen met diverse vormen van participatie in concrete projecten en pilots
Er komt veel ‘Omgevingswet gerelateerde’ besluitvorming op de raad af in de periode tot de
invoering van de Omgevingswet. In overleg met beide griffiers wil het programmateam
Omgevingswet alle besluiten als gevolg van de invoering van de Omgevingswet zoveel mogelijk
clusteren in één raadsvergadering.
Er zal veel aandacht worden besteed aan beeldvorming en afstemming met de raadsleden in het
voortraject waardoor de raadsvergaderingen een logische afronding van de besluitvorming zullen
zijn.
De Meedenkgroep Omgevingswet zal de komende tijd digitaal worden geraadpleegd over een
procesvoorstel.
Uitgangspunt is voor beide raden: ‘Samen waar het kan, alleen waar het moet’. Het
programmateam Omgevingswet gaat uit van een gezamenlijke voorbereiding en separate
besluitvorming door beide gemeenteraden. Hiertoe zal binnenkort een voorstel aan presidium en
forum worden voorgelegd.

