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Inleiding
De Omgevingswet komt eraan!
Voor inwoners, ondernemers en ook voor de overheid zelf is het
omgevingsrecht een ingewikkeld gebeuren geworden. De
Omgevingswet moet hierin verandering brengen. Door eenvoudigere
regels, snellere procedures, meer lokale afwegingsruimte en meer
vanuit de leefomgeving gedacht.

De opgave
Om te kunnen werken met en volgens de wet, moet er veel
gebeuren. Het gaat niet alleen om veranderingen in wet- en
regelgeving. Participatie, de samenwerking met en in de
samenleving, krijgt ook meer nadruk in de wet en vormt in een
aantal gevallen een verplicht onderdeel.
Het instrumentarium verandert. Processen en ondersteunende
software veranderen en de mensen die met de wet werken, moeten
andere manieren van werken aanleren. Dat geldt voor medewerkers
van de gemeente en gemeentelijke partners, maar ook voor
bestuurders, raadsleden, initiatiefnemers en inwoners.

Goed geïnformeerd
Veel activiteiten die nodig zijn om de opgave te realiseren, hebben te
maken met de bedrijfsvoering van de gemeenten. Zij spelen zich
meer op de achtergrond af. Ze zijn echter cruciaal voor de
gemeentelijke dienstverlening.
Via deze update informeren wij u over de meest relevante zaken.

Leeswijzer
Deze eerste update is wat uitgebreider. Bedoeld om u wat dieper
mee te nemen in het programma. U vindt eerst wat algemene
informatie over de Omgevingswet. U treft informatie aan over het
programma dat de drie gemeenten inzetten. U vindt een overzicht
van de belangrijkste acties van dit moment. Ook staat er een
overzicht van belangrijkste beslismomenten. Tot slot - niet
onbelangrijk - gaan we in op de meest recente ontwikkelingen en
geven we een vooruitblik naar de periode 2021 - 2023.
Op verschillende plekken in dit document staan koppelingen naar
achtergrondinformatie. Deze zijn te herkennen als blauwe,
onderstreepte tekst.
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Omgevingswet in vogelvlucht
Algemeen

Beoogde verbeteringen

De Omgevingswet vormt de basis voor een samenhangende
benadering van de fysieke leefomgeving. Als de Omgevingswet en de
vier onderliggende amvb's in werking treden, vervangen ze een
kleine tweehonderd wetten, amvb's en regelingen.
Naast de Omgevingswet staan vier aanvullingswetten: Bodem,
Grondeigendom, Geluid en Natuur.

De wetgever heeft vier verbeterdoelen geformuleerd:

Doel van de wet
Het doel van de Omgevingswet is:
^ Een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede
omgevingskwaliteit bereiken en in stand houden.
^ De fysieke leefomgeving doelmatig beheren, gebruiken en
ontwikkelen om er maatschappelijke behoeften mee te vervullen.

Inzichtelijkere
regels

Leefomgeving
centraal

Lokale
afwegingsruimte

Snellere
procedures

Tijdspad van de transitie | transformatie
2021
Eind 2023
Eind 2028

Klaar voor de start: in werking treden Omgevingswet
Vaststellen omgevingsvisie
Vaststellen omgevingsplan + einde transformatie
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Omgevingswet in vogelvlucht
Instrumenten

Participatie

Met de komst van de wet verandert het instrumentarium dat
gemeenten tot hun beschikking hebben. Meer weten over de
instrumenten? Klik dan ^ie^

Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet.
Vroegtijdig samenwerken vergroot de kwaliteit van oplossingen en
zorgt ervoor dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit
op tafel komen. Zo kan participatie zorgen voor meer draagvlak,
betere besluiten en tijdwinst. De schrijft niet voor hoe participatie
moet plaatsvinden. Wel regelt de wet wanneer participatie verplicht
is.

Beleidscyclus
De instrumenten staan in een
bepaalde verhouding tot elkaar.
Hoe precies toont de figuur,
waarin de instrumenten een
positie hebben gekregen binnen
de beleidscyclus.

Anders werken

Monitoring en
evaluatie

Omgevingsvisie
Omgevingswaarden

Toezicht en
handhaving
Omgevmgs
vergunning Į
projectbesluit
Algemene regels
(omgevingsplan)

Instructieregels
Programma's
Programmatische
aanpak

Digitalisering
Bij de Omgevingswet hoort een goede digitale ondersteuning. Dat is
het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Digitale informatie over de
leefomgeving is straks op 1 plek te vinden: in het Omgevingsloket.
Via dit loket kan iedereen snel zien wat mag en wat niet volgens de
Omgevingswet.

Instrumenten Omgevingswet gepositioneerd in de beleidscyclus

Meer nog dan de wet- en regelgeving, beoogt de wet een
verandering . Veel gehoord is de term 'ja, mits in plaats van nee,
tenzij'. Dit vraagt een andere mindset voor medewerkers die
doorgaans gewend zijn de regel van de wet toe te passen.

De gemeenten zijn op dit moment bezig om de software aan te
schaffen, bedrijfsvoering aan te passen en de systemen aan te sluiten
op het DSO. Ook maken ze afspraken met ketenpartners over de
digitale samenwerking.
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Betekenis voor
... inwoners
Inwoners die kleine verbouwingen of aanpassingen aan huis of op
het erf willen doen, hebben in de toekomst niet vaak meer een
vergunning nodig. Dat scheelt tijd en scheelt geld. In enkele gevallen
volstaat een melding. Informatie over wat wel en niet kan, is
makkelijker te vinden. Inwoners moeten ook in een vroegtijdig
stadium betrokken worden. Dit vergroot hun invloed op hun eigen
leefomgeving.

... initiatiefnemers
Initiatiefnemers hebben nog maar met één bevoegd gezag en één
loket te maken. Initiatiefnemers moeten zelf de participatie
organiseren rond hun plannen. Voordeel hiervan is dat ze vroegtijdig
weten of het plan haalbaar is en hoe ze het plan moeten vormgeven
om het te realiseren. De Wet kwaliteitsborging regelt dat
initiatiefnemers zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de
(bouw)technische eisen. Daartegenover staat dat informatie beter
en makkelijker vindbaar is, dat er minder onderzoeken nodig zijn en
dat tijdswinst is te halen met kortere procedures.

... medewerkers van de gemeente
Medewerkers worden mogelijkmakers. Minder handelen vanuit de
regel, meer vanuit de bedoeling. Niet dat alles ineens maar mogelijk
moet zijn; de zorg voor de kwaliteit van de omgeving blijft immers
een belangrijke rol spelen. Dat vergt een andere houding en gedrag.
Het komt aan op integraal werken. Medewerkers krijgen ook nieuwe
of andere rollen. Ketenpartners moeten hun werkprocessen op
elkaar afstemmen. Gemeenten moeten goed nadenken over hoe ze
hun manier van dienstverlenen gaan inrichten.

Minder

Meer

Weren (nee tenzij)
Reaels opleqqen (startseindbeeld)
Sturen
Gedetailleerd reqelen
Complexe regels
Procedurele rechtszekerheid
Centyraal reqelen
Sectoraal denken
Verkokerinq hokiesdenken
Wantrouwen
Middeldenken

Stimuleren (Ja Mits1 ja tenzij)
Ideen faciliteren (orqanisch ontwikkelen)
Dienen
Ruimteen vrijheid bieden
Voorspelbare reqels en qebruiksqemak
Snelle besluitvorminq
Lokaal maatwerk
Inteqraal denken
Ontschotten en samenwerken
Vertrouwen
Doeldenken
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Betekenis voor
... bestuurders en raadsleden
In aanloop naar de invoering van de Omgevingswet zijn er op de
achtergrond, ietwat buiten het zicht van de gemeenteraad, heel veel
activiteiten in uitvoering. Deze activiteiten richten zich op de
bedrijfsvoering, de primaire verantwoordelijkheid van het college. Te
denken valt aan werkprocessen en software om de dienstverlening
klaar te maken voor de nieuwe wet. Maar ook het opleiden en
trainen van medewerkers. Dit vormt de basis om ons werk te kunnen
doen.
Meer op de voorgrond gaat het over koers, strategie en beleid. Dan
komt de raad uitdrukkelijk aan zet. Zo moet de raad vóór invoering
van de Omgevingswet nog een hele reeks beslissingen nemen. Denk
bijvoorbeeld aan de instelling van een nieuwe commissie ruimtelijke
kwaliteit, maar ook het vaststellen van de legesverordening of VTHbeleid. Meer hierover onder het kopje 'beslismomenten raad en
college'.

De raden van Best Veldhoven en Waalre zijn intensief betrokken bij
de totstandkoming van de omgevingsvisie. Elke raad stelt uiteindelijk
omgevingsvisie (koers en strategie) vast en heeft daardoor een
bepalende rol bij de ontwikkelrichting van de gemeente en de
handelingsvrijheid voor inwoners en ondernemers. De raad stelt ook
het omgevingsplan (regelgeving) vast en bepaalt daarmee in
hoeverre activiteiten direct toelaatbaar zijn via het en het bepalen
welke activiteiten met of zonder vergunning te realiseren zijn.
Het college voert het beleid uit, net als nu. Wel krijgt het college van
B&W meer bevoegdheden zoals het kunnen afwijken van het
omgevingsplan. Ook krijgt het college de mogelijkheid om
programma's vast te stellen en uit te voeren. Programma's bevatten
gerichte beleidsmaatregelen om de ambities uit de omgevingsvisie
en de omgevingswaarden uit het omgevingsplan te realiseren.
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Programma: kaders
Kaders voor de uitvoering
De gemeente Waalre heeft in december 2018 een startnotitie
vastgesteld. De gemeenten Veldhoven en Best hebben begin 2018
het Keuzedocument vastgesteld. In deze documenten staan de
hoofdlijnen en kaders waarbinnen de implementatie opgepakt
wordt.
De VNG heeft een lijst met minimale eisen beschikbaar gesteld. De
eisen hebben betrekking op dat wat minimaal noodzakelijk is om uit
te voeren om te kunnen werken met en volgens de wet. De lijst
wordt van tijd tot tijd geactualiseerd. De meest recente lijst is
gedateerd op 20 februari 2020
De basis voor de implementatie wordt gecompleteerd met het
programmaplan waarin de aanpak op hoofdlijnen is uitgewerkt.

8

Programma: tijdslijn
Fasegewijze aanpak
Fase 1 (ca 2016 - 2018)
In 2016 en 2017 zijn de gemeenten gestart met bewustwording en
verkenning, wat leidde tot de eerder genoemde documenten.
Bewustwording,

Fase 2 (2019 - 2021)
Het doel van deze fase is op tijd klaar zijn voor de komst van de wet:
de basis, onze dienstverlening, moet op orde zijn. Vanaf dag één
willen we namelijk onze inwoners kunnen helpen bij het realiseren
van hun plannen, vergunningen verlenen, informatie verstrekken etc.
Hier gaat het dus om kennis en vaardigheden, processen en
ondersteunende software. Ook zijn de gemeenten gestart met de
omgevingsvisie en het omgevingsplan.

ambitie e

Uitvoeirng van
acties gericht op
het op orde
brengen van de
basis

Dóórontwikkeling
van o.a. personeelI,
digitaliseringen
producten beleid
en uitvoering

Fase 3 (2021 - 2029)
Als de basis staat, start de doorontwikkeling. Hier ligt de nadruk op
de doorontwikkeling op diverse vlakken. Meer hierover onder het
kopje 'Doorkijk...' waar we de blik op 2021 - 2023 richten.
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Programma: aanpak
Samen aan de slag!
De gemeenten Best, Veldhoven en Waalre hebben ervoor gekozen
om samen de opgave aan te pakken. Dat heeft voordelen zoals het
kennis delen en leren van elkaar. En dat past goed bij de
Omgevingswet. Net als samenwerken.
Bij de start van het programma hebben de gemeenten samen het
doel bepaald, evenals de strategie en de aanpak.
Sommige onderdelen pakken de gemeenten echt samen op. Dit is
het geval bij de omgevingsvisie. Er is één plan van aanpak. De
gemeenten hebben één bureau in dienst dat het proces begeleid.
Qua tijdslijn en stappen lopen de drie gelijk op. Qua inhoud en
details in de aanpak behouden de drie hun couleur locale.
Dit geldt voor een deel ook voor het omgevingsplan. Daar maken de
gemeenten bijvoorbeeld gebruik van één gezamenlijke adviseur om
kennis en kunde te ontwikkelen en een leidraad op te stellen.
Hoe meer de werkzaamheden zich richten op de lokale
bedrijfsvoering, des te meer gaat het in de samenwerking om
afstemmen, uitwisselen en faciliteren. De figuur hiernaast beeldt dat
uit.

Veldhoven

r 1r 1
A
L ÅL À
Best

ļ

A/aal n

Doel, ambities, strategie (programmaplan) en
concrete aanpak (projectplannen)
Communie.
en
participatie

Omgevings
visie

Omgevings
plan

Gezamenlijke
uitg.punten,
strategie

Gezamenlijk
plan van
aanpak,
proces, tijdlijn,
1 bureau

Activiteiten
benoemd in
pion van
aanpak

Sommige
events samen,
andere meer
gelijk op (in
tijd)

Drie lokale
visies, lokale
accenten, ook
in aanpak

Volgordelijke
verschillen,
samen kennis
ophalen en
handreiking
opstellen

processen
Activiteiten
benoemd in
PvA,
basisprocessen
voorbereiden

Lokale
inbedding in
bedrijfsvoering
en systemen

Informatie
voorziening

Activiteiten
benoemd in
plan van
aanpak

Lokale
oplossingen
(aanschaf,
update van
systemen)

Samen maken,
bepalen
Samenbrengen
ideeën over
leertraject

Sommige
trainingen
samen, andere
apart,
regionaal
aanbod

Afstemmen
en faciliteren

10

Programma: organisatie
Raden
De raden stellen de kaders vast. Zij controleren elk hun college. Voor
de omgevingsvisie hebben de raden een actieve rol in het proces. De
raden moeten voor een aantal onderwerpen besluiten nemen (zie
elders in dit document).

Programma
coördinator

Programma
coördinator
Veldhoven

Programma
manager

Colleges

Afstemmingsoverleg
op coördinatievlak

De colleges zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en nemen waar
nodig besluiten. Via de portefeuillehouders worden de colleges op
de hoogte gehouden over de voortgang van het programma.

Ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgevers
De stuurgroep bestaat uit de opdrachtgevers en de
programmamanager. Eén portefeuillehouder treedt op als bestuurlijk
opdrachtgever. Eén van de managers treedt op ambtelijk
opdrachtgever. De stuurgroep neemt besluiten en informeert
colleges en raden.

Ambtelijke uitvoering
De programmamanager wordt ondersteund door een kernteam. Er is
een coördinator in elke gemeente om zaken in de eigen
bedrijfsvoering te regelen.

Samen maken

Waalre

Programma
coördinator

Facîliteren
Samen leren

i

w
p

V
L

Informatievoorziening
Werkprocessen
Omgevingsplan
Omgevingsvisie
Leren

CP
AOG
BOG
MT

Communicatie en
Participatie
Ambt. Opdrachtgever
Bestuurl. Opdrachtgever
Managementteam

11

Overzicht van activiteiten
Invoering Omgevingswet Best - Veldhoven - Waalre

Activiteiten binnen het programma
De figuur hiernaast toont de activiteiten uit de
lijst met minimale eisen van de VNG. Dit zijn in
hoofdzaak de technische en juridische
noodzakelijke activiteiten. Daarnaast zijn de
gemeenten aan de slag met een leertraject
waarin de organisatie en het bestuur getraind
worden op het vlak van (basis)kennis,
vaardigheden en rollen.

(pvVf'ĄÒl ) ļ

Omaevinqsvisie

In april
2019
hebben overheden en
ketenpartners een manifest opgesteld. Hiermee
onderkennen zij het belang van een goede
(keten)samenwerking. Het manifest heeft geleid
tot vier concrete acties gekomen die de partners
samen
oppakken:
de
productenen
dienstencatalogus.
de
bruidsschat.
het
omgevingsloket en samen leren.
De omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (Odzob) is
op het vlak van VTH en milieu een belangrijke
uitvoeringspartner voor de gemeenten. Ook de
Odzob is aan de slag met taken om klaar te zijn
voor de wet.

Yes we did it!
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Yes we did it!

Delegatiebesluit raad
college

IcAArt’XUtvř'

Besluit adviesrecht
op buitenpla
activiteiten bij
vergunningverlening
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Beslismomenten college en raad
Besluit

College
Raad

OVER ALL

Voortgang

Coll/Rd

OMGEVINGSVISIE

Vaststellen koersdocument omgevingsvisie

Raad

Vaststellen omgevingsvisie

Raad

Vaststellen (nota van) uitgangspunten omgevingsplan

Raad

PM, planning
gerelateerd aan
vaststellen
omgevingsvisie

Vaststellen definitief omgevingsplan

Raad

Q4 2024, doch
uiterlijk q4 2028

Besluit over uitgangspunten en aanpak kerninstrument Programma's

College

PM

Besluit over het verplichte programma Luchtkwaliteit

College

PM

OMGEVINGSPLAN

PROGRAMMA

OVERIGE

Aanpassen legesmodel (incl. verordening) (inpassen in P&C cyclus)

d

Besluit adviesrecht op buitenplanse activiteiten bij vergunningverlening

d

Instellen van een adviescommissie ruimtelijke kwaliteit

d

Herziening beleid Vergunningen Toezicht en Handhaving
Vaststellen participatiebeleid
Aanwijzen gevallen van buitenplanse omgevingsplan activiteiten, waarvoor participatie
verplicht wordt gesteld

ge
College
Z Raadd
d

Q3
2020

Q4
2020

Q1
2021

Q2
2021

Q3
2021

Q4
2021

Anders

X

tn

Raad
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Actualiteit (uitstel invoeringsdatum)
Uitstel van de invoeringsdatum
Op 1 april 2020 heeft de minister een brief gestuurd aan de partners.
Daarin staat dat de invoeringsdatum van de wet wordt uitgesteld.
Directe aanleiding voor dit besluit vormt de coronacrisis, waaraan
rijk, provincie, gemeenten en andere partijen hun handen vol
hebben. In de brief noemt de minister nog de volgende redenen (op
hoofdlijnen):
" Voor de implementatie van het DSO zijn nog flink wat stappen
nodig (en zonder dat DSO kan de Omgevingswet niet in werking
treden)
" Het beschikbaar komen van de Standaard voor publicatie van
omgevingsdocumenten (STOP) loopt vertraging op
" De aanschaf en imlementatie van lokale software verloopt niet
voortvarend
" Bepaalde wetgeving is nog niet klaar (Aanvullingswet natuur,
Aanvullingsbesluit natuur, aanpassingen in de Wet elektronische
bekendmakingen en de Algemene wet bestuursrecht).

We houden de voet op het gaspedaal!
Naar verwachting komt spoedig duidelijkheid over de nieuwe datum.
De minister roept partijen op om de implementatie te blijven
vervolgen.

Wat de gemeenten Best, Veldhoven en Waalre betreft, is dat zeker
het geval.

Drie redenen om door te pakken
1. De vaart zit er goed in, dus willen we niet vertragen.
Er is veel energie en enthousiasme om aan de slag te zijn. En men
voelt urgentie. Om daar te komen heeft veel inspanning gekost. Nu
temporiseren zou enorm jammer en een desinvestering zijn.
2.

We moeten nog veel werk verzetten om de basis op orde te
brengen en klaar te zijn voor de nieuwe wet.
We hebben al veel activiteiten opgepakt. Andere pakken we later dit
jaar op. Maar hoe het ook zij, ze moeten gebeuren. Ook met wat
extra tijd betekent het aanpoten. Het geeft ons meer gelegenheid
om de gewenste manier van werken meer aandacht te geven.
3.

Het gaat het niet om de invoeringsdatum, maar om onze eigen
ambities voor de dienstverlening aan onze inwoners en
ondernemers.
De opgave van de Omgevingswet is een gevolg van de
ontwikkelingen in onze samenleving. De acties die we uitvoeren zijn
dus ook hard nodig om onze dienstverlening aan te sluiten bij de
behoeften uit de samenleving.

Strategische doelen BVW mbt Ow
Ruimte maken

Bewustwording,
verkenning, ambities
en uitgangspunten

Omgevingsvisie opstellen
Opstellen nota van
u itgangspu n ten
definitief
omgevingsplan

Tijdelijk omgevingsplan
Leertraject-thandreiking
Omgevingsplan

ďŝ
Opstellen definitief omgevingsplan

Bepalen
vergunningsplicht

CD

Ruimte geven

~o

Omgevingswet

activiteiten
Bepalen hoe om te gaan met
regels bruidsschat

CL
CD

Opstellen en aanleveren toepasbare regels voor gebruik vergunningcheck

|

Ruimte voor initiatief, waarborgen voor kwaliteit

iucrmvmmeii

:Yľ ,',::

Bij ontwikkeling van onze
leefomgeving staat kwaliteit
voorop en is het doel leidend, in
plaats van de regels. We hanteren
heldere spelregels om mee te
werken. Ontwikkelen gebeurt
bovendien in samenspraak;
ontwikkelende partijen gaan en
staan in gesprek met de mensen
in hun omgeving.

We handelen vanuit vertrouwen.
We zijn in staat om los te laten
waar het kan en onze inwoners en
ondernemers te faciliteren waar
gewenst. We regelen alleen wat
nodig is en dát regelen we goed.
Onder andere door vindbare,
samenhangende en eenvoudige
regels.

Speelruimte creëren
' lít 1 i 1M

’MUi 11* la’JUl* M Ma,

CL

: OQ
rD
<
O
werkprocessen
nIn kaart brengen
overige
werkprocessen

In richten snelle en simpele dienstverlening
topactiviteiten

ŝ

Invoeren serviceformules bínnen werkprocessen
'fīiĮBnmm/itl Üp Wei k'SJtiL-üüfţjitií}

Ruimte delen

Onze leefomgeving is van ons
allemaal; het is ons thuis. Inwoners,
ondernemers en gemeente
dragen eigenaarschap voorde
kwaliteit ervan. Samen zijn we
verantwoordelijk voor hoe we
omgaan met onze leefomgeving.
We werken samen en komen tot
betere, snellere en Integraal afge
wogen besluiten leefomgeving.

i

v ......................I
e regels -r
Visieon twikkeling dooron twikkeling
digitalis eríng ruimtelijk domein

Participatie geregeld
(verordening)
Leertrajecten

Voortzetten leertrajecten
m m m m

Aimpüŭŭťii leyesmodei,
mandaairylsen verordening
planschade

Visie op veranderopgave na Ow

Maatwerk en flexibiliteit zijn de
sleutelwoorden. Per situatie en per
gebied kijken we samen met
inwoners en ondernemers welk
ontwikkelperspectief er is en wat
nodig is vooreen effectief
beheer, behoud en ontwikkeling
van onze leefomgeving. We
maken gebruik van de afwegings
ruimte die de wet ons biedt.

Gevolgen Ow doorvoeren in organisatie en bedrijfsvoering

Oorspronkelijke invoeringsdatum
Halfjaar uitstel
Een jaaruitstel
Twee jaaruitstel
Activiteiten uit het huidige
programmaplan
'Vervolgprogramma'
Activiteiten met xtra tijd

CL

o

3

CL

Ruimte voor verandering
CL

We tonen lef om steeds te
vernieuwen. We staan open voor
nieuwe ideeën. We werken
zoveel mogelijkdigitaal. De zorg
voor een fijne, veilige en gezonde
leefomgeving betekent ook
keuzes maken, opkomen voor de
belangen van onze samenleving
en soms dingen te laten die niet
bijdragen aan onze doelen.

Vooruitblik fase 3 (2021-2023)
Vooruitblik op fase 3
Na inwerkingtreding van de wet begint het eigenlijke werk pas. Als
de basis is gelegd, volgt de fase van dóórontwikkeling.

Van visie naar beleid
De omgevingsvisie is hét strategische koersdocument over de gehele
(fysieke) leefomgeving. De visie bevat naast een vergezicht op 2040
een strategie hoe er te komen. Ook gaat de visie in op de rol van
gemeentebestuur, inwoners, ondernemers en alle andere partners.

Het document komt in de plaats van alle andere strategische
beleidsplannen van de gemeente. De visie moet worden
doorvertaald in het tactische beleid van de gemeente: het
omgevingsplan en de programma's.
Omgevingsplan
Bij inwerkingtreding van de wet beschikken de gemeenten over een
omgevingsplan van rechtswege. Dit plan bestaat grofweg uit
bestemmingsplannen, regels uit verordeningen en regels die het rijk
overdraagt (de bruidsschat). Tot 2029 heeft de gemeente de tijd om
deze regels in een definitief omgevingsplan te verwerken. Uit
oogpunt van inzichtelijkheid en gebruiksgemak voor de inwoner
willen de drie gemeenten uiterlijk eind 2023 over een definitief
omgevingsplan beschikken. Met actuele regels kunnen we ook
toepasbare regels maken, waarmeer het gebruiksgemak voor
inwoners nog verder omhoog gaat.
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Vooruitblik fase 3 (2021-2023)
Programma's
Programma's bevatten beleidsmaatregelen om de gewenste kwaliteit
van de (fysieke) leefomgeving te realiseren.
De wetgever stelt voor enkele onderwerpen een programma
verplicht. Dit geldt voor in bepaalde gevallen voor geluid en
luchtkwaliteit. In beginsel is de gemeente verder vrij om voor
andere thema's, projecten of gebieden programma's in het leven te
roepen.
Uitzondering
op
deze
vrijheid:
gemeenten
kunnen
omgevingswaarden opnemen in het omgevingsplan. Via monitoring
moet de gemeenten vaststellen of deze omgevingswaarde gehaald
wordt. Zo niet, dan móet de gemeente een programma vaststellen
om de waarde alsnog te halen.

Dóórontwikkeling 'Anders werken'
In 2021 en daarna moet de gemeente de processen voor snelle en
simpele dienstverlening ingericht voor eenvoudige topactiviteiten
(zoals eenvoudige verbouwingen in en om het huis, t.w. dakkapel,
uitbouw, kappen etc.).

Naast de hiervoor genoemde processen kent GEMMA Online nog
een groep van 27 overige processen voor producten of diensten
waarmee gemeenten van doen hebben, waarvan zo'n 17 processen
die te maken hebben met het indienen en behandelen van bezwaar
en beroep, het doen van meldingen, opsporing en handhaving en
activiteiten van belanghebbenden en initiatiefnemers.
De drie gemeenten hebben eind 2019 aan enkele workshops
deelgenomen rond het concept serviceformules. In de gemeente
Best is een initiatief in gang gezet om dit concept vanuit de
dienstverlening binnen enkele domeinen uit te rollen. Voor het
verbeteren van dienstverlening van de hele gemeente zijn
serviceformules een effectief instrument. Serviceformules stellen de
behoefte van inwoners en ondernemers centraal. Ze helpen om
sector- en afdeling overstijgend de dienstverlening te verbeteren.
Nog meer dan bij andere grote transities, wordt tijdens de
implementatie van de Omgevingswet de rol van houding en gedrag
cruciaal. De manier van werken waarbij onzekerheidsreductie
centraal stond moet veranderen. Medewerkers moeten hierin
meegenomen en getraind worden.
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Vooruitblik fase 3 (2021-2023)
Resumé
Doorontwikkeling Digitalisering
Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn de drie gemeenten
aangesloten op de landelijke voorziening van het DSO. Hierdoor zijn
gemeenten in staat om o.a. besluiten en (juridische en toepasbare)
regels te publiceren, aanvragen te ontvangen en samen te werken
met ketenpartners en initiatiefnemers. Hiervoor beschikken de
gemeenten over een aantal lokale systemen (ruimtelijke
plansystemen, regelbeheersystemen en vth-systemen). Dit is de
basis.
De verwachting is dat het DSO op termijn wordt doorontwikkeld
volgens het oorspronkelijke idee (dus ook als vindplaats van
omgevingsdocumenten, meet- en rekengegevens, omgevingsinformatie etc). De digitale dienstverlening krijgt een boost en er
komt meer aandacht voor monitoring en evaluatie. Dit laatste krijgt
al vorm door het regionale meetnet voor de luchtkwaliteit. Hoe dit
er exact uit gaat zien is nog niet bekend. Daarom is het nodig om als
gemeente zelf een visie te ontwikkelen op dit vlak.

^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^

Opstellen nota van uitgangspunten definitief omgevingsplan
Bepalen hoe om te gaan met regels bruidsschat
Bepalen welke activiteiten vergunningsplichtig, vergunningsvrij,
of meldingplichtig worden
Opstellen definitief omgevingsplan
Opstellen en aanleveren toepasbare regels voor gebruik
vergunningcheck
Opstellen en uitvoeren programma's geluid en luchtkwaliteit
Opstellen en uitvoeren overige programma's (o.b.v. omg.visie)
Inrichten monitoring en evaluatie
Inrichten snelle en simpele dienstverlening topactiviteiten
In kaart brengen overige werkprocessen
Uitwerken en verankeren overige werkprocessen
Invoeren serviceformules binnen werkprocessen
Monitoren, evalueren en doorontwikkelen werkprocessen
Voortzetten leertrajecten
Visieontwikkeling doorontwikkeling digitalisering ruimtelijk
domein

Dikgedrukt = geadviseerd in lijst van minimale eisen VNG (is uiteindelijk verplicht)
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