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1. Inleiding 
 

1.1. Aanleiding 
 

Door de bomen het bos niet meer kunnen zien. Welke regels gelden er nu eigenlijk en waar moet ik 
mij aan houden? Er gelden momenteel ontzettend veel regels waaraan initiatiefnemers van 
ruimtelijke projecten zich moeten houden. Deze regels zijn niet op elkaar afgestemd en in veel 
gevallen niet eens bij iedereen bekend. De Omgevingswet heeft tot doel om deze regels  in de 
“fysieke leefomgeving” inzichtelijker te maken, beter op elkaar af te stemmen, procedures te 
versnellen en om lokaal maatwerk mogelijk te maken.  De “fysieke leefomgeving” staat centraal in de 
Omgevingswet. Dit is een breed begrip en omvat onderwerpen als ruimte, milieu, verkeer, natuur en 
water, maar ook duurzaamheid en gezondheid: eigenlijk betreft het alles om ons heen dat tastbaar 
is.  

Naar verwachting treedt de Omgevingswet medio 2019 in werking. De komst van de Omgevingswet 
betekent een stelselherziening die grote impact zal hebben. Het is echter niet alleen een 
wetgevingsoperatie, waarbij het aantal wetten en regels op rijksniveau zal worden teruggebracht, 
ook provincies en gemeenten krijgen te maken met nieuwe instrumenten en bevoegdheden. De 
nieuwe wet beoogt een organisatie- en cultuurverandering. De nieuwe integrale instrumenten en de 
snellere procedures dwingen ons om na te denken over de inzet van de instrumenten en over het 
aanpassen van interne en externe werkprocessen. De toegenomen flexibiliteit en 
afwijkingsmogelijkheden onder de Omgevingswet zorgen er voor dat de 
afwegingsverantwoordelijkheid sterk verschuift van het bestemmingsplan naar het moment van 
reguliere vergunningverlening. Dit vereist andere kennis, competenties en werkwijzen.  
Niet in de minste plaats heeft de Omgevingswet tot doel om de gebruiker centraal te zetten en de 
dienstverlening aan burgers en bedrijven op een hoger niveau te tillen. De verdere digitalisering 
bevordert het gebruiksgemak, informatievoorziening en kennisuitwisseling.   
 
De wijze van implementatie van de Omgevingswet in een gemeente hangt sterk af van de huidige 
organisatie en van de ambitie om te werken ‘in de geest van de nieuwe wet’. De wet geeft 
gemeenten een zekere vrijheid om zelf te bepalen hoe (integraal en uitnodigend) ze hun beleid 
vormgeven en hoe snel de implementatie van de wet wordt opgepakt. Deze vrijheid maakt het 
noodzakelijk om binnen de gemeente over de gewenste toepassing van de wet een brede discussie 
te voeren.  
 
Een succesvolle implementatie van de inhoudelijke en organisatorische veranderingen die 
voortvloeien uit de Omgevingswet kost tijd en vereist een plan van aanpak. Er is daarom besloten tot 
het opstellen van voorliggend Plan van aanpak Implementatie Omgevingswet. In dit plan zijn - op 
basis van een brede ambtelijke verkenning - de keuzes en acties inzichtelijk gemaakt die nodig zijn 
voor een goede implementatie van de wet.   
 

1.2 Doelstelling Plan van Aanpak 

 
Het plan van aanpak is opgesteld door een kerngroep. Deze groep heeft reeds in april 2016 een 
verkenning uitgevoerd waarin de eerste aanzet tot dit plan van aanpak is gegeven (zie bijlage). De 
verkenning is verder verdiept door interviews met collega’s uit de diverse teams. Hiermee is een 
eerste beeld verkregen van de benodigde acties voor de implementatie van de Omgevingswet, die 
vervolgens door de kerngroep verwerkt zijn in dit plan van aanpak. 
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Dit Plan van aanpak heeft de volgende doelen:  
- overzicht bieden van de wettelijk verplichte acties ter implementatie van de Omgevingswet 

en de keuzes die hierbij voorliggen;  

- aangeven welke organisatorische gevolgen deze acties en keuzes op hoofdlijnen kunnen 
hebben en aanbevelingen doen; hierbij zijn de 4 verbeterdoelen van de Omgevingswet als 
kapstok gebruikt; 

- een planning van de benodigde acties in de tijd en (daar waar mogelijk) een globale 
beschrijving van de capaciteit en benodigde competenties voor de betrokkenen bij de 
implementatie, inclusief financiële consequenties. 

 
In onderstaande paragrafen worden eerst de hoofdlijnen van de Omgevingswet geschetst en de 
huidige situatie van Deventer met betrekking tot de Omgevingswet. In hoofdstuk drie wordt een 
overzicht gegeven van de benodigde acties en het laatste hoofdstuk gaat in op de organisatie, 
planning en financiering van de uitvoering van het plan van aanpak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Invoeringsstrategie Omgevingswet Deventer – van onderscheiden naar vernieuwen 
 
De focus ligt op onze samenleving. Belangrijk is het om er voor te zorgen dat we 
goed en snel in staat zijn om nieuwe initiatieven te faciliteren, waarmee de 
economische en maatschappelijke ontwikkeling worden gestimuleerd. De zaken die 
goed gaan ontwikkelen we door, waarbij onze stip op de horizon wordt gevormd 
door vernieuwing. Veranderen is één van de middelen; ons doel is een goede 
leefomgeving. 
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2. Omgevingswet & Deventer 
 

2.1.    Hoofdlijnen Omgevingswet 

 
Nieuwe wetgeving 
In 1810 werd in Nederland de Mijnwet van kracht: de eerste wet 
gericht op de leefomgeving. Sindsdien zijn er talloze wetten en 
regels op dat gebied bij gekomen. Er is een ingewikkeld geheel 
ontstaan, waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Dat 
moet eenvoudiger en beter. Daarom is er nu het wetsvoorstel 
voor de Omgevingswet: één wet die alle wetten en regels op het 
gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. 
 
 

 
 
Naast het samenvoegen van 26 wetten tot één Omgevingswet, worden de 120 algemene rijksregels 
samengebracht tot vier Algemene maatregelen van Bestuur (AmvB’s). Deze algemene regels 
beschermen de leefomgeving en geven richtlijnen aan overheid, burgers en bedrijven. Het betreft de 
volgende vier AmvB’s:  

1. Omgevingsbesluit 
2. Besluit kwaliteit leefomgeving 
3. Besluit bouwactiviteiten leefomgeving 
4. Besluit activiteiten leefomgeving 

De AmvB’s hebben medio 2016 voor consultatie ter inzage gelegen en wordt toegewerkt naar 
definitieve vaststelling. Tevens wordt er gewerkt aan de invoeringswetgeving en de uitwerking van 
specifieke zaken in ministeriële regelingen.  
 
 

Stelselherziening: méér dan alleen wetgeving 
De Omgevingswet beoogt niet alleen het aantal wetten en regelingen terug te dringen maar probeert 
ook de aandacht te verleggen van zekerheid naar groei en duurzame ontwikkeling: ‘van het 
projecteren van centraal beleid op projecten naar het vooropstellen van ontwikkelingen, waarbij een 
gezonde en veilige fysieke leefomgeving met een goede 
omgevingskwaliteit centraal staat.’ 
 
Het nieuwe stelsel gaat uit van een andere benadering dan tot 
nu toe gebruikelijk (paradigmawisseling): van bescherming van 
de fysieke leefomgeving via een werende benadering van 
activiteiten, naar een beleidscyclus waar de continue zorg voor 
de kwaliteit van de fysieke leefomgeving centraal staat en 
ruimte ontstaat voor ontwikkeling ter vervulling van 
maatschappelijke functies (MvT).'  
 

Fig. De beleidscyclus in de Omgevingswet 
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De kwaliteit van de fysieke leefomgeving wordt niet alléén bepaald door wet- en regelgeving. 
Bestuurscultuur, kennis en kunde van bestuurders, ambtenaren en initiatiefnemers is minstens zo 
belangrijk. Naast de invoering van de wet wordt dan ook ingezet op gedragsverandering. 
Veel meer kan worden uitgegaan van het oplossend vermogen van private partijen. De rol van de 
overheid kan dan worden beperkt tot het bieden van een vangnet waar dat vermogen ontbreekt. 
Durven door te pakken nadat een besluit is genomen hoort ook bij de gedragsverandering. 
 
De regering beoogt ook een verbetering van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dat 
vereist dat overheden voldoende zijn toegerust om hun taken uit te voeren. Samenwerking, 
afstemming en uitwisseling gegevens worden belangrijker. De omgevingsdiensten vervullen hierin 
een sleutelfunctie. 
 
Uitwisseling van gegevens, communicatie en informatievoorziening worden steeds meer digitaal. De 
stelselherziening van het omgevingsrecht sluit aan bij de verdere digitalisering van de samenleving. 
 
 

De vier verbeterdoelen  
In de Memorie van Toelichting zijn vier verbeterdoelen geformuleerd. Deze worden hierna kort 
toegelicht. 

 
 

1. Gebruiksgemak:  
Vergroten van de inzichtelijkheid,  voorspelbaarheid en gebruiksgemak van het omgevingsrecht 
De gebruiker staat voorop (initiatiefnemers, betrokkenen, belanghebbenden). Het is voor alle 
belanghebbenden inzichtelijk welke ruimte er voor ontwikkeling is en welke rol en betrokkenheid zij 
hebben in de verschillende fasen van de cyclus. Voor veel activiteiten volstaan algemene regels 
waardoor het voor initiatiefnemers duidelijk is welke randvoorwaarden van toepassing zijn. 
Als er vergunningen nodig zijn geldt: één loket, één bevoegd gezag, één besluit. 
Vereenvoudiging omgevingsrecht en integratie gebiedsgerichte regelgeving maken omgevingsrecht 
inzichtelijker. De wet kent een beperkt aantal basisinstrumenten. 
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2. Samenhang  
Bewerkstelligen samenhangende benadering leefomgeving en het beleid, besluitvorming en 
regelgeving 

Centraal staat een samenhangende zorg voor de fysieke leefomgeving. Uitgangspunt is dat besluiten 
op grond van de Omgevingswet zoveel mogelijk integraal zijn. Instrumenten zijn gericht op het 
vroegtijdig betrekken van alle relevante belangen bij besluitvormingsprocessen. Integrale 
visievorming en afweging vindt plaats bij projectinitiatieven. Sectorale beleidsdoelen en 
randvoorwaarden blijven mogelijk, ze worden helder en eenduidig vastgesteld. De overheid heeft 
een belangrijke rol bij het met elkaar in verband brengen van initiatieven en het houden van toezicht 
op de totale kwaliteit. 
 

3. Lokale afwegingsruimte 
Vergroten bestuurlijke afwegingsruimte door flexibele en actieve aanpak 
Uitgangspunt is dat taken die op decentraal niveau kunnen worden behartigd, ook aan dat niveau 
moeten worden overgelaten. Er wordt meer ruimte geboden voor maatwerk, rekening houdend met 
regionale en lokale verschillen.  Meer afwegingsruimte wordt geboden door geen koppeling te 
leggen tussen het bereiken van omgevingswaarden (landelijke normen) en individuele besluiten waar 
dat mogelijk is. De wet biedt ruimere mogelijkheden voor gemeenten om in te grijpen wanneer 
bestaand gebruik in de fysieke leefomgeving gewenste ontwikkelingen in de weg staat. Dit vraagt 
meer van het lokale bestuur omdat zij een meer nadrukkelijke rol krijgen in de afweging van alle 
verschillende belangen. 
 

4. Versnellen en verbeteren 
Versnellen en verbeteren van de besluitvorming over projecten 
De wet verankert de ‘sneller en beter ‘-aanpak. Uitgangspunt is één loket en één toestemming bij het 
aanvragen van vergunningen. Sectorale besluitvormingsprocedures worden samengevoegd. De 
overheid treedt met één gezicht naar buiten, ook wanneer meerdere bestuursorganen betrokken 
zijn. Initiatiefnemer bepaalt zelf of hij de vereiste toestemming in één keer aanvraagt of  verdeelt 
over verschillende pakketten. 
 

Kern Omgevingswet – 6 kerninstrumenten 
De wet introduceert zes instrumenten die de kern vormen van de Omgevingswet: 

 Omgevingsvisie 

 Programma 

 Decentrale regelgeving – Omgevingsplan 

 Algemene rijksregels voor activiteiten 

 Omgevingsvergunning 

 Projectbesluit 
 
Voor een gemeente zijn omgevingsvisie, programma, omgevingsplan en omgevingsvergunning de 
belangrijkste instrumenten. 
 

Omgevingsvisie   
Een Omgevingsvisie is een strategisch document waar de gemeente haar beleid voor de lange 
termijn vastlegt. Het is één van de belangrijkste documenten om nader invulling te geven aan de 
mogelijkheden die de Omgevingswet ons gaat bieden. Ook provincie en Rijk moeten een 
omgevingsvisie opstellen.  
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Omgevingsplan  
Een nieuw instrument onder de Omgevingswet is het Omgevingsplan. Dit is een digitaal plan en 
omvat het gehele grondgebied. Anders dan nu bij bestemmingsplannen is er straks maar één 
Omgevingsplan voor de gemeente. 
 
Dit plan kent een nauwe samenhang met de ontwikkeling van de Omgevingsvisie. Ambities uit de 
visie kunnen waar nodig worden gestuurd door regels te stellen in het Omgevingsplan. Belangrijk 
hierbij is wel het uitgangspunt dat regels alleen worden gesteld als dat nut en noodzaak heeft.  
Het Omgevingsplan heeft een bredere reikwijdte dan het huidige bestemmingsplan, omdat alle 
locatie- en functiegebonden regels met betrekking tot de fysieke leefomgeving erin worden 
opgenomen. Dit betekent dat ook regels ten aanzien van bijvoorbeeld erfgoed, ligplaatsen en 
terrassen moeten worden opgenomen in het Omgevingsplan. Veel verordenende bepalingen over de 
fysieke leefomgeving zullen opgaan in het Omgevingsplan.  
 
Het Omgevingsplan is ook de plek waar concreet bestuurlijke afwegingsruimte juridisch kan worden 
vormgegeven, lokaal maatwerk kan worden geleverd, en vergunningsplichten kunnen worden 
gesteld. 
 

Omgevingsvergunning 
Onder de Omgevingswet blijft de Omgevingsvergunning het integrale instrument voor 
vergunningverlening bij concrete initiatieven. Onder de nieuwe wetgeving vindt er een uitbouw en 
verbreding plaats ten opzichte van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Veel 
overige vergunningen zullen verdwijnen en opgaan in een Omgevingsvergunning.  
 
Er zijn grote verschillen aan te geven ten opzichte van de huidige situatie: 

- voor veel activiteiten geldt geen door het rijk verplichte vergunning meer; 
- gemeenten hebben veel meer mogelijkheden om in het Omgevingsplan zelf te bepalen welke 

activiteit wel en welke niet vergunningplichtig is; 
- uitgangspunt voor de meeste activiteiten is een reguliere vergunningen met een 

beslistermijn van acht weken; slechts in uitzonderingssituaties geldt een uitgebreide 
procedure; 

- de vergunning van rechtswege komt te vervallen; 
 

Veiligheid is buiten de Omgevingswet gehouden maar heeft een sterke relatie met en is van invloed 
op fysieke leefomgeving, zoals bij evenementen, coffeeshops. Dit valt onder rechtstreekse 
bevoegdheid van de burgemeester. De verbinding en overlap van regels over veiligheid en 
Omgevingsregels is een duidelijk aandachtspunt in het implementatieproces. 
 

Modellen voor invoering voor Omgevingswet  
De ambities en doelstellingen van individuele gemeenten zijn mede bepalend voor de manier waarop 
gemeenten de Omgevingswet implementeren. Algemeen uitgangspunt is dat de gemeente zelf 
bepaalt, binnen wettelijke kaders, hoe om te gaan met de Omgevingswet.  
De VNG beschrijft een viertal insteken die gehanteerd kunnen worden: 
 

1. Consoliderend: de gemeente gebruikt de Omgevingswet in eerste instantie alleen om de 
wettelijk noodzakelijke wijzigingen door te voeren; 

2. Selectief: de gemeente gebruikt de Omgevingswet lokaal om op onderdelen het verschil 
te maken; 

3. Calculerend: de gemeente komt alleen in beweging waar de Omgevingswet aanwijsbaar 
voordeel oplevert en waar verandering wordt nagestreefd; 

4. Vernieuwend: de gemeente gebruikt de Omgevingswet om een forse vernieuwingsslag 
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door te voeren. 
 
Deze keuze is, naast het overgangsrecht, de invoeringstermijnen en de ervaringen uit de pilots, van 
invloed op de manier waarop de veranderopgave wordt vormgegeven en het bijbehorend tijdpad. 

 
 

2.2.    Deventer & Omgevingswet: wat doen we al?  
 
De wijze waarop de gemeente Deventer omgaat met de implementatie van de Omgevingswet is 
afhankelijk van veel factoren, als de huidige ambities, het huidige beleid en de reeds lopende 
trajecten van de Omgevingsvisie Deventer en het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte (Crisis- 
en herstelwet). Hieronder worden de belangrijkste aangegeven: 

 
Omgevingswet en Organisatie van de Toekomst  Doorontwikkeling organisatie 
De afgelopen jaren is binnen de gemeente Deventer hard gewerkt aan verschillende grote 
vernieuwingen. Denk hierbij aan de decentralisaties in het sociale domein, het continu verbeteren 
van onze dienstverlening, of de samenvoeging van werkzaamheden en diensten in regionaal 
verband. Voor de komende jaren staat nog veel te gebeuren, zoals de toenemende openheid van de 
overheid, de steeds vaker voorkomende burgerinitiatieven, en natuurlijk de Omgevingswet en de 
kansen die deze nieuwe wet biedt. Samen met inwoners, instellingen en bedrijven gaan we hieraan 
werken om ook dit tot een succes te maken. 
 
Om deze veranderingen in de maatschappij zo goed mogelijk te kunnen begeleiden zal ook de 
gemeentelijke organisatie hierin mee ontwikkelen. De gemeente is hiervoor het traject ‘de 
Organisatie van de Toekomst’ gestart. Deze nieuwe organisatie is schakelbaar en flexibel en kan 
omgaan met de enorme verscheidenheid aan vraagstukken in de samenleving.  
 
Ook in het bestuursakkoord 2014-2018 wordt de Omgevingswet genoemd  als dé ontwikkeling die 
aansluit bij de uitnodigingsplanologie, die de gemeente Deventer voorstaat: initiatieven vanuit de 
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markt en samenleving met een beroep op de gemeente om mee te denken en te zorgen voor 
planologische inbedding.  

 
Opgedane ervaringen en pilots 
We zijn in Deventer al volop aan het experimenteren met het 
gedachtegoed van de Omgevingswet. Dit gebeurt op verschillende 
vlakken. 
 
Deventer heeft er voor gekozen al te starten met de een van de 
kerninstrumenten uit de omgevingswet: het opstellen van een 
Omgevingsvisie, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de wet. In 
dit document worden de maatschappelijke opgaven, ambities en 
doelstellingen van de gemeente weergegeven, waarbij de 
samenleving wordt gehoord. Eigenlijk worden hier de spelregels 
bepaald die bij het invullen van de fysieke leefomgeving in acht 
moeten worden genomen. Mensen moet duidelijk worden wat er in een specifiek gebied als 
wenselijk en mogelijk wordt gezien, en wat ze daarbij kunnen verwachten van de kant van het 
gemeentebestuur. Dit zal specifiek per deelgebied worden beschreven, waarbij er bijvoorbeeld 
onderscheid wordt gemaakt tussen de binnenstad, een rustige woonwijk of een bedrijventerrein. 
Uiteindelijk moeten partijen positief geprikkeld worden om binnen de samenleving iets tot stand te 
brengen op een maatschappelijk verantwoorde manier. 
 
Met het lopende experiment ‘het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte voor het stedelijke 
gebied en dorpen’ wordt al op dit Omgevingsplan geanticipeerd. Door het experiment is de 
organisatie al een opmaat aan het ontwikkelen om straks onder de nieuwe Omgevingswet het 
Omgevingsplan zo goed mogelijk vorm te geven. 
 
De afgelopen jaren hebben we geëxperimenteerd met meer ruimte geven aan initiatieven. Het 
Havenkwartier is hier een duidelijk voorbeeld van, evenals de structuurvisie Stadsaszone, waarbij 
vormgegeven is aan uitnodigingsplanologie. Ook de instelling van de Carrousel past binnen deze 
werkwijze. Voor het versnellen van de (eenvoudige) Label I producten is een traject gestart om te 
komen tot procesversnelling, zoals in het Wabobeleidsplan reeds is aangekondigd. 
 
Een ander voorbeeld is het digitaliseren van de analoge bestemmingsplannen, zodat in Deventer 
(nagenoeg) alle bestemmingsplannen digitaal beschikbaar zijn via ruimtelijkeplannen.nl. 
De ervaringen uit deze trajecten, beleid of werkvormen worden meegenomen in de implementatie.  
 

Expeditie Deventer 
Recentelijk zijn we gestart met de zogenaamde ‘Expeditie Deventer’ om vorm te geven aan de 
andere manier van werken, die de Omgevingswet voorstaat. 
 
 

 
 
 
Het Rijk heeft voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet gekozen voor het motto: ruimte voor 
ontwikkeling, waarborgen van kwaliteit. En daaronder: samenhang, participatie en vertrouwen. 

Expeditie Deventer  
Een gezamenlijke ontdekkingstocht naar 

 de mogelijkheden die de Omgevingswet ons gaat bieden. 
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Dat vraagt om een andere cultuur en een andere werkwijze van gemeenten (raad, college en 
ambtenaren) en de samenleving.  
 
Bovendien gaat de Omgevingswet uit van de inrichting van de fysieke leefomgeving in plaats van de 
huidige ruimtelijke ordening, waardoor ook het sociale domein een nadrukkelijker rol krijgt bij de 
inrichting van onze ruimte. Deze moet gericht zijn op een duurzame samenleving, waarbij thema’s als 
duurzaamheid en gezondheid mede een rol krijgen.  

De spelers in het domein van de fysieke leefomgeving, zowel in- als extern, gaan nadrukkelijker een 
netwerk vormen omdat er meer flexibiliteit en participatie van hun verwacht wordt. Daarnaast is het 
aantal spelers behoorlijk uitgebreid aangezien ook het sociale domein aanhaakt. Omdat de 
praktische invulling van de Omgevingswet, -visie en –plan nog niet in detail zijn uitgekristalliseerd, zal 
dit een netwerk zijn waarin werkenderwijs de onderdelen verder vorm krijgen. We gaan de komende 
tijd leren met en van elkaar!  
 
Specifieke aandacht binnen dit traject gaat uit naar het faciliteren van het bestuur om in positie te 
komen binnen zowel de implementatie van de Omgevingswet, het totstandkomingsproces van de 
instrumenten en bij de daadwerkelijke uitvoering van de wet en instrumenten. Er ligt een grote 
verantwoordelijkheid  bij college- en raadsleden ten aanzien van loslaten, vertrouwen en ruimte 
geven en ook zekerheid bieden voor een gezonde leefomgeving.  
 
Binnen deze expeditie wordt ook ruimte genomen voor proeftuinen: plekken waar werkenderwijs 
nader vorm gegeven wordt aan de (on)mogelijkheden die de Omgevingswet biedt. Hierbij wordt 
bijvoorbeeld gedacht aan Horsterhoek (verplaatsing sporthal) en de Tiny houses.  
 

Invoeringsstrategie Deventer – Van onderscheiden naar vernieuwen 
Gelet op bovenstaande wordt duidelijk dat we nu al anticiperen op het gedachtegoed van de nieuwe 
wet en niet lijdzaam afwachten tot de wet in werking is getreden.  
 
Uitgaande van het model van de invoeringsstrategieën van de VNG voelt Deventer zich het meest 
verwant met de strategieën die extern gericht zijn; de focus ligt op onze samenleving. Belangrijk is 
het om er voor te zorgen dat we goed en snel in staat zijn om nieuwe initiatieven te faciliteren, 
waarmee de economische en maatschappelijke ontwikkeling worden gestimuleerd.  
 
De zaken die goed gaan ontwikkelen we door, waarbij onze stip op de horizon wordt gevormd door 
vernieuwing. Veranderen is één van de middelen; ons doel is een goede leefomgeving. De 
Omgevingswet is in onze ogen een cadeau dat je krijgt om de toekomstige opgaven nog beter te 
faciliteren en de daarbij behorende organisatieverandering vorm te geven. Dit betekent dat onze 
voorkeur uitgaat naar een onderscheidende strategie, om uiteindelijk vernieuwend te worden. Op 
onderdelen zullen we niet nalaten vernieuwend te zijn als dat past binnen de mogelijkheden. Vanuit 
deze centrale koers werken we de verschillende onderdelen verder uit. Op welke wijze precies, zal 
onze ‘expeditie’ de komende jaren moeten gaan uitwijzen.    
 

 
  

De focus ligt op onze samenleving. Belangrijk is het om er voor te zorgen dat 
we goed en snel in staat zijn om nieuwe initiatieven te faciliteren, waarmee 

de economische en maatschappelijke ontwikkeling worden gestimuleerd. De 
zaken die goed gaan ontwikkelen we door, waarbij onze stip op de horizon 

wordt gevormd door vernieuwing.  
 

Veranderen is één van de middelen; ons doel is een goede leefomgeving. 
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3. Benodigde acties 
 

3.1  Inleiding 
 

Het plan van aanpak is er op gericht een overzicht te geven van alle acties die we als gemeente 
moeten ondernemen om ‘Omgevingswetproof’ te zijn bij de inwerkingtreding van de wet. Aangezien 
de komende tijd op allerlei niveaus (zoals Rijk, provincie, waterschappen) nog veel uitgekristalliseerd 
moet worden, worden in het plan van aanpak de acties benoemd op basis van de kennis van nu. Het 
is de verwachting dat veel van deze acties de komende jaren nog aangepast, bijgeschaafd of volledig 
veranderd worden. 
 
Wij hebben als kerngroep in de afgelopen maanden al duidelijk ervaren dat je continu nieuwe zaken 
leert en dat de verdieping van de mogelijkheden en de impact van de Omgevingswet stapje voor 
stapje gaat. Eén van de meest essentiële zaken is dan ook om gedurende het gehele 
implementatieproces te blijven monitoren en regelmatig evaluatiemomenten in te bouwen. Het is 
namelijk onmogelijk nu al een blauwdruk voor de implementatie neer te leggen.  
Dit neemt niet weg dat er op basis van de huidige kennis, beschikbare informatie, input van collega’s 
en vanuit de diverse landelijke en regionale netwerken een eerste plan van aanpak opgesteld kan 
worden.  

 
Koers Implementatie  
In de eerdere verkenning voor ‘Ruimte maken in beleid en regelgeving’(zie bijlage) is geconstateerd 
dat de verbeterdoelen van deze deelopgave nagenoeg gelijk zijn aan de verbeterdoelen van de 
toekomstige Omgevingswet. De verbeterdoelen van de Omgevingswet komen hiermee centraal te 
staan en vormen via vier sporen de uiteindelijke resultaten van het traject van deze deelopgave. Aan 
de hand van dit plan van aanpak voor de implementatie van de Omgevingswet wordt dit resultaat 
mede bereikt. In de volgende paragrafen wordt hier nader op in gegaan.  
 
Per spoor (verbeterdoel) zijn de belangrijkste onderdelen kort toegelicht en aan het eind worden de 
implementatieacties benoemd. Waar mogelijk zijn deze vaak algemene acties verder uitgewerkt in 
meer specifieke acties en aandachtspunten. 
 

Reeds opgehaald uit interviews 
Om een goed beeld te krijgen van de benodigde acties, programmaonderdelen enzovoort, is er een 
aantal interviews afgenomen met teams die direct of indirect betrokken zijn bij de komende 
implementatie. De  specifieke aandachtspunten uit de interviews zijn meegenomen in onderstaande 
paragrafen. 
In algemene zin komen de volgende aandachtspunten uit de interviews naar voren: 

 Verwachtingsmanagement en uitlegbaarheid; 

 Kanteling in de sturingsfilosofie: gericht op weerbaarheid van inwoners, en het daadwerkelijk 
invloed kunnen hebben op je leefomgeving;  

 Balans in tegenstellingen: zoals de afwegingsruimte en flexibiliteit versus rechtszekerheid, 
decentralisatie (afwegingen lokaal vanuit Omgevingsvisie) versus centralisatie 
(Omgevingsdienst), dichtregelen (risico mijden-rechtszekerheid) versus meer ruimte. 

 Van normen naar afweging: gemeente zal zich minder kunnen verschuilen achter normen 
van hogerhand / het Rijk. Dit vereist een bredere kijk, betere communicatie en zal meer 
afweging (en hectiek)  in de praktijk opleveren.  

 Leren van transitie sociale domein, tijdsgeest en urgentie maakten de verandering mogelijk 
en daarbij dat samenwerken de nieuwe marktwerking is.  
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3.2. SPOOR 1 - Gebruiksgemak 
Het vergroten van inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak 

 

Dienstverlening en communicatie 
De dienstverlening zal door de Omgevingswet van begin tot eind veranderen. De Omgevingswet stelt 
de klant (initiatiefnemer, belanghebbende, etc.) centraal en legt daarmee de lat voor dienstverlening 
hoog. Het op een hoger niveau krijgen van de dienstverlening in het fysieke domein, bepaalt 
daarmee in belangrijke mate het succes van de Omgevingswet. Daarbij worden de doelstellingen van 
de Omgevingswet nadrukkelijk betrokken; het omgevingsrecht wordt inzichtelijker, voorspelbaar en 
gemakkelijk; er komt meer samenhang in beleid, besluitvorming en regelgeving; het wordt 
gemakkelijker om doelen te bereiken en de besluitvorming wordt sneller en beter. 
 
De Omgevingswet heeft een maatschappelijke doelstelling, namelijk samenwerken aan een betere 
leefomgeving. De rol van de gemeente verschuift daarbij: de overheid trek zicht terug en faciliteert, 
de verantwoordelijkheid en de zeggenschap wordt teruggegeven aan de gemeenschap. Dit biedt 
kansen om de creativiteit van bewoners en ondernemers in te zetten voor het ontwikkelen van een 
prettige, veilige leefomgeving. De energie die nu vooral gericht is op reguleren, kan ingezet worden 
voor creatie. De gemeente zal zich als partner, meedenker en adviseur gaan opstellen. Ook dit 
betekent een belangrijke wijziging in de dienstverlening.  
 
In het rapport Verkenning InformatieVoorziening Omgevingswet – gemeenten (VIVO-g) wordt nader 
ingegaan op de impact van de nieuwe wet op de gemeentelijke dienstverlening. In het rapport 
worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan voor het vervolg. Met name de uitwerking in 
klantreizen wordt hierbij aanbevolen als analyse-instrument om te komen tot een goede 
implementatie. De uitwerkingen hiervan (via het vervolg op VIVO, genaamd UVIO) zullen bij onze 
implementatie nadrukkelijk betrokken moeten worden. 
 
Een goede dienstverlening en informatievoorziening valt of staat met een goede communicatie, in 
alle vormen van contact. Aangezien een veel groter deel via het digitale spoor gaat lopen, is het van 
belang dat er heldere en begrijpelijke taal gebruikt wordt zodat een aanvrager snapt wat hij moet 
doen. 
Maar ook in de ‘live’-contacten is een open en dienstverlenende communicatie essentieel. Op dit 
moment loopt er een intern traject ‘de communicatieve medewerker’ – het gaat hierbij om 
ontwikkelen van vaardigheden.  Want door communicatieve vaardigheden bewust in te zetten – 
zowel voor contact met inwoners als collega’s – versterken we de hele gemeentelĳke organisatie. We 
zĳn mondiger, behulpzamer. We staan midden in de samenleving.  Er is inmiddels aansluiting gezocht 
met het proces rondom de Omgevingswet en afgesproken is dat dit traject mede gebruikt gaat 
worden om de communicatie in- en extern bij de implementatie van Omgevingswet  te bespreken en 
te verbeteren. 
 

Informatievoorziening en digitalisering  
In het VIVO-g rapport zoals hiervoor is aangehaald, wordt ook nadrukkelijk ingegaan op 
informatievoorziening, digitalisering en regelbeheer. Hierna worden de belangrijkste 
aandachtspunten uit dit rapport besproken.  
 
Digitalisering is een onlosmakelijk onderdeel van de (invoering van de) Omgevingswet. De ambitie 
van de Omgevingswet is dat zowel de initiatiefnemer, de belanghebbende als het bevoegd gezag een 
gelijkwaardige informatiepositie krijgen. In 2024 is alle relevante beschikbare informatie zowel over 
de van toepassing zijnde wet- en regelgeving als de gegevens over de fysieke omgevingskwaliteit ter 
plaatse, met één klik op de kaart beschikbaar en begrijpelijk te tonen. Een initiatiefnemer wil online 
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zo veel mogelijk inzicht in wat er op een bepaalde plek wel en niet kan, welke regels gelden en weten 
welke onderzoeken nodig zijn.   
Alleen met een goede digitale ondersteuning kan de bedoeling van de wet worden gerealiseerd. Dit 
vraagt om het leggen van relaties tussen van toepassing zijnde regels, zaken en gegevens en 
omgevingsdocumenten op basis van een locatie op het aardoppervlak. De omgevingswet geeft 
daarmee een sterke impuls aan het gebruik van Geo-informatie en -systemen en basisregistraties als 
BGT en BRT. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) wordt de plek waar alle informatie die 
betrekking heeft op de fysieke leefomgeving samenkomt. Het DSO is een geordend en verbonden 
geheel van afspraken en ICT-voorzieningen, registraties, gegevensverzamelingen en bronnen die 
nodig zijn om aan initiatiefnemers, belanghebbenden en bevoegd gezag de informatie beschikbaar te 
stellen die zij nodig hebben voor de processen van de Omgevingswet. De eerste fase van het DSO 
komt beschikbaar als de Omgevingswet in 2019 in werking treedt. Hierbij worden drie bestaande 
voorzieningen ruimtelijkeplannen.nl, het OmgevingsloketOnline (OLO) en de Activiteiten Internet 
module (AIM) samengevoegd.  In de tweede fase, die loopt tot 2024, is het de bedoeling dat alle 
informatie die betrekking heeft op de fysieke leefomgeving beschikbaar gesteld kan worden. Dit zal 
gebeuren in verschillende informatiehuizen”, zoals het huis Lucht, het huis Water, het huis Geluid, 
etc.  De huidige informatiearchitectuur zal forse wijzigingen ondergaan. Dit zal op termijn leiden tot 
de implementatie van nieuwe standaarden, aansluiten op nieuwe voorzieningen en in- en aanpassen 
van nieuwe systemen.  
 

Implementatieacties 

 het opstellen van een impact-analyse van de Omgevingswet t.a.v. dienstverlening, 

communicatie, informatievoorziening en digitalisering in ieder geval op niveau: 

o Processen 

o Applicaties 

o Informatiestromen / databronnen 

 het doen van een voorstel hoe de Omgevingswet kan bijdragen aan het vergroten van 

inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak vanuit het perspectief van 

dienstverlening, communicatie, informatievoorziening en digitalisering.   

 het opstellen van een implementatieplan m.b.t. dienstverlening, communicatie, 

informatievoorziening en digitalisering. 

Specifieke aandachtspunten:  

 de klant centraal: bewustwording van het eigen handelen in alle lagen van de beleidscyclus 

 de “mondige” burger: burgers worden zelf expert op bepaalde gebieden, bijv. metingen doen naar 
milieueffecten. Dit kan betekenen dat burgers de gemeente vragen om bijv. maatregelen te treffen. 

 borging kwaliteit, betrouwbaarheid en vindbaarheid van gegevens. 

 borging leesbaarheid en toegankelijkheid regelgeving en data; 

 samenwerking en uitwisseling gegevens met ketenpartners; 

 integrale benadering van dienstverlening en vergunningverlening vraagt om afstemming met 
deelopgave 5; 

 betrekken van de uitkomsten uit VIVO en UIVO van VNG/KING 

 inzetten van het traject ‘communicatieve medewerker’ om gewenste communicatieve 
vaardigheden voor implementatie te analyseren, te bespreken en te verbeteren; 

 zorgen voor goede aansluiting op lopende trajecten zoals Digitaal werken, Zaakgericht werken, de 
Deventer website, Regionale Uitvoeringsdienst, etc. 
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3.3. SPOOR 2 - Afwegingsruimte:  
Vergroten bestuurlijke afwegingsruimte door flexibele en actieve aanpak  

 
Meer bestuurlijke afwegingsruimte voor gemeenten is één van de belangrijkste winstpunten van de 
Omgevingswet. Van bestuurlijke afwegingsruimte spreken we  als flexibiliteit wordt geboden aan 
bestuur om bepaalde besluiten te nemen. 
Belangrijkste reden en voordeel om de bestuurlijke afwegingsruimte te benutten is dat de 
belangenafweging bij gebiedsontwikkeling en het beheer op lokaal niveau terugkomt.   
We kunnen zo de lokale afwegingsruimte benutten om per gebied waar nodig/gewenst passende 
ontwikkelingen mogelijk te maken wanneer bestaand gebruik in de fysieke leefomgeving een 
gewenste ontwikkelingen in de weg staat. Bij tegengestelde belangen tussen personen of 
beleidsterreinen (bijvoorbeeld meer woningbouw versus behoud van het groen) maakt de gemeente  
uiteindelijk  een afweging. 
 
Voorwaarden om dit goed  te kunnen gaan doen is:  

 Integrale, gebiedsgerichte benadering  

 Voldoende sturingsmogelijkheden (instrumenten) 

 Programmatische aanpak voor gebiedsoverstijgende milieubelasting  

 Dialoog tussen gemeente en provincie en eventueel andere overheden. 
 

Om bestuurlijk aan de knoppen te draaien en de gewenste omgevingskwaliteit/ doelen te behalen 
moet de gemeente goede instrumenten ontwikkelen. De lokale gebieds- en 
leefomgevingskwaliteiten (of omgevingswaarden) moeten binnen de in de AMVB’s opgenomen 
bandbreedtes worden bepaald. De lokale politiek (raad stelt  omgevingsvisie en –plan vast) en de 
maatschappij doen dit gezamenlijk, gericht op het kunnen toepassen van maatwerk, passend bij 
Deventer. Ruimte creëren door:  

o formulering van de norm; 
o doorwerking van norm naar besluit; 
o toepassingsbereik van regels; 
o toegankelijk maken van bestaande afwegingsruimte; 
o maatwerkregels. 
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3.4. SPOOR 3 - Versnellen en verbeteren: 
Versnellen en verbeteren van de besluitvorming en vergunningverlening  

 

Deventer is al geruime tijd bezig om diverse werkprocessen in het fysieke domein te verbeteren en te 
versnellen. Bij deze trajecten staat procesoptimalisatie centraal. Binnen Deventer wordt deze 
optimalisatie via de lean-methodiek uitgevoerd en er zijn al meerdere processen op deze wijze 
verbeterd (voorfase ruimtelijk initiatief, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen (lopend).  
 
Er zal gekeken moeten worden naar nut en noodzaak van vergunningverlening. Uitgangspunt is 
alleen regels te formuleren en eventueel vergunningplichten in uitzonderingssituaties. Goed moet 
worden beseft dat ook zonder vergunningplicht er voor veel activiteiten algemene regels gaan gelden 
waar iedereen zich aan moet houden. Wel speelt hier de mate van vertrouwen en loslaten een grote  
rol. De focus komt meer op toezicht te liggen dan op voorafgaande toetsing. Het is dan ook van 
belang om bij deze afwegingen heel de keten mee te nemen bij het stellen van kaders en formuleren 
van regels.  
 

Implementatieacties 

 een analyse maken van de ruimte, die de Omgevingswet en de AMvB’s de gemeenten 
bieden. Hoe ziet deze er uit en wat zou de raad daar mee kunnen?  

 een analyse maken per deelgebied + benoemen ambitie overeenkomstig de 
Omgevingsvisie: waar liggen mogelijkheden en waar moet een standpunt over worden 
ingenomen (discussie over plaatsvinden) 

 onderzoeken of algemene randvoorwaarden gewenst zijn  voor het gebruiken van de 
afwegingsruimte (gezond leefklimaat, monumentale waarden etc.). 

 in beeld brengen juridische (planschade etc.) en financiële aspecten (legesverordening, 
planschade, kostenverhaal etc); 

 bevoegdheden/rol raad en college in relatie tot ambitie Omgevingswet nader 
uitwerken (de 4 stappen door de VNG omschreven,  die genoemd zijn op bladzijde 9 van 
dit plan van aanpak) en ruimte nemen voor het gesprek hierover; 

 
Specifieke aandachtspunten:  

 Gebiedsdifferentiatie: vergunningvrijheid, vergunningvrij in verschillende gebieden: meer of 
minder ruimte  met afweging  per gebied. Per  gebied af te wegen. Daarbij moeten ook de 
sectorale belangen van onder meer geluid en geur betrokken worden; 

 Kwaliteit hangt niet meer alleen af van sectorale rijksnormen die geen rekening houden met de 
lokale situatie. De discipline /thema’s die betrokken zijn bij de afweging hierbij betrekken om 
mogelijkheden bewegingsruimte in beeld te krijgen. 

 Naast de genoemde instrumenten en daarbij betrokken thema’s (visie-plan-vergunning-
projectbesluit) is het belangrijk ook de andere instrumenten die de gemeente  ter beschikking 
staan/hanteert hierbij te benoemen (andere afspraken) bv privatisering, toezicht/handhaving, 
grondexploitatie, Planschade, Milieueffectrapportage, Delegatie & mandatering, Legesverordening 
etc.  

 Om de ruimere bestuurlijke afwegingsruimte zo goed mogelijk te kunnen benutten zal ook  de 
handelswijze van bestuurders (en alle andere spelers binnen de fysieke leefomgeving) hierop 
moeten aansluiten; naast discussies over de inhoud en processen zal ook nadrukkelijk het gesprek 
moeten worden gevoerd over het bijbehorende gedrag en consequenties voor positie.  
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In het kader van het traject Deventer Transformeert als onderdeel van de organisatieontwikkeling is 
een onderzoek gestart om te beoordelen hoe de huidige werkwijze bij de behandeling van 
ruimtelijke initiatieven loopt en geoptimaliseerd kan worden. Dit moet resulteren in een Leidraad 
(deelopgave 5). Dit onderzoek en de hierbij behorende acties helpen mee bij de implementatie van 
de Omgevingswet.  Het verbeterdoel ‘het versnellen en verbeteren van besluitvorming bij ruimtelijke 
initiatieven’ staat hierbij centraal.  
 
Zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven is Deventer reeds gestart met het experimenteren met een 
omgevingsvisie en een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Er wordt voortgeborduurd op 
deze trajecten, en de opgedane ervaringen dienen als input voor de implementatie van de nieuwe 
kerninstrumenten.  
 
De komst van de Omgevingswet zou een verdere versnelling en verbetering van de besluitvorming en 
vergunningverlening met zich mee moeten brengen. Hiertoe moet in beeld gebracht worden welke 
processen dit betreft, hoe de processen via de leanmethodiek zo optimaal mogelijk kunnen worden 
ingericht om de processen te versnellen en welke (digitale) aanpassing hiervoor nodig zijn.  

 

3.5. SPOOR 4 – Samenhang: 
Bewerkstelligen van een samenhangende benadering van de leefomgeving  

 
Bij deze doelstelling gaat het voor de implementatie vooral om het regelen van de randvoorwaarden 
om te komen tot een samenhangende benadering. Hoe zorg je ervoor dat het gaat werken, dat alle 
spelers hun rol pakken en iedereen voldoende toegerust is om het werkbaar te maken? Het gaat 
hierbij om:  

- Optimaal gebruik van de nieuwe instrumenten met borging integraliteit  
- Een toegesneden organisatie 
- Een passende cultuur binnen en buiten de organisatie 
- Een goed ingerichte participatie  

 

Integraliteit  
De huidige wet- en regelgeving voor de fysieke leefomgeving is verspreid over verschillende 
sectoren, zoals milieu, verkeer, water en natuur. Omdat iedere sector een eigen beleid voert, is er 

Implementatieacties 

 het opstellen van een impact-analyse van de Omgevingswet op de huidige 

(kern)instrumenten en het in beeld brengen van de nieuwe instrumenten, met name 

gericht op het proces;  

 het doen van een voorstel hoe de Omgevingswet kan bijdragen aan het versnellen en 

verbeteren van de huidige en nieuwe processen; 

 het opstellen van een implementatieplan m.b.t. de invoering van de nieuwe 

(kern)instrumenten.  

Specifieke aandachtspunten:  

 de klant centraal: bewustwording van het eigen handelen in alle lagen van de beleidscyclus; 

 benutten resultaten lopende trajecten zoals, omgevingsvisie, bestemmingsplan met verbrede 
reikwijdte, deelopgave “versnellen en verbeteren van besluitvorming bij ruimtelijke initiatieven, 
leantrajecten vergunningen; 

 gebruik proeftuinen om theorie in praktijk te brengen; 

 zorgen voor goede aansluiting op lopende trajecten zoals, Digitaal werken, Zaakgericht werken, de 
Deventer website, Regionale Uitvoeringsdienst, etc. 
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onvoldoende overzicht en onvoldoende overeenstemming tussen regels. Hierdoor lopen processen 
traag en is onduidelijk wat er wel en niet mag. 
De nieuwe integrale aanpak zorgt voor meer samenhang in de regels. Dat voorkomt dat regels 
botsen of juist tegengesteld zijn aan elkaar.  
 
Deze integrale benadering levert voordelen op: 

 alle verschillende sectoren en belanghebbenden worden betrokken bij een besluit; 

 de regels worden inzichtelijk en voorspelbaar; 

 het draagt bij aan het gebruiksgemak van de Omgevingswet; 

 de leefomgeving komt centraal te staan. 
 
Het is van belang om de gewenste integraliteit per instrument en in onderlinge samenhang te bezien. 
Het gaat er enerzijds om om toe te werken naar één integrale omgevingsvisie en één integraal 
omgevingsplan. Anderzijds is het ook de bedoeling om alle (kern)instrumenten in de keten en in 
onderlinge samenhang op elkaar af te stemmen.  

 
Organisatie 
Het is de vraag of de huidige organisatiestructuur voldoet om het werken met de Omgevingswet 
goed vorm te kunnen geven. Vanuit de theorie wordt al aangegeven dat werken in de geest van de 
wet het beste tot zijn recht komt in een netwerkorganisatiestructuur. Om de samenhang te 
organiseren en het handelen te faciliteren, zullen wijzigingen nodig zijn. Op voorhand een nieuwe 
organisatiestructuur neerzetten lijkt bij dit proces niet zinvol, gezien alle onzekerheden en 
onderdelen die uitgewerkt moeten worden. De meest passende organisatievorm zal gedurende de 
verdere invulling van de implementatie steeds zichtbaarder worden. Twee zaken zijn hierbij van 
belang: 

- Bij eventuele algemene wijzigingen van de organisatiestructuur (zoals bijvoorbeeld 
teamstructuur) dient ook door de bril van de Omgevingswet gekeken te worden, zodat slim 
ingespeeld kan worden op de toekomstige veranderingen; 

- Ook hier kunnen proeftuinen toegepast worden, bijvoorbeeld vast een overlegstructuur 
Omgevingswet introduceren, om te experimenteren met werkbare vormen; 

 
Houding & gedrag bestuur en medewerkers - cultuur  
Een belangrijk onderdeel bij de implementatie van de Omgevingswet is de ‘houding&gedrag-
component’ en de rolbepaling. Als iedere speler zich na de inwerkintreding van de wet hetzelfde 
blijft gedragen als nu, dan zal de missie van de wet niet gaan slagen. Parallel aan de instrumentele en 
organisatorische veranderingen zal een spoor gaan lopen om medewerkers (en in het verlengde alle 
spelers van de fysieke leefomgeving) bewust te maken van de verschillende rollen en het belang van 
een andere houding en gedrag en ze tools te bieden om hieraan te werken. Dit spoor zal in het teken 
staan van experimenteren en onderzoeken, vallen en weer opstaan om zo gezamenlijk in een andere 
modus te komen.  
 
Het spoor begint met bekendheid en betrokkenheid. Door het bestuur en medewerkers actief te 
betrekken bij het gehele proces raken ze bekend met de materie en kunnen ze het zich eigen gaan 
maken. Dit gebeurt via verschillende wegen om zo een ieder de kans te geven op eigen wijze aan te 
haken: bijvoorbeeld via intranet in de vorm van nieuwsbrieven, via 
lezingen/informatiebijeenkomsten en via interactieve oefensessies. Vooral de laatste vorm geeft de 
mogelijkheid de breedte van de Omgevingswet in beeld te krijgen omdat dit bewust over de 
teamstructuren heen wordt georganiseerd. Zo worden medewerkers bewust van hun rol in het 
grotere geheel en krijgen meer zicht op de andere spelers. Voor het bestuur geldt dat zij onderling 
verkennen welke mate van ruimte geven zij gezamenlijk willen aangaan. Er ligt een grote uitdaging 
om een goede balans te vinden tussen ruimte geven / loslaten en de  verantwoordelijkheid voor een 
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toekomstbestendige leefomgeving, waarbij integraliteit en samenhang nadrukkelijk uitgangspunt is. 
In het traject zal veel aandacht liggen op de rol, verantwoordelijkheden, houding en positie van het 
bestuur.   
 

Door deze inzet op bekendheid en betrokkenheid ontstaat een verkenning van de rollen, de houding 
en het gedrag, maar ook van de kennis en vaardigheden die gevraagd worden om de implementatie 
van de Omgevingswet tot een succes te maken. Daarbij ontstaat een beeld van de kansen en 
belemmeringen die er zijn voor medewerkers om te kunnen voldoen aan deze nieuwe manier van 
werken. Op basis van deze verkenning wordt een leerlijn opgesteld. Deze leerlijn wordt ontwikkeld 
volgens de visie op leren en ontwikkeling die recentelijk is vastgesteld in het nieuwe strategische 
kader voor leren en ontwikkelen. Daarbij gekozen wordt om het leren veel dichter bij het werken te 
laten plaatsvinden. Gezamenlijk is al geconstateerd dat het traject van de Omgevingswet zich bij 
uitstek leent om deze strategie op los te laten. De leerlijn is gericht op het ondersteunen van 
medewerkers en spelers bij dit verandertraject. 
 

Participatie 
De participatie bestaat uit twee onderdelen: 

- de voorgestane participatie vanuit de Omgevingswet gekoppeld aan instrumenten, plannen, 
inspraak en draagvlak; dit betreft de meer inhoudelijke participatie die nu anders wordt 
georganiseerd; 

- de participatie tijdens het implementatietraject, gericht op verandering van houding & 
gedrag (Expeditie Deventer); 

 

 
 
 
 
 
 
 
De Omgevingswet weegt een zwaarder belang toe aan participatie. Overheden moeten in een eerder 
stadium rekening houden met de reacties vanuit de samenleving, zodat eventuele conflicten in een 
vroegtijdig stadium kunnen worden verholpen. Tevens dient burgerparticipatie onder de 
Omgevingswet breder te zijn dan een reactie van actieve (en hoogopgeleide) burgers. Met de 
Omgevingswet krijg je een omwenteling van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie. De 
implementatie van de Omgevingswet kan dan ook nadrukkelijk gebruikt worden om te 
experimenteren met nieuwe vormen van betrekken.  
 
Daarnaast wordt meer dan voorheen het betrekken van de omgeving voor grotere projecten en 
plannen gelegd bij de initiatiefnemer zelf. Hij/zij die een plan wil indienen wordt geacht van te voren 
tenminste afstemming te hebben gezocht met zijn omgeving. Voor de gemeente betekent dit dat er 
nagedacht moet worden over de inrichting van deze participatie. Hierbij dienen vragen beantwoord 
te worden als: wanneer heeft een initiatiefnemer voldoende aangetoond dat hij zijn omgeving 
betrokken heeft? In hoeverre wil je als overheid nog ondersteuning bieden bij dit participatieproces? 
Welke rol speel je als overheid? 
Dit onderdeel zal verder uitgewerkt worden in de procesbeschrijvingen van de omgevingsvergunning 
maar ook nadrukkelijk onderdeel zijn van het gesprek met de in- en externe spelers 

 
Als laatste wordt nog apart benoemd het traject met het bestuur. De vaststelling van de 
Omgevingsvisie en – plan brengt veel consequenties met zich mee en het is zaak om het bestuur te 
faciliteren in het in kaart brengen en bespreken van de gevolgen van hun besluiten. Hierbij zit een 

Tijdige participatie belanghebbenden als aandachtspunt 
Een kernpunt van het wetsvoorstel is het vroegtijdig samenwerken met de omgeving: bewoners, 
bedrijven, belangenorganisaties. Als zij inbreng hebben bij de totstandkoming van de 
omgevingsvisie, het omgevingsplan en grote projecten komt direct alle aanwezige kennis en 
creativiteit op tafel. Dat vergroot de kwaliteit van de besluitvorming en het draagvlak. Wat 
uiteindelijk tot snellere besluitvorming leidt. (uit brochure van Ministerie) 
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inhoudelijk én een handelingsdeel. Het gaat niet alleen over het verantwoorden van de ambities en 
regels maar vooral over de manier waarop we er mee om willen gaan. Hoe kom je gezamenlijk tot 
een proces met alle spelers dat leidt tot zorgvuldige besluitvorming van plannen?  

 
In voorgaande paragrafen is al ingegaan op het zoveel mogelijk spelers betrekken bij het proces. 
Hiervoor is een in- en extern spoor. Het externe spoor is vooral gericht op het concreet meedenken 
en praten over de instrumenten Omgevingsvisie en –plan (zie verder plan van aanpak 
participatietraject Omgevingsvisie en Omgevingsplan). Impliciet zal hierin de grotere boodschap 
vanuit de Omgevingswet meegenomen worden. Bovendien zal daar waar voor de uitwerking van 
programmaonderdelen externen betrokken zijn of belangen hebben, participatie worden ingericht. 
 
In zijn algemeenheid geldt dat er heel veel verschillende doelgroepen zijn met verschillende 
behoeften qua aanhaken, meedenken, meepraten en meebeslissen. Dit vraagt informeren en 
participeren op maat en een flexibel proces, dat zich voegt naar de doelen en behoeften.  
 
Anders dan de participatie op de inhoud is die op de veranderende verhoudingen en werkwijze die 
we vanuit de nieuwe sturingsfilosofie met elkaar voorstaan. Deze boodschap en het gesprek erover is 
van essentieel belang. Dit veranderproces is deels al van start gegaan (uitnodigingsplanologie) en is 
een doorlopend proces. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen gaan aanhaken en dat hier 
continu aandacht voor blijft. Dit gedeelte krijgt verder vorm in ‘Expeditie Deventer’. 
 
Iedere gemeente is op dit moment zoekende naar de verdere vormgeving van de Omgevingswet. Er 
wordt veel kennis en ervaring opgedaan en we zijn reeds gestart met het halen en brengen van die 
kennis. Dit loopt zowel op landelijk, provinciaal als regionaal niveau en draagt zeker bij aan ons eigen 
proces. 
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Implementatieacties 

 Het in beeld brengen van de huidige stand van zaken m.b.t. integraliteit van 

(kern)instrumenten, organisatie, cultuur en participatie 

 Het doen van een voorstel hoe de Omgevingswet kan bijdragen aan het bewerkstelligen 
van een samenhangende benadering van de leefomgeving. 

 Het opstellen van een implementatieplan m.b.t. het bewerkstelligen van een 

samenhangende benadering van de leefomgeving 

 (Mogelijke) wijzigingen voor de organisatie vanuit de andere acties verzamelen en in 
samenhang brengen zodat langzamerhand de gewenste organisatiestructuur vorm 
krijgt; 

 Opstellen van een leerlijn ‘Omgevingswet’ vooral gericht op houding&gedrag 
 Gezamenlijk verkennen en definiëren van bestuurlijke consequenties/risico’s bij geven 

van bewegingsruimte en doorvertalen naar rollen/verantwoordelijkheden/positie  
 Verder uitwerken van plan van aanpak voor de participatie naar spoorboekje ‘Expeditie 

Deventer’ (participatieplan voor implementatie en bijbehorende instrumenten) 

 Het opbouwen en regisseren van een netwerk van spelers in de fysieke leefomgeving 

 Vormgeven aan de ‘voorstane participatie uit de Omgevingswet’  

Specifieke aandachtspunten:  

- Per (kern)instrument ingaan op de gewenste integraliteit en de mogelijkheden hieraan vorm te 
geven. 

- Visie, plan en vergunning in samenhang brengen zodat er een logische keten ontstaat 
- Discussie met bestuur faciliteren over wat wel en niet vastleggen 
- Stimuleren van proeftuinen om te experimenteren met structuren; 
- Eventuele organisatiewijzigingen aangrijpen ten behoeve van de implementatie van de 

Omgevingswet; 
- Door bijeenkomsten, nieuwsbrieven, oefensessies wordt actief ingezet op het vergroten van het 

rolbewustzijn en daarbij horende houding & gedrag; 
- Alle acties m.b.t. rol/houding/gedrag zijn gericht op het organiseren van een netwerk van de 

spelers van de fysieke leefomgeving; 
- Er wordt een leerlijn opgezet ter ondersteuning van de gemeentelijke organisatie bij dit 

verandertraject; 
- Actief betrekken van samenleving bij de totstandkoming van de instrumenten; 
- Analyseren doelgroepen en behoeften aan participatie 
- Verder uitwerken participatieplan met inbouw van flexibiliteit  
- Introduceren nieuwe vormen van betrekken, meedenken e.d. in de geest van de Omgevingswet 
- Maken van voorstellen voor de Inrichting van participatie bij plannen/projecten (werkgroep met 

in- en externe spelers) 
- Gebruik maken van externe kennis op gebied van participatie (vanuit Ministerie, VNG, 

regiogemeenten) 
- Gebruik maken van externe kennis op gebied van Omgevingswet (deelname G32-werkgroep, 

landelijke pilots, Living Lab)  
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4. Uitvoering  
 

4.1. Organisatie 
Uit hetgeen boven is beschreven blijkt dat we aan de vooravond van een grote verandering staan in 
het ruimtelijke domein. Dat domein wordt minder ruimtelijk dan gewend, omdat ook gezondheid, 
duurzaamheid en veiligheid daarin beter worden betrokken. Afhankelijk van de ambitie die de 
gemeente (raad en samenleving) uitspreken, zal de aard en de omvang van de klus kunnen 
verschillen. Dat zal dus bepalend zijn voor de nadere invulling/uitwerking van het plan van aanpak. 

 
Kernteam: projectleider en trekkers 
De projectgroep kiest er voor om het de implementatie van de Omgevingswet langs het spoor van de 
4 hoofddoelstellingen van de Wet te laten verlopen. 
Aan het hoofd van de implementatie zien wij een krachtige figuur, die het vermogen heeft om zaken 
te bundelen en verbinden en op een stimulerende wijze stakeholders tot actie kan bewegen. Die 
‘projectleider implementatie Omgevingswet’ leidt een klein compact kernteam. Voorstelbaar is dat 
daarin trekkers komen van de 4 verschillende sporen.  
De projectleider houdt het overzicht en bewaakt de samenhang in de verschillende opgaven. Hij of zij 
is het ‘gezicht’ van de implementatie. Indien gekozen wordt voor trekkers per spoor, dan hebben zij 
de ruimte om met een werkgroep hun spoor nader uit te werken. Naast inhoudelijke sleutelfiguren, 
hebben daarbij ook een aantal teammanagers en programmamanagers een rol (tweede schil). In 
deze tweede schil zullen de verschillende betrokken teams bij de uitvoering van de Omgevingswet 
nadrukkelijk worden betrokken. 
 
opdrachtgever 
Vanwege de grote gevolgen voor de manier van werken in de organisatie, stellen wij voor om: 

 de gemeentesecretaris de primair verantwoordelijke directeur te laten zijn;  

 de wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling Bestuurlijk Opdrachtgever te laten zijn. 

 

4.2. Begroting/kosten en planning 
Zoals nu voorzien, zal de Omgevingswet in 2019 in werking treden. De nadere invulling van de wet in 
Algemene maatregelen van bestuur is nog onderwerp van discussie. Dit zal grote gevolgen hebben 
voor het vervolgtraject. We gaan dus een lerend traject in, dat niet voor niets de titel Expeditie 
Deventer draagt. Voor de verschillende sporen zullen specifieke lijnen moeten worden uitgezet. Voor 
een deel lopen deze al (Omgevingsvisie, bestemmingsplan verbrede reikwijdte, proeftuinen). Het is in 
dit stadium nog nauwelijks mogelijk een uitgewerkt stappenplan te presenteren. Helder is wel dat er 
veel ambtelijke tijd mee gemoeid zal zijn. In het kader van de Begroting 2017 is voorgesteld om in 
totaal € 500.000 beschikbaar te stellen, onderverdeeld naar jaarschijven 2017 (€ 150.000), 2018 (€ 
250.000) en 2019 (€ 100.000), via het programma Ruimtelijke Ontwikkeling. Via de P en C-cyclus zal 
hier vinger aan de pols moeten worden gehouden. 

 
Planning en overzicht acties op hoofdlijnen 
In samenwerking met de VNG heeft het ministerie van Rijkswaterstaat een routekaart ontwikkeld 
met een aantal aandachtspunten voor de implementatie  van de Omgevingswet. Deze routekaart is 
voor Deventer nader uitgeschreven aan de hand van de vier verbetersporen. Hierdoor is in 
hoofdlijnen inzicht gegeven in de verschillende acties er minimaal nodig zijn en welke trajecten er 
lopen. Uiteindelijk zal dit in een nader programma voor de onderdelen moeten worden uitgewerkt. 
In een losse bijlage is dit planningsoverzicht opgenomen.  
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Bijlage 1: hoofdlijnen planning implementatie Omgevingswet (losse bijlage) 


