
Fase 3: Ontwerpend onderzoek

Opzet en taken

BIJLAGE bij bestuursopdracht Fase 3

Van implementatie Omgevingswet



Aanvliegroute komende jaren

Uitgangspunten Structuurvisie VergunningverleningBestemmingsplan Uitvoering

Tot nu toe processen die relatief los staan van elkaar

Uitgangspunten Visie Omgevingsplan Vergunningverlening Uitvoering

Wens: processen die aan elkaar gerelateerd zijn. 
Inhoudelijk, maar ook qua opzet en tijdsbeslag.



Op weg naar 2021 en onderweg zaken doen

Consequenties VHT

Informatievoorziening
Participatie

Nieuwe verordening
Bruidsschat
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OO en GD2020

ONTWERPEND ONDERZOEK

• Verschillende aanpak en 
diepgang afhankelijk van thema,
gebied, doelgroep. 

• Werk met werk maken binnen de organisatie.
• Actief inzetten stakeholders breed.

Bijpassende organisatie.
Cultuurverandering.               

• Compacte gemeente
• Regierol voor gemeente
• Werken van buiten naar binnen
• Meer integraliteit
• Opgavengericht



Stakeholderssessie 21 februari



OO en coalitieagenda

• 3 thema’s leidend in Koersdocument

• Beleidsclusters Koersdocument op onderdeel 
ontwikkelingen gekoppeld aan maatschappelijke 
opgaven 

• Gebiedsvisies geïntegreerd in aanpak Ontwerpend 
Onderzoek

ONTWERPEND ONDERZOEK

• Startpunt vanuit heldere kaders
• Maximale afdaling in concreetheid
• Weg bereidend voor uitvoering

• Doetinchem Centrumstad
• Sterke samenleving
• Veranderende 

leefomgeving



Werkwijze OO



Werkwijze Ontwerpend Onderzoek

• Per gebied

• Met vast kernteam (per gebied)

• Met aantal standaardprincipes (waaronder Koersdocument)

• Met maatwerkbenadering in tijd, aanpak, etc.

• Gebiedsgerichte/ doelgroepgerichte participatie



1. Werkgebieden niet te klein maken (10 - 15).
2. In uitwerking mogelijk verschillende benadering voor deelgebieden 

daarbinnen.
3. Aansluiting zoeken bij gebieden als benoemd in coalitieagenda (geen dubbel 

werk).
4. Werkgebieden multifunctioneel maken (integraliteit). 
5. Werkgebieden niet benoemen naar één wijk o.i.d. (neutraliteit).
6. Waar mogelijk aansluiten bij bestemmingsplangrenzen (niet altijd logisch).
7. Open staan voor oprekken grenzen (kleiner/ groter). 
8. Breinaald tijdig inzetten. 
9. Dynamische kaart blijven inzetten bij werkgebieden. 

Werkgebieden



Proces
1. Focus op de twee belangrijkste clusters in aanpak werkgebieden.
2. Lopend beleid, ontwikkelingen etc. onder brengen bij clusters.
3. Status bepalen voor lopend beleid/ beleid in procedure bij start 

werkgebieden. 
4. Gebiedsportret/ kader gebruiken als startpunt Ontwerpend Onderzoek.

Inhoud
1. Duurzaamheid niet per definitie “de zwaarste”. Integraliteit van belang.
2. Gezonde en inclusieve samenleving van belang in woongebieden. 
3. Cluster verschillend in te vullen per gebied. 

Beleidsclusters
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Beleid op een rij



Bemensing



Projectteam 
implementatie 
Omgevingswet

Raad en 
college

Procesmanager 
implementatie 
Omgevingswet

Communicatie

Wijkregisseur/ 
wijkbeheerder
/buurtcoach

Stakeholders 
op afstand

Landschapsarchitect 
stedenbouwkundige 

o.i.d.
=

ProcesleiderAmbassadeurs 
samenleving

Bewoners
Ondernemers

Bezoekers Gegevenszoekers

specialisten

Praktijkdeskundigen

Omgevingsplan
Vergunningtraject

Handhaving

Kunstenaar 
o.i.d.

Portefeuillehouder Omgevingswet
+ 

Portefeuillehouder  werkgebied 



Gebieden



Deelgebieden2 april 
2021

1 oktober 
2020

1 mei 2020

1 februari 
2020

1 oktober 
2019

2 april 
2019 



1 Omgevingsvisie



De breinaald

• Onderdeel proces met inwoners: kijken over de grens
• Onderdeel afstemming procesleiders: uitwisseling 

georganiseerd
• Werksessies B&W
• Informatieve raden





ONTWERPEND ONDERZOEK
• Maximale afdaling in concreetheid
• Weg bereidend voor uitvoering



Prioritair en vervolg



Prioritair

C - Wehlse Broeklanden

D - De Huet woon en werkgebied + Dichteren 

E - De Kruisberg + Kruisbergse bossen + Langerak

F - Wijken en buitengebied ten noorden van de Kennedylaan tot aan de Haareweg

J - Gaanderen met buitengebied + nieuwe locatie Slingeland ziekenhuis



Vervolg
A - Nieuw Wehl en omgeving

B - Wehl + Wehl Heideslag + A18 bedrijventerrein en omgeving

G - Centrum + Centrumomgeving + stationsomgeving 

H - Bedrijventerrein Verheulsweide + Oosseld + natuurgebied de Zumpe

I - Slangenburg met buitengebied tot aan natuurontwikkelingsgebied de Zumpe

K – Wijnbergen



Kader en uitgangspunten



Proces

Inhoud
Wat zijn onze ambities?

Wat zijn toonaangevende trends
Welke beleidsclusters gebruiken we?

Koersdocument

Waar gaan we aan de slag?
Hoe gaan we aan de slag?Gebied

Wat is onze doelstelling ten aanzien 
van het werken met de samenleving?

Welke instrumenten hanteren we?

Koersdocument als basis Besluit 
B&W en 

Raad



Ingrediënten voor een succesvolle start

Kader gebied

Story Map

Uitwerking inhoud KD op gebiedsniveau: 
2 belangrijkste beleidsclusters. 

Hoe om te gaan met beleid in procedure. 
Belangrijkste trends en ambities.

Basisinformatie over het gebied, later aan te 
vullen in gebiedsproces door samenleving. 

Bemensing

Plan van 
aanpak

De ambtelijke kerngroep is bekend. De 
externe procesleiding is belegd. 

Hoe benaderen we de samenleving?
Hoe gaan we  om met verwachtingsmanagement?

Wat doen we nog aanvullend op inhoud?
Welke instrumenten zetten we in?

Wat is de planning?

Akkoord gebieds-
portefeuillehouder 

en 
portefeuillehouder 

O-wet







EXTRA Ingrediënten Plan van Aanpak

Bron Koersdocument + 
Klankbordgroep Participatie

Doelgroepenonderzoek

Instrumentenlijst werken 
met de samenleving

Scenario’s en persona’s

Schouw omgevingskwaliteit 
en regelgeving

Januari 2019.
Bron: Citisens.

Bron: Groeiboek, uitbreiding persona’s mogelijk, al 
dan niet in samenwerking met maker. 

Te organiseren in samenwerking met medewerkers 
gemeente en BUHA.



Werkverdeling

Buiten

2 april 2019 – 30 juni 2019

15 september 2019 - 15 december 2019

2 april 2020 – 30 juni 2020

15 september 2020 – 15 december 2020

Binnen

1 januari – 1 april 2019

1 juli 2019 – 14 september 2019

16 december 2019 - 1 april 2020

1 juli 2020 – 14 september 2020

16 december 2020 – 31 maart 2021

Maatwerkcontact
Brede sessies

Ambtelijke voorbereiding 
Ambtelijke uitwerking
Overleg in kleinere verbanden
Bestuurlijk traject

Data zijn illustratief 
voor principe 

werkverdeling, maar 
verder indicatief. 



Rolverdeling

Buiten

Procesleider deelgebied - extern

Projectleider (gem.) – evt.
Procesbegeleider (gem.) – evt. 
Beleidsmedewerker specifiek (gem.)
Wijkregisseur, wijkbeheerder, buurtcoach (gem.)
Communicatie (gem. + Vuurwerk)
Assistent tekenaar/ opmaak  
Kunstenaar o.i.d. 

Binnen

Procesleider Implementatie Omgevingswet - intern

Projectleider/ procesbegeleider (gem.) – evt. 
Beleidsmedewerker specifiek (gem.)
Beleidsmedewerkers overig stand by (gem.)
Medewerker GIS/ Informatievoorziening
Assistent tekenaar/ opmaak 
Planoloog
Medewerker VTH 

Maatwerkcontact
Brede sessies

Ambtelijke voorbereiding 
Ambtelijke uitwerking
Overleg in kleinere verbanden
Bestuurlijk traject

Verschuiving
naarmate 

deelgebied 
verder komt. 



Type activiteiten
Buiten

Brede sessies
Groepswerk
Keukentafelgesprekken

Uitgangspunten en opgaven delen
Identiteit bepalen (mental map, foto’s, etc.)
Inventarisatie wensen e.d. / aanvullende opgaven formuleren
Schouw gebied op thema, regels, etc. 
Monitoring 
Reflectie mogelijkheden/ onmogelijkheden
Je verplaatsen in: Scenariowerk (met persona’s)

Over de grens kijken, consequenties voor buurgebieden

Binnen

Ambtelijke uitwerking: 
-Gegevens zoeken/ bewerken/aanvullen
-Digitaal vertalen
-Kiezen tussen regels bruidsschat
-Kiezen type normen
-Kiezen verordeningen
-Opstellen toepasbare regels
-Omzetten in O-plan
-Aanpak deelopgaven

Probleemoplossing

Vertaling naar story-map e.d. 

Bestuurlijke zaken

Afstemming met (betrokken) stakeholders 



Externe procesleiding



Rol en taakopvatting Procesleider

• Spin in het web in extern proces ipv klassieke leider
• Nauwe afstemming met interne procesleider  
• Verantwoordelijk voor opleveren product binnen afgesproken termijn/ kosten

• Uitgangspunten bewakend
• Ruimte duidelijk communicerend
• Verwachtingsmanagement hanterend 
• Meedoen stimulerend (ipv meeweten, meedenken)
• Overzicht hebbend op korte termijn en lange termijn kansen
• Oud zeer (voor zover aanwezig) doorbrekend met frisse kijk/ methodiek
• Gericht op einddoel 
• Verschillende stappen en stadia overziend (visie, plan, vergunningtraject, etc.)



Startmateriaal

• Koersdocument = Gegeven
• Kader gebied = Gegeven 
• Opzet Story Map = Gegeven

• Plan van aanpak = Op te stellen door PL ism kernteam gebied

• Participatieplan = Onderdeel pva: handvatten TT participatie
• Doelgroepenonderzoek = Onderdeel participatieplan
• Scenario’s en persona’s = Onderdeel pva: PL geeft visie op inzet
• Schouw = Onderdeel pva: PL geeft visie op inzet


