
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 
 
 Doetinchem, 20 maart 2019 
 
 
Koersdocument Omgevingswet 
 
 
Te besluiten om: 
1. Het Koersdocument implementatie Omgevingswet vast te stellen als onderlegger voor het 

Ontwerpend Onderzoek in fase 3. 
2. De hoofdstukken 1 (Ambitie) en 3 (Inhoud) uit het Koersdocument implementatie 

Omgevingswet vast te stellen als kader voor al het nog nieuw op te stellen beleid dat 
betrekking heeft op de fysieke leefomgeving. 

3. Kennis te nemen van de bestuursopdracht Implementatie Omgevingswet. 
 
Context 
De implementatie Omgevingswet voltrekt zich in verschillende fases. Fase 1 (Zoek de verschillen) 
is afgerond en de resultaten uit fase 2 (Kleur bekennen) zijn bekend en verwerkt in het 
zogenaamde Koersdocument. Als dit document is vastgesteld, is fase 2 ook afgerond. 
Wij hebben op 19 februari 2019 de bestuursopdracht voor fase 3 (Ontwerpend Onderzoek) 
vastgesteld. Na de vaststelling van het Koersdocument kan daadwerkelijk gestart worden met 
fase 3. De beoogde startdatum is 2 april 2019. 
 
Beoogd effect 
Het Koersdocument bevat diverse concrete handvatten om het Ontwerpend Onderzoek, een 
dynamisch en innovatief traject, tot een goed einde te brengen. Het brengt in beeld op welke 
wijze het participatieproces moet worden gevoerd. Ook maakt het duidelijk hoe beleid kan 
worden geclusterd en geeft het richting om beleidsclusters dominant te maken in bepaalde 
gebieden. Uitspraken op dit gebied maken het mogelijk om bij het opstellen van gebiedsvisies 
ook tot concrete keuzes te komen. Uit het Koersdocument wordt duidelijk met welke ambities 
wordt toegewerkt naar de nieuwe context onder de Omgevingswet. Dit maakt onder andere het 
bepalen van waarden binnen het Omgevingsplan makkelijker. Een eerste stap is immers al gezet. 
Ten slotte wordt er in het Koersdocument een link gelegd tussen Proces/ Inhoud en Gebied. Dit 
gebeurt in de toelichting op de gebiedsgerichte benadering. Door het Koersdocument hier in te 
volgen, wordt het mogelijk om in delen toe te werken naar het eindproduct, 1 omgevingsvisie 
en 1 omgevingsplan. Dit heeft heel veel praktische voordelen. 
 
Argumenten 
1.1  Zonder kader is het onmogelijk om het Ontwerpend Onderzoek tot een goed einde te 

brengen. 
Een kader met daarin uitspraken over ambities, trends, beleid, het participatieproces en hoe om 
te gaan met verschillende gebieden binnen Doetinchem, helpt de spelers binnen het 
Ontwerpend Onderzoek om te focussen en stelt ze in staat om gezamenlijk op te trekken bij 
het werken aan de verschillende instrumenten. 
 
1.2 De omgevingsvisie is één van de verplichte instrumenten onder de Omgevingswet. 
Binnen het Ontwerpend Onderzoek is het opstellen van de omgevingsvisie het eerste doel. Het is 
gebruikelijk om hier een nota van uitgangspunten voor op te stellen. Het Koersdocument vervult 
die functie. 
 
1.3 De omgevingsvisie is opgenomen in de begroting 2019 
Uw raad heeft op 8 november 2018 het besluit genomen een omgevingsvisie op te stellen in 
samenspraak met de Doetinchemse samenleving. Als uitgangspunt is gekozen voor de veilige en 
gezonde samenleving. Doelstelling is de bijdrage van deze visie aan een duurzame toekomst 
voor Doetinchem en al haar inwoners en ondernemers. 
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1.4 De Structuurvisie Doetinchem 2035 is op onderdelen achterhaald en moet worden vervangen 
door een omgevingsvisie. 
De evaluatie van de Structuurvisie Doetinchem 2035 heeft opgeleverd dat de basis nog voldoet 
en dat een aantal van de twaalf hoofdopgaven nog actueel is. Tegelijkertijd zijn andere 
hoofdopgaven afgerond of achterhaald. De visie biedt op onderdelen te weinig handvatten om 
maatschappelijke opgaven van vandaag de dag te tackelen. Zolang er geen omgevingsvisie is, 
blijft de Structuurvisie van kracht (totdat de omgevingsvisie wettelijk verplicht is). 
 
2.1 De Omgevingswet gaat uit van integraal beleid. 
Integraliteit is in de Omgevingswet een voorwaarde. Tussen de beleidsterreinen, in de 
onderlinge samenwerking en tussen overheid en samenleving. 
 
2.2 Het Koersdocument is via integrale sessies tot stand gekomen. 
Omdat beleidsvorming tot het moment van het vaststellen van de omgevingsvisie doorgaat, zal 
het Koersdocument ook als kader moeten functioneren voor het tussentijds nog nieuw op te 
stellen beleid voor de fysieke leefomgeving. 
 
Kanttekeningen 
1.1 Een kader brengt het risico met zich mee dat de dingen van tevoren zijn dichtgetimmerd. 
Maar daar waar er nieuwe inzichten zijn, geeft het proces Ontwerpend Onderzoek ruimte om 
deze serieus te bekijken. In de besluitvorming over de omgevingsvisie worden beleid en ambities 
vastgesteld. De omgevingsvisie kan op onderdelen afwijken van wat nu als richtinggevend wordt 
beschouwd: het Koersdocument. Een beslissing daartoe komt tot stand op basis van goede 
argumenten. 
 
2.1 Nieuw beleid kan ook eigenstandig worden ontwikkeld. 
Dat gebeurde tot nu toe, maar we zijn er de komende twee jaar mee bezig om al het beleid bij 
elkaar te brengen. Met het vaststellen van een omgevingsvisie nemen we ook afscheid van 
sectoraal beleid. Dan is het goed om in de aanloop daartoe nieuw beleid Omgevingswet-proof 
te maken en te laten aansluiten op geformuleerde ambities en vastgestelde beleidsclusters; en 
die staan in het Koersdocument. 
 
Financiën 
Dit raadsvoorstel heeft geen directe financiële consequenties. Uit de doorstart naar fase 3 van de 
Implementatie Omgevingswet volgen wel financiële consequenties. Aan de hand van de 
gemaakte kosten in 2018 en het inzicht in te verrichten werkzaamheden in 2019, is de 
verwachting dat er voor 2020 budget moet worden aangevraagd. Dit gebeurt via de 
gebruikelijke weg van de voorjaarsnota. 
 
Vervolg 
Als vervolg op dit besluit gaat fase 3 van de implementatie Omgevingswet van start. Vanaf 
2 april 2019 start het Ontwerpend Onderzoek in de prioritaire gebieden. Meer inhoudelijke 
informatie hierover is te vinden in de bestuursopdracht en bijbehorende bijlagen. Hieraan 
voorafgaand is al gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Op 21 februari hebben wij 
een informatiemarkt over de Omgevingswet voor stakeholders georganiseerd. We zien dit als 
een eerste mogelijkheid om organisaties van klein tot groot te betrekken bij onze ideeën voor 
de implementatie van de Omgevingswet. We gebruiken deze bijeenkomst om mensen 
enthousiast te maken om mee te doen aan het Ontwerpend Onderzoek. Daarna start er een 
uitgebreid communicatietraject. We informeren de hele gemeente over de voorgenomen 
plannen en benaderen via maatwerktrajecten de bewoners en ondernemers in specifieke 
deelgebieden.  
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Als raad wordt u regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken. Er zijn informatieve 
raadsbijeenkomsten gepland 21 februari, 20 juni en 21 november. Wij stellen in het voorjaar van 
2020 een tussenrapportage op die ingaat op de stand van zaken en aanbevelingen doet voor het 
vervolg. Deze bieden wij u aan tijdens een informatieve raadsvergadering. 
 
Bijlagen 
1. Bestuursopdracht Implementatie Omgevingswet fase 3 met bijlagen 1 en 2. 
2. Koersdocument Omgevingswet. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,     De burgemeester, 
 
drs. T. Kemper     mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Koersdocument Omgevingswet; 
 
gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
1. Het Koersdocument implementatie Omgevingswet vast te stellen als onderlegger voor het 

Ontwerpend Onderzoek in fase 3.  
2. De hoofdstukken 1 (Ambitie) en 3 (Inhoud) uit het Koersdocument implementatie 

Omgevingswet vast te stellen als kader voor al het nog nieuw op te stellen beleid dat 
betrekking heeft op de fysieke leefomgeving. 

3. Kennis te nemen van de bestuursopdracht Implementatie Omgevingswet. 
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 28 maart 2019, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 


