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Wat is de Omgevingswet


In 2021 wordt de Omgevingswet
van kracht. De komst van de wet
wordt beschouwd als een omvangrijke structuurwijziging. Misschien
wel groter dan de drie decentralisaties in het sociaal domein.
Gestelde doelen uit de wet hebben impact op de ambtelijke
en politieke cultuur in een gemeentelijke organisatie en op de
verhouding tussen overheid en
burger.

Impact op verhouding
overheid burger.
De Omgevingswet gaat over de
fysieke leefomgeving en de activiteiten die hier op van invloed zijn.
Denk aan bouwwerken, infrastructuur, water(systemen), bodem,
lucht, landschappen, natuur en
cultureel erfgoed.
De Omgevingswet bundelt 26
wetten tot één wet. Het aantal
bijbehorende algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) worden
terugbracht van ruim honderd
naar vier.
Maatschappelijke doelen en verbeterdoelen liggen ten grondslag
aan de nieuwe wet.

Bij de implementatie is daarom
samenwerking tussen het fysieke
en sociaal domein een absolute
noodzaak.

Opgave fysiek
en sociaal.
De maatschappelijke doelen van
de wet zijn:
*Het bereiken en in stand houden
van een veilige en gezonde fysieke
leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit.
*Het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke
leefomgeving ter vervulling van
maatschappelijke behoeften
Kijkend naar de gewenste verbeteringen in het proces daar naar
toe draait alles om:

Eenvoudig beter
Integraliteit
Uitnodigingsplanologie
Anticiperen


Waar staan we nu?


September 2017 heeft het college
van B&W de bestuursopdracht
“Zoek de verschillen” vastgesteld.
De eerste fase in het implementatietraject voor de Omgevingswet.

Globale planning

De uitkomsten van het inventarisatietraject worden dit voorjaar
aan het college aangeboden met
adviezen over het vervolgtraject.
Op 21 juni wordt de raad geïnformeerd.

Najaar 2018-voorjaar 2019:
Opstellen Koers Document

Voorjaar 2018 advies
De inventarisatie heeft zich gericht
op de volgende onderdelen:
*Omgevingsvisie
*Omgevingsplan
*Omgevingsvergunning
*Informatievoorziening
Het advies zal ook een plan van
aanpak omvatten voor de aanpak
van het participatietraject.
Tenslotte wordt B&W geïnformeerd over de eerste conclusies aangaande financiën en
personele inzet.
Een doorkijk naar het vervolgraject
levert nu het volgende op:

Zomer 2018:
Bestuursopdracht opstellen Koers
Document

Voorjaar 2019:
Start ontwikkeling Omgevingsvisie
Zomer 2020:
Vaststellen Omgevingsvsie
Parallel aan deze stappen, zal een
vervolg worden gegeven aan de
activiteiten  rond het Omgevingsplan, het vergunningtraject en de
informatievoorziening.

Gelaagd proces
Het implementatietraject vraagt
veel inspanning en betrokkenheid
van een groot aantal van de werknemers binnen de gemeente. Ook
wordt er regelmatig expertise van
buiten ingevlogen.
Tot op heden is er budget beschikbaar gesteld tot en met 2019.
Aan de hand van het VNG model
volgen voorstellen voor uitbreiding
van de budgetten.
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Van 31 beleidsdocumenten
naar  9 clusters,
naar 1 Omgevingsbeleid.

Voorbereiding
visietraject


Van de verschillende “nieuwe”
onderdelen die straks onder de
Omgevingswet vallen, spreekt de
Omgevingsvisie het meeste aan.
Zowel van binnen als van buiten
de organisatie is er veel belangstelling voor deelname aan het
traject richting Omgevingsvisie.

De Omgevingsvisie
als kans voor meer
samenwerking
De visie zal straks eenduidig omgevingsbeleid moeten weergeven
en uitnodigen tot initiatieven die
aansluiten bij een breed gedeeld
plan voor de toekomst.

In Fase I is ingezet op een analyse
van het huidige beleid voor zover
dat de fysieke leefomgeving raakt.
De 31 beleidsdocumenten zijn
samengevoegd tot 9 clusters. De
komende tijd moet er binnen de
organisatie bekeken worden hoe
we die negen clusters kunnen
samenkomen in één Omgevingsbeleid.
Ook is de nu geldende Structuurvisie geëvalueerd. Dit levert een
goed beeld op van het nog bruikbare materiaal.
Met een tijdelijk team is gewerkt
aan de ontwikkeling van trends
naar thema’s in combinatie met
scenario-ontwikkeling.



Ontwerpend onderzoek
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Niet eerder moesten we als
overheid in één adem een gemeentebrede visie ontwikkelen,
alle bestemmingsplannen daar
op aanpassen, uitspraken doen
over wat vergunningvrij wordt en
wat niet en een uitvoeringstraject
ontwikkelen wat aansluit op de
toegepaste uitnodigingsplanologie.

Samenhang in
planontwikkeling
Nu moet dat wel. En we gaan
dat doen met behulp van het
zogenaamde “ontwerpend onderzoek”.
Het op te stellen Koers Document
is een ambtelijk/ bestuurlijk stuk
wat kaders en uitgangspunten
vastlegt. Vanuit deze basis wordt
gestart met de ontwikkeling van
de Omgevingsvisie èn het Omgevingsplan.
De ideeën voor de visie worden
opgehaald, verwerkt in een visiedocument, getoetst aan de praktijk van het omzetten naar een
plan en weer teruggelegd bij de
samenleving. In principe kan die
cyclus meerdere keren doorlopen
worden.

Een Omgevingsvisie kenmerkt zich
door globaliteit en spreekt zich uit
over ambities en visie op de lange
termijn.
Het Omgevingsplan moet er voor
zorgen dat de ambities ook realiteit kunnen worden. Dat kan
op heel veel manieren. Door het
vastleggen van strikte regels (een
gebouw mag niet hoger zijn dan
10 meter) of een vrije invulling
te stimuleren (een gebouw moet
passen in de omgeving).
Uiteindelijk moet dat wat er
geregeld wordt voor iedereen
duidelijk zijn.

Eenvoudig beter
Alles draait er om in hoeverre de
uitvoering straks goed aansluit op
de visievorming. Samenwerking zal
een zo optimaal mogelijk resultaat
opleveren.
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Participatie,
dienstverlening en
informatievoorziening
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Als het niet lukt om een goede
aansluiting tussen de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan en de
uitvoering te realiseren, dan zullen
de nobele doelstellingen van de
Omgevingswet nauwelijks haalbaar zijn.

Zonder participatie
komen we er niet
En daarom is er nu al veel aandacht voor het opzetten van een
goede (digitale) informatievoorziening, dienstverlening en wordt
er gekeken naar de participatiemogelijkheden.
Er gebeurt al veel in Doetinchem
op het vlak van participatie. Denk
aan het traject in de binnenstad,

de sessies met alle betrokkenen in
de Veentjes en de Terborgseweg,
het proces in de West Indische
buurt en niet in het minst alle
kleine procesjes in de afzonderlijke
wijken.
Bij het woord participatie hoort
het begrip maatwerk. Tegelijkertijd
moet er een zekere basis binnen
de gemeentelijke organisatie zijn
van waaruit participatie wordt
gefaciliteerd.
Het gemeentebreed toepassen
van uitnodigingsplanologie vraagt
nog los van de al ingezette cultuurverandering binnen de organisatie    
om een passende structuur met
mensen in het veld.
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Bestuurlijke taken
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De implementatie van de Omgevingswet is een zeer omvangrijk
traject wat zich uitstrekt over de
hele gemeente.
Of het nu de baliemedewerker is,
de vergunningverlener, de wijkregisseur, de buitendienst ambtenaar,
de ICT’er, strateeg of projectleider.
Iedereen krijgt er mee te maken.

Tot op heden was de portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening
verantwoordelijk voor de implementatie. College en raad werden
geïnformeerd. Voor de raad ging
het zelfs om drie interactieve sessies. Van belang gezien de nieuwe
rol van de raad na 2021.

Het aantal thema’s waar de wet
betrekking op heeft is ook enorm.
Want het zijn niet alleen de
klassieke ruimtelijke items zoals
mobiliteit, groen en water.

Een nieuw college zal opnieuw
de afweging moeten maken hoe
de betrokkenheid van verschillende wethouders en hun verantwoordelijkheden op onderdelen
gegarandeerd kan worden.

De wet betrekt ook beleid rond de
zorg, toegankelijkheid, het onderwijs, het toerisme en in z’n algemeenheid: de inclusieve samenleving.

Brede betrokkenheid
bestuurders van
belang
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Financiering
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De meeste gemeenten zijn gestart met de voorbereiding op de
Omgevingswet. Veel zaken zijn nog
onduidelijk en het is soms zoeken
waar al wel en waar nog niet op
geanticipeerd kan worden.
Zo zal de nationale overheid veel
taken overdragen, maar welke dat
precies zijn is nog niet bekend.
Ook is er een toezegging gedaan
dat gemeenten gebruik kunnen
maken van een nationaal informatiesysteem. Hoe dat er uit gaat
zien en aan welke eisen de in te
voeren gemeentelijk informatie
vervolgens moet voldoen? Dat is
nog niet bepaald.

De uitvoering van de
wet kent vele smaken
Veranderingen als genoemd hebben ook consequenties voor de
beschikbare budgetten. En alleen
het uitzoeken wat er op ons af
komt, kost al veel geld.
In dit stadium weten we dat er
kosten gemaakt gaan worden voor
de inhuur van expertise. We missen soms de gewenste kennis of
beschikken over te weinig capaciteit omdat ander werk ook door
moet gaan.

Er zal geïnvesteerd moeten
worden in de informatievoorziening. Het communicatietraject.
Participatiesessies. Dienstverlening. Maar om welke bedragen
het gaat?  Hoeveel willen we
participeren? Hoe actief en met
hoeveel mensen?

Het zijn inhoudelijke
keuzes die vervolgens
ook om budget vragen
Als we iets verder zijn, dan zal de
verandering van systemen op zich
al kosten met zich meebrengen.
Maar er komen ook harde kosten,
zoals de afname van legesinkomsten en mogelijk zelfs de verdwijning er van. We zullen mogelijk
minder vergunningverleners nodig
hebben, maar meer toezichthouders en handhavers.
En ook dat gebeurt pas na het
maken van inhoudelijke keuzes.
Wat maken we vergunningvrij?
Op welke regels van het rijk willen
we controleren? En hoe serieus
nemen we de uitnodigingsplanologie? Hoeveel mensen van ons
lopen er op straat om de participatie te faciliteren?
Inzicht in benodigd budget groeit
met de dag.
17

Andere spelers
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De Omgevingswet geldt voor iedereen en dat betekent dat wij als
gemeente niet de enige partij zijn
die voorbereidingen treft.
Het Waterschap, Rijkswaterstaat,
de veiligheidsregio, de omgevingsdienst Achterhoek en andere
partners willen weten hoe wij
met de wet omgaan. Ook kijken
zij in hoeverre zij zelf maatregelen
moeten nemen.

De eerste stap is elkaar
vasthouden en kennis
delen
Ontwerpbureaus, strategen en
communicatiespecialisten, zijn op
zoek naar voorbeeldprojecten,
organiseren seminars en proberen
zich de materie toe te eigenen.
Voor hen is de nieuwe wet een
vaktechnische uitdaging.
Voor Doetinchem is het van belang in gesprek te blijven met de
stakeholders en te participeren in
interessante trajecten. Het is goed
opletten wie de meest relevante
informatie kan verstrekken en bij
welke partijen we aan moeten
haken.

De colleges in de Achterhoek stellen samen een Omgevingsvisie op.
De provincie Gelderland organiseert discussiebijeenkomsten om
haar koers te bepalen. Het Rijk
heeft nagedacht over een nationale Omgevingsvisie.
Doetinchem volgt al deze trajecten
en is daar waar mogelijk een
speler in het veld. De regionale
groep projectleiders benadert
in gezamenlijkheid verschillende
stakeholders en verdeelt de taken
als het gaat om deelname aan
activiteiten op nationaal of provinciaal niveau.
Voor de regionale Omgevingsvisie
is een bestuurlijk aanjaagteam in
het leven geroepen. Doetinchem
wordt in dit team vertegenwoordigd door de portefeuillehouder
Ruimtelijke Ordening, Ingrid Lambregts. De ambtelijke ondersteuning is georganiseerd in een andere
groep dan het regionale projectleidersoverleg.
De komende tijd wordt bekeken
welke thema’s en welk schaalniveau het beste passen in een
regionale visie en welke zaken
lokaal op papier moeten komen.
De gemeentelijke raden denken
daar over mee.
19

Een vitale samenleving, één van de
koersbepalende aspecten in de Omgevingswet.

Colofon:

Uitgave: Maart 2018
Opdrachtgever Ingrid Lambregts, wethouder ruimelijke ordening.
Opsteller tekst en vormgeving Yana van Tienen; fotografie achterpagina Simon Schutter fotografie; fotografie raadsbijeenkomst Els Wentink en Sander Bergman; overige afbeeldingen
Projectteam Omgevingswet e.a..
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