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1 INLEIDING DE OMGEVINGSWET
De gevolgen van de Omgevingswet
De Omgevingswet levert een forse stelselherziening op. Deze herziening is niet helemaal nieuw, het
gedachtegoed is al eerder ingezet rond de invoering van de wet Algemene bepalingen
Omgevingsrecht (WABO), de ontwikkelingen rond burger- en overheidsparticipatie, de
zelfredzaamheid van de burger en de behoefte aan lokaal maatwerk (zie ook decentralisatie sociale
domein). Naast de invoering van een nieuwe landelijke regeling biedt de wet veel ruimte voor lokaal
maatwerk. Het effect van de Omgevingswet wordt uiteindelijk grotendeels lokaal bepaald. Het zijn
lokale bestuurders en ambtenaren die invulling zullen geven aan de verwachting van de
Rijksoverheid. In de Memorie van Toelichting op de wet staat het als volgt:
“Concreet gaat het erom dat bestuurders en ambtenaren de wil hebben om de fysieke leefomgeving
integraal te benaderen, dat zij geen risicomijdend gedrag tonen, ruimte laten voor privaat initiatief,
de participatieve aanpak toepassen en zorgen voor voldoende kennis en vaardigheden en een
toereikende uitvoeringsorganisatie.”.
Doel en reikwijdte impactanalyse
Doelstelling van deze impactanalyse is met inachtname van bovenstaande opmerking (effect wordt
bepaald door lokale bestuurders en ambtenaren) een eerste beeld te schetsen van de impact van de
invoering van de Omgevingswet voor de gemeente.
De impactanalyse kan daarbij gebruikt worden om een betere inschatting te maken van de impact
die de Omgevingswet met zich meebrengt in aanvulling op de beleidsmatige en organisatorische
ontwikkelingen, die Rozendaal al inzet.
De informatie uit de impactanalyse is leidend bij het opstellen van een Plan van Aanpak, waarmee
gericht sturing gegeven gaat worden aan de implementatie van de Omgevingswet.
De impactanalyse is opgesteld op basis van de kennis die beschikbaar is over de wet (t/m oktober
2017).
Een inventarisatie en/of verkenning van beleidsdocumenten is nog niet uitgevoerd dit zal onderdeel
zijn van het Plan van Aanpak. Hierdoor heeft de impactanalyse een algemeen kwalitatief karakter; dit
zal aangevuld moeten worden met beleidsinhoudelijke en kwantitatieve informatie.
Leeswijzer: In paragraaf 2 wordt een korte beschrijving gegeven van de Omgevingswet en zijn
uitdagingen. In de paragrafen 3 t/m 6 wordt ingezoomd op de gevolgen van de wet uitgewerkt naar
de volgende thema’s: ambities en instrumentarium, integraal werken op het fysieke domein, digitale
stelsel omgevingsrecht en werken onder de Omgevingswet. Tenslotte bevat paragraaf 7 een doorkijk
in het vervolgproces.

2 DE OMGEVINGSWET
“Het doel van een initiatief in de fysieke leefomgeving moet centraal staan in plaats van de vraag:
‘mag het wel?’. Niet voor niets is het motto van de stelselherziening van het omgevingsrecht: “Ruimte
voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit”.
Dat is waar de Omgevingswet, volgens het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan bijdraagt.
Die maatschappelijke doelen kunnen we alleen efficiënt en effectief bereiken als we de wet en de
daarop gebaseerde regels eenvoudig, overzichtelijk, snel en adequaat uitvoeren.
Om dat te bereiken hanteert de stelselherziening vier ‘verbeterdoelen’
a) het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het
omgevingsrecht
b) het bewerkstelligen van een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in
beleid, besluitvorming en regelgeving
c) het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en flexibele aanpak
mogelijk te maken voor het bereiken van doelen voor de fysieke leefomgeving
d) het versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving

Dé uitgangspunten voor de Omgevingswet : participatie en vertrouwen
Het uitgangspunt participatie draait om betrokkenheid van burgers en bedrijven bij besluitvorming
over plannen, visies en projecten. Zij zijn samen met ons en andere overheden verantwoordelijk voor
de kwaliteit en ontwikkeling van de leefomgeving. ‘Vertrouwen’ is daarbij de basis: vertrouwen in
initiatiefnemers, vertrouwen van de burger in de overheid en vertrouwen tussen overheden.
Op basis van de door de VNG/KING uitgevoerde landelijke impactanalyse leidt de invoering van de
Omgevingswet voor gemeentelijke organisaties tot de volgende veranderopgave:
a) (het ondersteunen van) het bepalen van de lokale ambities met betrekking tot de fysieke
leefomgeving en de inzet van de instrumenten daarbij
b) Het samenhangend, integraal en zo mogelijk gebiedsgericht werken
c) Het inrichten van de digitale informatievoorziening
d) De wijze van participatie en samenwerking met partners inrichten
e) Het bevorderen van de gewenste gedragsverandering (van nee, tenzij naar ja, mits)

3 LOKALE AMBITIES EN INZET INSTRUMENTARIUM
Omgevingsvisie
De Omgevingswet verplicht gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen. De gemeente heeft
echter een grote vrijheid bij de invulling van de visie. De omgevingsvisie moet integraal zijn (alle
aspecten uit de Omgevingswet moeten aan de orde komen), moet het gehele grondgebied van de
gemeente bestrijken en er mag slechts één visie per bestuursorgaan zijn. De omgevingsvisie is
zelfbindend en vervangt bestaande planvormen, zoals de structuurvisie, het milieubeleidsplan en het
landschapsbeleidsplan.
Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om een integrale afweging te maken, welke van deze
onderwerpen hij in een omgevingsvisie meeneemt.
Verder is het denkbaar de scope van de fysieke leefomgeving te verbreden, bijvoorbeeld met de
leefomgevingsaspecten uit het sociale domein.
Vanzelfsprekend moeten de gemeentelijke omgevingsvisie worden afgestemd met de visies van
omliggende gemeenten en die van de provincie. Het is in dat verband de vraag of het wenselijk is om
(voor bepaalde onderwerpen) een (sub)regionale visie op te stellen
De werkingsduur van de omgevingsvisie is niet begrensd, wat impliceert dat we moeten kiezen met
welke regelmaat we de visie actualiseren.
Impact1
1. Opstellen bestuursvoorstel (college en raad) over het maken van een omgevingsvisie
uitsluitend voor het eigen grondgebied of in overleg en samenwerking met één of meer
gemeenten een gezamenlijke of (sub)regionale visie opstellen
2. Opstellen voorstel (aan college en raad) over proces totstandkoming omgevingsvisie
(inrichten participatieproces)
3. Opstellen voorstel (aan college en raad) t.a.v. scope of reikwijdte van de omgevingsvisie;
4. Opstellen voorstel (aan college en raad) over de vorm van de (eerste) omgevingsvisie (nieuw
of aangepaste structuurvisie)
5. Opstellen voorstel (aan college en raad) over de wijze van (periodieke) actualisatie van de
omgevingsvisie

Programma’s
De Omgevingswet hanteert het programma als instrument. De wet kent zowel verplichte als
onverplichte programma’s. Delen van een omgevingsvisie (die meer op uitvoering gericht zijn) of
beleidsonderwerpen van een lager abstractieniveau, worden beschouwd als een programma.
Programma’s vervullen een belangrijke rol in het operationaliseren van beleidsdoelen. Zo wordt het
gemeentelijk rioleringsplan (dat nu nog verplicht is) overgeheveld naar de Omgevingswet als
facultatief programma.
Verder kunnen we beheerplannen ter uitvoering van bijvoorbeeld het handhavingsbeleid, beleid
inzake toerisme en recreatie, de nota Ruimtelijke Kwaliteit in een programma gieten. Op dit moment
is nog onvoldoende duidelijk wat de status wordt van diverse beleidsnota’s in relatie tot de
omgevingsvisie en het omgevingsplan. Met het opstellen van de nota Ruimtelijke kwaliteit welke op
31 oktober door de gemeenteraad is vastgesteld is er al wel rekening gehouden met de bepalingen
van de Omgevingswet.

1

De Impact van de Omgevingswet bestaat uit een aantal actiepunten. Alle actiepunten zijn samengevoegd in
paragraaf 7

Impact
6. Onderzoeken welke gemeentelijke beleidsplannen (verplichte) programma’s zouden moeten
worden
7. Opstellen voorstel (aan college en raad) over de status van beleidsdocumenten, waarvan de
onderwerpen (deels) gerekend kunnen worden tot het domein van de fysieke leefomgeving
8. Opstellen voorstel (aan college en raad) over wijze (periodieke) actualisatie van programma’s

Omgevingsplan
Op grond van de Omgevingswet moet elke gemeente één gebiedsdekkend plan voor de
leefomgeving maken. Dit omgevingsplan vervangt de bestemmingsplannen en een groot aantal
gemeentelijke verordeningen. We integreren dan alle regels op het terrein van de fysieke
leefomgeving in het omgevingsplan, zoals algemene, locatie- of gebiedsgebonden regels en
vergunningvereisten zoals die nu voorkomen in de algemene plaatselijke verordening,
kapverordening, monumentenverordening etc.
Hierdoor ontstaat een inzichtelijke en eenduidige set van regels met betrekking tot de fysieke
leefomgeving. Voor burgers en bedrijven is het een groot voordeel dat zij maar één omgevingsplan
per bestuurslaag hoeven te raadplegen.
Op 31 oktober 2017 heeft de gemeenteraad een krediet beschikbar gesteld om de
bestemmingsplannen Kom en Buitengebied 2008 te herzien. In de Invoeringswet Omgevingswet is
bepaald dat alle geldende bestemmingsplannen bij de invoering van de Omgevingswet gezamenlijk
het omgevingsplan vormen.
Hiermee heeft de gemeente een eerste stap gezet met de voorbereidingen voor de invoering van de
Omgevingswet. Tevens heeft de gemeente zichzelf hiermee de ruimte verschaft om voor de
invoering van de overige onderdelen van de ‘fysieke leefomgeving’ het ambitieniveau te bepalen en
de regels hiervoor op te stellen.
Impact
9. Opstellen voorstel (aan college en raad) voor het ambitieniveau van deregulering met
bijbehorende richtlijnen

De omgevingsvergunning, toezicht en handhaving
Uitgangspunt van de Omgevingswet is om zoveel mogelijk algemene regels te stellen waardoor het
aanvragen en verlenen van omgevingsvergunningen minder vaak nodig is. Er zal dus een verschuiving
komen van vergunningverlening naar toezicht en handhaving. Dit stelt andere en zwaardere eisen
aan de toezichthouder en vraagt deels om andere competenties. Omdat we meer toestemmingen
onder de omgevingsvergunning brengen zal het belang van goed casemanagement toenemen.
Een aandachtspunt ligt verder bij de ondersteuning van ICT-instrumenten. Ook de legesinkomsten
zullen afnemen; een indicatie hiervan valt nu nog niet te geven. Afstemming is nodig met de
gemeente Rheden en de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) en de Veiligheids- en
Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) over de bij die organisaties belegde gemeentelijke
taken. Tenslotte leidt de inzet van algemene regels en de private bouwplantoetsing er toe dat de
gemeente minder gegevens ontvangt bij bouwplannen en vestiging van bedrijven. Om dit goed in
beeld te houden, bijvoorbeeld voor OZB en BAG, is een andere wijze van toezicht nodig.
Impact
10. Bepalen op welke wijze we het proces van (integraal) vergunningverlening, toezicht en
handhaving moet worden aangepast
11. Bepaal in samenspraak met ketenpartners (met name gemeente Rheden, ODRA, VGGM en
waterschap) de toedeling van taken en bevoegdheden op basis van de Omgevingswet
12. Onderzoek op welke wijze de behoefte aan (afnemende en noodzakelijke) informatie over
bouwplannen en bedrijven op een andere wijze verkregen kan worden

4 INTEGRAAL WERKEN OP HET FYSIEKE DOMEIN
Interdisciplinaire sturing, aanpak en afstemming
De Omgevingswet beperkt zich niet alleen (meer) tot het ruimtelijke domein, maar vraagt om
interdisciplinaire sturing, aanpak en afstemming. Alle clusters worden hierdoor direct of indirect
betrokken bij de invoering van de Omgevingswet.
Integraal, projectmatig werken en casemanagement zijn sleutelwoorden voor de nieuwe aanpak.
Hoewel deze begrippen niet nieuw zijn voor de organisatie is het wel noodzakelijk om deze te
verstevigen en uit te werken in het perspectief van de Omgevingswet. Afdelingen en medewerkers
zijn betrokken bij:
 omgevingsvisie en omgevingsplan
 vergunningverlening/dienstverlening, toezicht en handhaving
Omgevingsvisie en omgevingsplan
Bij visieontwikkeling of planvorming denken en werken medewerkers al integraal. Vaak gaat het
daarbij om het bundelen van afzonderlijke, sectorale plannen of programma’s. De Omgevingswet
veronderstelt een integratie op een hoger niveau, namelijk integrale beleidsontwikkeling over
sectoren heen.
Daarbij gaat het om het maken van integrale keuzes. De aard van de integrale gebiedsbeschrijving,
en het proces waarlangs deze tot stand komt, hebben hun invloed op de organisatie en de
werkwijzen. Dit vergt een integrale beleidssturing, een tijdige inbreng van externe partijen
(waaronder de omgevingsdienst) en een verantwoordelijkheidsgevoel van de medewerkers bij het
integrale eindresultaat. Vanzelfsprekend is hiervoor een adequaat kennisniveau nodig, waarvoor een
scholingsprogramma voor medewerkers nodig is. Of de inzet van beleidsfuncties meer generalistisch
of specialistisch moet zijn, is nog niet duidelijk.
Vergunningverlening
De Omgevingswet gaat uit van een korte en krachtige procedure voor omgevingsvergunningen. Veel
vergunningen zullen binnen acht weken moeten worden verleend. De organisatie en de werkwijzen
moeten snelle procedures mogelijk maken, dit zou bijvoorbeeld kunnen via zaakgericht werken en
casemanagement.
Natuurlijk moeten de competenties van de medewerkers daarop afgestemd zijn. Zo zal de aandacht
verschuiven naar de voorkant van het proces, waarbij medewerkers initiatiefnemers faciliteren bij
het indienen van haalbare plannen.
Een adequate organisatie van de dienstverlening is voor de invoering van de Omgevingswet van
belang.
Dienstverlening
De Omgevingswet veronderstelt een andere benadering van klanten. Meer aansluiten op de
(aan)vraag van de klant, zoeken naar de gewenste oplossing in plaats van de norm is de norm. Van
nee, tenzij naar ja, mits. Meer kansen voor de klant door het leveren van maatwerk. Dit uitgangspunt
heeft gevolgen voor de verstrekking van informatie en de advisering.
Hierbij is vanuit het Ministerie aangegeven dat een integraal dienstverleningsconcept voorwaarde is
voor een goede implementatie van de Omgevingswet. Hierbij is niet het te doorlopen werkproces
leidend maar het klantproces.
Mede door de omvang is integraal en klantgericht werken binnen de gemeente Rozendaal niet
nieuw. De invoering van de Omgevingswet zou echter wel kunnen leiden tot de aanpassing van
takenpakketten (en mogelijk functies), tot een andere rol- en bevoegdheidsverdeling (in kader
casemanagement) en tot de behoefte aan scholing en training.

Een belangrijke doelstelling van de Omgevingswet is het eenvoudiger en inzichtelijker maken van het
omgevingsrecht. De digitale ontsluiting van integrale informatie maakt het laatste mogelijk.
Eenvoudigere regelgeving staat of valt met de mate waarin de regulering plaatsvindt. Men kan kiezen
voor lokale regelingen om de in landelijke wetgeving gecreëerde ruimte weer op te vullen. Dat heeft
niet alleen consequenties voor het implementatietraject (zeer omvangrijk) maar ook voor de
uitvoering van de wet in de toekomst: de doelstelling halen we in dat geval niet of veel minder.
Toezicht en handhaving
De verwachting is dat er meer activiteiten vergunningsvrij worden onder de Omgevingswet, via de
amvb’s of via het uitgangspunt van het omgevingsplan. De praktijk zal zich daarop moeten instellen.
De kans is aanwezig dat initiatiefnemers snel zullen aannemen dat een activiteit vergunningsvrij is.
Als uit het toezicht blijkt dat dit niet het geval is, dan zal er indien er geen legalisatie kan plaatsvinden
handhavend moeten worden opgetreden.
Vergunningsvrij betekent niet altijd regelvrij. Voor veel vergunningsvrije activiteiten zullen immers
algemene regels gelden die zijn opgenomen in bijvoorbeeld het omgevingsplan of amvb’s. Van een
gemeente wordt ten opzichte van de huidige situatie mogelijk meer actie ‘achteraf’ dan ‘vooraf’
verwacht. Ook dit brengt de nodige veranderingen mee. Databases zullen op orde moeten zijn om
adequaat te kunnen optreden.
Toezichthouders en handhavers zullen, gezien de gewenste andere rollen en de andere regels, over
specialistische kennis en andere competenties moeten beschikken dan vergunningverleners. In dit
kader zullen er ook nieuwe en goede afspraken met de gemeente Rheden en de ODRA moeten
worden gemaakt.
Impact
13. aanpassen van de werkprocessen overeenkomstig de eisen van de Omgevingswet
14. opstellen plan voor ontwikkeling van vaardigheden overeenkomstig de eisen van de
Omgevingswet
15. overleg met gemeente Rheden en ODRA over afspraken vergunningsverlening, toezicht en
handhaving

5 DIGITALE INFORMATIEVOORZIENING
Digitale ondersteuning voor het raadplegen van informatie
Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is de digitale ondersteuning van de Omgevingswet. Met dit
systeem kunnen initiatiefnemers, belanghebbenden en bevoegd gezag de informatie raadplegen, die
zij nodig hebben bij het gebruik van de Omgevingswet.
Het systeem wordt zo opgezet, dat alle informatie voor iedereen snel inzichtelijk is. Het DSO gebruikt
de ‘landelijke hoofdinfrastructuur’. Deze verbindt de digitale voorzieningen van het Rijk, de
Gemeenten, de Provincies en de Waterschappen. Het DSO verzorgt het uitwisselen van ruimtelijke
documenten, regels, gegevens en activiteiten. Het DSO is de spin in het web tussen burger,
bedrijfsleven, lokale overheden, het Rijk en ook de rechterlijke macht. Informatie die al bekend is,
hoeft daardoor niet nogmaals te worden ingevuld, aangevraagd of opgezocht. Tot 2024 ontwikkelt
het DSO zich fasegewijs. In het begin bevat het stelsel alleen informatie over wat moet en later ook
over wat mag en wordt het ook voorzien van andere dan ruimtelijke informatie (bijv. geluid, natuur,
cultureel erfgoed).
De impact op de informatievoorziening van gemeenten is groot. De Omgevingswet kent nieuwe
instrumenten, waarop bedrijfsprocessen en informatievoorziening aangepast moeten worden.
Hoe groot deze impact is, is op dit moment niet goed te bepalen. Hiervoor is landelijke informatie
nodig, die nog niet beschikbaar is. Wel wordt rekening gehouden met een aantal essentiële
randvoorwaarden, zoals het zaakgericht werken, standaardisatie en digitalisering van werkprocessen,
de koppeling van geo-informatie en administratieve informatie, kwalitatieve basisregistraties ed.
De betrokken medewerkers volgen de ontwikkelingen met betrekking tot de Omgevingswet en zijn
zich ervan bewust, dat de komende jaren gewerkt moet gaan worden aan een implementatietraject.
De gevolgen hiervan voor de organisatie qua bedrijfsvoering, inzet van mensen en middelen is op dit
moment nog niet helder.
Impact
16. Volgen ontwikkelingen en voorbereiden op de aansluiting op het DSO

6 WERKEN ONDER DE OMGEVINGSWET
Een goed samenspel tussen de gemeente en de lokale samenleving.
Participatie speelt een belangrijke rol bij de Omgevingswet. De wetgever verwacht, dat overheden in
toenemende mate vorm en inhoud geven aan participatie bij het opstellen en vaststellen van
omgevingsvisies en omgevingsplannen en het nemen van besluiten als bijvoorbeeld een
omgevingsvergunning. Overheden leggen hierover ook verantwoording af bij het inzetten van de
instrumenten.

Samen de knop omzetten
Volgens de minister van I&M is het succes van de Omgevingswet voor 80% afhankelijk van cultuur en
voor 20% van de inzet van de nieuwe instrumenten.
De knop moet (dus) om. Dit geldt niet alleen voor overheden, maar voor alle partijen die een rol
spelen binnen de fysieke leefomgeving. Dus ook inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties
etc. Dat vraagt het nodige van iedereen.
Belangrijk hierbij is de basishouding ten aanzien van een ingediend initiatief. In het licht van de
Omgevingswet verandert deze van: ‘nee, tenzij naar: ja, mits’.
Organisatiewijzigingen zijn als gevolg van de Omgevingswet waarschijnlijk niet (meteen) nodig. Het
beschikken en toepassen van de juiste vaardigheden, in combinatie met de daarvoor vereist
competenties, van het bestuur, het management en de medewerkers zullen de organisatie geleidelijk
van binnen uit veranderen. Bij wijze van voorbeeld worden hieronder enkele vaardigheden en
competenties genoemd van bij de Omgevingswet betrokken partijen:
- Gemeenteraad
Het formuleren van een visie op de implementatie van de Omgevingswet die aansluit bij
behoeften/ vragen van de samenleving; het gebruiken van de lokale afwegingsruimte die de
Omgevingswet biedt; ruimte geven aan initiatiefnemers;
- College
het in staat zijn te sturen op de integraliteit van vraagstukken in het fysieke domein; het
beschikken over voldoende kennis en inzicht in wat de invoering van de Omgevingswet
betekent voor inwoners, belanghebbenden en de gemeente;
- Management
het in staat zijn sturing te geven aan de veranderingen binnen de organisatie; het in staat zijn
ruimte te bieden aan nieuwe werkwijzen; het in staat zijn medewerkers te stimuleren in het
zoeken naar nieuwe oplossingen;
- (Beleids)medewerkers
het handelen vanuit de behoefte van de samenleving en de door het bestuur geformuleerde
doelen; het werken vanuit variëteit en diversiteit in plaats van regels; het in staat zijn om een
goede dialoog te voeren met initiatiefnemers.
Voorwaarde voor het bepalen van de impact van dit onderdeel is een gezamenlijk gedragen visie. Het
ambitieniveau van de gemeente bepaald. Op basis van ambitieniveau gemeente bepalen op welke
wijze deze aspecten ingevuld worden binnen de wettelijke kaders van de Omgevingswet.
Het opstellen van de Omgevingsvisie lijkt hiervoor een goed vertrekpunt om de ambities van de
gemeente vast te leggen.
Impact
17. In aanvulling op punt 2 (Opstellen voorstel over proces totstandkoming omgevingsvisie
inrichten participatieproces) bepalen gemeentelijk ambitieniveau

7 VERVOLGPROCES
Op basis van de laatste informatie treedt de Omgevingswet in 2021 in werking. Met het vaststellen
van de nota Ruimtelijke Kwaliteit en de actualisatie van de bestemmingsplannen Kom 2008 en
Buitengebied 2008 bereidt de gemeente zich al voor een deel voor op deze inwerkintreding.
Met de voorliggende impactanalyse is een beeld geschetst van de uitdagingen die er voor de
gemeente Rozendaal zijn tot 2021.
Belangrijk element voor het uitwerken van de impact is het bepalen van het ambitieniveau van de
gemeente op het gebied van de Omgevingswet. Hiervoor lijkt de Omgevingsvisie die onder de
Omgevingswet verplicht is een goed instrument.
Voor het vervolgproces in het kader van de invoering van de Omgevingswet wordt voorgesteld een
Plan Van Aanpak op te stellen waarin concreter ingegaan wordt op actiepunten die in deze
impactanalyse zijn opgenomen.
Hieronder zijn deze punten nog eens gebundeld weergegeven.
1. Opstellen bestuursvoorstel (college en raad) over het maken van een omgevingsvisie
uitsluitend voor het eigen grondgebied of in overleg en samenwerking met één of meer
gemeenten een gezamenlijke of (sub)regionale visie opstellen
2. Opstellen voorstel (aan college en raad) over proces totstandkoming omgevingsvisie
(inrichten participatieproces)
3. Opstellen voorstel (aan college en raad) t.a.v. scope of reikwijdte van de omgevingsvisie;
4. Opstellen voorstel (aan college en raad) over de vorm van de (eerste) omgevingsvisie (nieuw
of aangepaste structuurvisie)
5. Opstellen voorstel (aan college en raad) over de wijze van (periodieke) actualisatie van de
omgevingsvisie
6. Onderzoeken welke gemeentelijke beleidsplannen (verplichte) programma’s zouden moeten
worden
7. Opstellen voorstel (aan college en raad) over de status van beleidsdocumenten, waarvan de
onderwerpen (deels) gerekend kunnen worden tot het domein van de fysieke leefomgeving
8. Opstellen voorstel (aan college en raad) over wijze (periodieke) actualisatie van programma’s
9. Opstellen voorstel (aan college en raad) voor het ambitieniveau van deregulering met
bijbehorende richtlijnen
10. Bepalen op welke wijze we het proces van (integraal) vergunningverlening, toezicht en
handhaving moet worden aangepast
11. Bepaal in samenspraak met ketenpartners (met name gemeente Rheden, OD RA, VGGM en
waterschap) de toedeling van taken en bevoegdheden op basis van de Omgevingswet
12. Onderzoek op welke wijze de behoefte aan (afnemende en noodzakelijke) informatie over
bouwplannen en bedrijven op een andere wijze verkregen kan worden
13. aanpassen van de werkprocessen overeenkomstig de eisen van de Omgevingswet
14. opstellen plan voor ontwikkeling van vaardigheden overeenkomstig de eisen van de
Omgevingswet
15. overleg met gemeente Rheden en ODRA over afspraken vergunningsverlening, toezicht en
handhaving
16. Volgen ontwikkelingen en voorbereiden op de aansluiting op het DSO
17. In aanvulling op punt 2 (Opstellen voorstel over proces totstandkoming omgevingsvisie
(inrichten participatieproces) bepalen gemeentelijk ambitieniveau

