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1 (projectplan implementatie Omgevingswet V1.4)
Voortgang implementatie Omgevingswet

Geachte raadsleden,

Met deze brief willen wij u informeren over de voortgang van de implementatie van
de Omgevingswet.

Zoals u uit de pers hebt kunnen vernemen is het in werking treden van de

Omgevingswet per L januari 2021 uitgesteld. Tot wanneer dit uitstel gaat lopen is
nog niet bekend. Wij hopen daarover voor de zomer nadere duidelijkheid over te
krijgen.
Het uitstel is ingegeven door twee redenen:

L. De ontwikkelíng van de software ten behoeve van het Digitaal Stelsel
Omgevingswet (DSO) en daaraan gekoppeld de aansluitingen van de
gemeenten, provincies en omgevingsdiensten is nog niet gereed voor
gebruik: er is een gebrek aan tijd om software te ontwikkelen, aan te
schaffen, te testen en aan te sluiten op het landelijke digitale stelsel;

2. De corona crisis, waar gemeenten nu ook hun volle aandacht op moeten
kunnen richten.

lntern is besloten om met de implementatie onverminderd door te gaan, conform
het projectplan implementatie Omgevingswet, al zal op enkele punten vertraging
niet uitgesloten zijn. Dat kan zich bijvoorbeeld voordoen bij het DSO, vanuit de
redenen van het uitstel. Maar het kan ook zo zijn dat noodzakelijke ondersteuning
vanuit derden (b.v. de VNG bij de herziening van de legesverordening) vertraagd.

Voor dit jaar hadden wij twee informatie avonden met uw raad gepland (6 april en
22 juni).

Dat betrof enerzijds een algemene informatiebijeenkomst over de Omgevingswet en
de implementatie daarvan binnen de gemeente.
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Anderzijds een informatieavond gericht op specifieke onderwerpen, waarover uw
raad voor het in werking treden van de wet concreet moet besluiten. U moet daarbij
denken aan de volgende onderwerpen:

- het adviesrecht van de raad bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten;
- het bepalen van gevallen waarin de raad bij buitenplanse

omgevingsplanactiviteiten participatie verplicht stelt;
- eventuele delegatie van bevoegdheden door de raad aan het college;
- het omgaan met de leges in de aan te passen legesverordening, zoals b.v. de

nieuwe mogelijkheid om onder de Omgevingswet ook voor
milieuvergunningplichtige activiteiten leges te mogen gaan vragen.

Doel van deze avond is enerzijds uitleg over deze onderwerpen en anderzijds ook
om u daarbij te polsen over de keuzemogelijkheden die daarbij voorliggen.

Beide avonden zijn door de coronacrisis en verschuivingen die daaruit voortgevloeid
zijn van de planning afgegaan. Het is nu de bedoeling om de algemene
informatieavond nog voor de zomer te houden. Er van uitgaande dat het uitstel zo

kort mogelijk wordt gehouden, is de intentie om de tweede informatieavond
vervolgens in de tweede helft van dit jaar te plannen.

Wij hopen dat wij u deze avonden fysiek kunnen treffen. Mocht dat door de

coronacrisis nog niet mogelijk zijn, dan zullen wij u graag ontmoeten in een nog

nader in te vullen digitale setting.

Voor vragen kunt u terecht bij Natasja Schouten-Lening (projectleider
implementatie Omgevingswet), bereikbaar via n.schoutenlening@leiderdorp.nl of
Frank van Dieten, fudieten@leÍderdorp.nl

Tot slot willen wij u wijzen op de VNG informatie over de Omgevingswet. Misschien

bij u wel al bekend, maar de VNG heeft een specifieke pagina gericht op raadsleden.

De link naar deze pagina: e-learningmodule voor raadsleden.
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Omgevingswet: implementatie nieuwe wetgeving op gebied van

fysieke leefomgeving.
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4. Projectbeschrijving

4.1 Aanleiding / Achtergrond

Op 7 jonuari 2027 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet bundelt 26 wetten, 120

Algemene Maatregelen van Bestuur en 720 Ministeriële regelingen die gericht zijn op de

omgevinq.
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De doelen van de Omgevingswet:

inzichtelijke regels, met meer ruimte voor initiatieven, snellere besluitvorming, een integrole

benadering van de fysieke leefomgeving en meer ruimte voor lokaal maatwerk.

Deze nieuwe wetgeving heeft ingrijpende consequenties voor regelgeving op het gebied von

de fysieke leefomgeving in de gemeente. Het is zaak daor tijdig goed op voorbereid te zijn.

Het eindbeeld moet een continue cyclus geven van integraal beleid voor de fysieke
leefomgeving, doorwerking en uitvoering doorvon, gevolgd door evaluatie om het beleid te

actualiseren.
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4.2 Probleemdefinitie

De implementotie van de Omgevingswet is een ingrijpende wetgevingsoperatie, die naast de

nieuwe regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving ook beoogd om integraal en

snel te kunnen werken. Om dat te faciliteren wordt een nieuw digitaol stelsel ingevoerd.

Om te komen tot een goede en tijdige implementatie van

de Omgevingswet voor Leiderdorp is het derhalve nodig om

op het gebied von regelgeving, orgonisotie en

automatisering de nodige stappen te ondernemen, zodot

op de datum von in werking treden von de Omgevingswet

voldaan wordt aan de wettelijke vereisten.

Oorspronkelijk hod de wet op 7 januori 2078 in werking moeten treden. Die invoeringsdotum

is meermoals uitgesteld. Dat heeft met name te maken met het feit dot de regelgeving en

het digitale stelsel parollel oan het opstellen von de wetgeving worden ontwikkeld. Ook voor
de implementotie door de gemeenten vormt dit een handicap.

Langzamerhond wordt er echter steeds meer duidelijk en nadert de datum van in werking

treden van de wet. Reden om nu concreet de feitelijke implementatie nader vorm te geven.

Voorgeschiedenis.

Op 5 iuli 2016 heeft het college een eerste plan von aanpak vastgesteld (2/16/031135),

gevolgd door een presentatie aan de raod (d.d. 73 juni 2016).

Op 25 april 2077 is het college door middel von een memo geïnformeerd over de actuele

stond van zaken met betrekking tot de Omgevingswet. Op 4 mei 2077 is ook de raad
hierover geïnformeerd (Z/17/0a280). De in dit memo genoemde invoeringsdotum
(voorjoar 2019) is inmiddels uitgesteld naar L januori 2021.

Verder is op 77 september 2077 via de VNG een presentatie gehouden voor de raad.

ln het kader von de raadsverkiezingen is op 4 april 2078 de opgave tmplementotie
Omgevingswet bij de nieuwe raad onder de aandacht gebracht (collegetour).

Tot slot is een aantal maal het Omgevingsspel gespeeld, om te oefenen met de

veranderende werkwiize en cultuur. Dit is gebeurd in diverse somenstellingen: ambtelijk
(regionaal), met de raad en ombtelijk met enkele collegeleden.
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4.3 Resultaatbeschrijving

Zoals hierboven omschreven raokt de wetgeving de orgonisatie op meerdere terreinen. Voor

de drie hoofdsporen wordt hier het resultaat beschreven:

De gemeente kan op de ingangsdatum von de wettelijke regels met en conform deze

regels werken.

De organisatie is ingesteld op het werken met de Omgevingswet, overeenkomstig de

gedachten von die wet.

De gemeente is oangesloten op het londelijke digitole stelsel.

4.4 Afbakening

De implementotie van de Omgevingswet is geboseerd op integrotie von het vigerende beleid

op de diverse terreinen von de fysieke leefomgeving (beleidsneutrool). De implementotie ziet

dus niet op actuolisering van bestaand beleid, tenzij aanpassing in het kader van de

implementatie noodzakelijk is.

Dat is anders bij de omgevingsvisie. Het opstellen van die visie zal vanzelfsprekend wel

ruimte bieden voor octuolisatie van / nieuw beleid.

De noto's "kostenverhaol" en "grondbeleid" worden dit joor oongepast. Daarbij wordt zoveel

mogelijk rekening gehouden met de Omgevingswet. De Omgevingswet regelt de daarop

betrekking hebbende onderwerpen echter via de Aanvullingswet grondeigendom, die op dit

moment nog in procedure is. lndien de aanvullingswet daartoe aanleiding geeft, kan dot

leiden tot aonvullende werkzaamheden, die nu niet in dit projectplan zijn opgenomen.

N.B.

Er zijn nog drie andere aanvullingswetten in procedure; die roken de implementatie nu niet

direct.

Aanvullingswet geluid: relevant voor opname regelgeving in omgevingsplan en visie;

Aanvullingswet bodem: eveneens relevant voor opname regelgeving in omgevingsplon en

visie (m.u.v. bevoegdheidsoverdracht bevoegd gezog von provincie noar gemeente, dat is

wel in het projectplan opgenomen);

Aonvullingswet natuur: betreft integratie von de recente Wet natuurbescherming in de

Omgevingswet, zonder inhoudelijke wijzigingen.

ln de Omgevingswet vervolt de specifieke planschaderegeling. Dot wordt een verwijzing noar

titel 4.5 Awb, de olqemene reaelina over nadeelcompensatie. De plonschodeverordening

vervalt dan. Een eventuele algemene gemeentelijke nadeel compensatieregeling valt buiten

de scope van dit project.
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4.5 Aanpak

Aan de hond van de resultoten wordt hieronder de aanpok beschreven om te komen tot die

resultaten.

Zoals hierboven omschreven raakt de wetgeving de organisatie op meerdere terreinen. Het
plan van aanpak volgt die drie hoofdsporen.
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4,5.L Wet- en regelgeving:

Deelproject 7: Wet en regelgeving per 7-7-2027.

.Alle bestemmingsplannen zijn digitoal roadpleegbaar zodot Rijk plannen kon

opnemen in digitole stelsel als omgevingsplon von rechtswege;

.De verkloring van geen bedenkingen van de raad voor afwijkingen von het

bestemmingsplon vervalt. Het adviesinstrument dat daarvoor in de ploots komt en de

mogelijkheden die dat biedt zijn uitgewerkt en aan de raod ter besluitvorming

voorqelegd;
.Er zijn kaders opgesteld voor de participatie, die ols richtsnoer dienen voor de

i niti ati efn emers van plon ne n ;
.De legesverordening is aangepast oon de nieuwe wetgeving;
.De wettelijk verplichte verschuiving van bevoegdheden van de provincie op het

gebied van bodemtaken naar de gemeente is afgerond;
.De gemeentelijke website is aangepast oan de Omgevingswet.

Y Achtergrond:

De wet treedt op basis van de huidige stond van zoken op 7 januari 2027 in werking.

Er gelden verschillende overgdngsregelingen, woardoor voor bepaalde onderdelen

pas op een latere dotum aan bepaolde regels voldaan moet worden.

DEELPROJECT 7: Wie Wat Wanneer rijd
7- RT Ruimtelijke

Ontwikkeling

Bestemmingsplannen

d i gita o I ra od pl eegbo a r
Gereed 0

Geen verdere actie.

7a RT Ruimtelijke

ontwikkeling

+RT Bouwen en

wonen

Er is invulling gegeven

aan wijze van omgaon

met raodsadvisering

afwijkactiviteit
omgevingsplan

2079-2020

2019-2020

700

50

Aonpok:

Op basis von de definitieve wettekst (no vaststelling van de invoeringswet) de

mogelijkheden analyseren en plussen en minnen op een rij zetten. Vaststelling

door de raod.

Lb RT Ruimtelijke Participatiekader 20L9-2020 75
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Ontwikkeling

+Communicatie /
evt. extern bureau

fysieke leefomgeving;

Website is aangepast

aan Omgevingswet

20L9-2020 700

Aanpak:

Onder de Omgevingswet is de initiotiefnemer verontwoordelijk voor de

porticipatie. Er worden richtlijnen opgesteld op bosis woorvan een

initiatiefnemer weet waaroan hij minimaal moet voldoen om op een goede wijze

invulling te geven aan deze verplichting. Voststelling door de raod.

1-c RT Ruimtelijke

Ontwikkeling

+Belastingen

Legesverordening

Omgevingswet proof
(conform VNG model)

2020 50

25

Aanpok:

Legesverordening dient aongepast te worden aan de nieuwe terminologie van de

Omgevingswet. Daarnaast dient de hoogte van de leges voor de Omgevingswet

octiviteiten vastgesteld te worden. Voststelling door de raad.

1d RT Ruimtelijke

Ontwikkeling

+contoctpersoon

gemeente ODWH

+ODWH

Door provincie over te

dragen token op gebied

van bodem zijn belegd

bij gemeente en ODWH

2079-2020 50

50

700

Aonpak:

De nieuwe taken moeten in koart worden gebracht (ODWH). Omdat de

gemeente geen bodemspecialisten heeft zal deze nieuwe toak bij de

omgevingsdienst moeten worden ondergebracht. De afspraken met de

Omgevingsdienst dienen hierop te worden oongepast.

De provincie draogt de relevante dossiers over aon de gemeente.

2079-2020 600
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Deelproject 2: Een Omgevingsvisie op 7-7-2024.

. Artikel 3. 1 Om gevi n gswet:

De gemeenteraad stelt een gemeentelíjke omgevingsvisie vost

È Achtergrond:

De omgevingsvisie is de opvolger von de ruimtelijke structuurvisie. De omgevingsvisie

is een - verplicht door de gemeenteraad op te stellen - integrale visie met het

strategisch beleid voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn. De visie dient

in 2024 gereed te zijn.

De visie vormt een belangrijke bouwsteen van de beleidscyclus, zoals geschetst in

paragroaf 4.7.

N.B.: Vanuit copaciteitsaspecten en omdot de gemeente een vrij recente ruimteliike

structuurvisie heeft (december 2075), die is gemookt met zicht op de komst van de

Omgevingswet, is er voor gekozen om de visie nu niet meteen ter hand te nemen.

Doornaast lopen er nog - beleids - discussies binnen de regionale ruimtelijke ogenda

Hart van Holland, welke input vormen voor de nieuwe visie.

De ruimtelijke structuurvisie geeft al per gebied de ambities weer, gekoppeld oon de

rol die de gemeente daorbijverder wilvervullen (initiëren, regisseren, faciliteren).

Uitbesteding oan extern stedenbouwkundig bureau, over periode drie iaar.

DEELPROJECT 2: Wie Wat Wanneer rijd
Ru i mtel ij ke O ntwikke I i n g

+inzet von:

ODWH

RT Samenleving

RT Samen lnfra

RT Leefomgeving

RT Bouwen en Wonen

RT ZOEV

Omgevingsvisie 202L

2022

2023

2027-2023

2027-2023

2027-2023

2027-2023

2027-2023

2021-2023

400

300

300

200

700

700

700

700

100

Aanpok:

Op bosis von een inventarisaties van bestaand beleid op het gebied van de fysieke

leefomgeving, knelpunten/oondachtspunten, trends/ontwikkelingen, worden

bestoande opgaven en ambities herijkt, eventuele nieuwe opgoven benoemd en

uitgewerkt in een integrole visie. Porticipatie en integrole afwegingen vormen

sleutelwoorden. ln 2027 wordt de aanpak verder uitgewerkt.

2021-2023 7700

1_0
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Deelproject 3: Een volwoardig omgevingsplan per 7-7-2029.
. Arti ke I 2.4 Om gevi n gsw et :

De gemeenteraad stelt voor het gehele grondgebied von de gemeente één

omgevingsplan vast waarin regels over de fysieke leefomgeving worden opgenomen,
.ln 2029 voldoet het Omgevingsplan het wettelijk eindbeeld, inhoudende dat:

-de rijksregels die zijn overgegoan noor de gemeenten (bruidsschat) zijn

g ei'nteg ree rd i n het om g evi n g spl o n ;
-alle verordeningen en beleid, voor zover betrekking hebbende op de fysieke
leefomgeving zijn gei'ntegreerd in omgevingsplan.

Y Achtergrond:

Het omgevingsplon vervangt olle bestemmingsplannen. Een omgevingsplon bevat

uiteindelijk alle informatie op het gebied van beleid en regels over de fysieke
leefomgeving. Dus ook de regels die nu in gemeentelijke verordeningen c.q. sectorale

beleidsstukken vastliggen. En de regels die van het Rijk op de gemeente overgoon
(bruidsschat). Net als het bestemmingsplan is het omgevingsplon het enige

instrument dat "burgers bindend" is. ln 2029 dient het omgevingsplan gereed te zijn.

Huidrga rituatic Diract na rnwrdcngtrrding Ovargangdrse Voor I lanu*r 2029
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DEELPROJECT 3: Wie Wat Wonneer rijd
RT Ruimtelijke

Ontwikkeling

+inzet van:

ODWH

RT Bouwen en Wonen

RT Somenleving

RT Somen lnfra

RT Leefomgeving

RT ZOEV

Omgevingsplon met

daarin alle regels

m.b.t. de fysieke
leefomgeving (beleid

en verordeningen)

201.9

2020

2021

2022

2023

2024

202s

2026

2027

2028

2029

2019-2029

2079-2029

2020-202L

2020-2027

2020-2021.

2020-2021

700

300

300

300

300

300

1.00

700

100

100

100

400

400

75

75

75

75

Aanpok:

Aan alle gronden binnen de gemeente zullen functie moeten worden toebedeeld.

Op basis van inventarisaties van beleid en verordeningen die betrekking hebben op

(octiviteiten in) de fysieke leefomgeving zal een vertaalslag moeten ploats vinden noor

regels bij die functies en de te verrichten activiteiten in de fysieke leefomgeving.

Bepaald moet worden wdor wel en geen vergunningplichten gaan gelden. Tevens zol

bepaold moeten worden welke regels uit de bruidsschot uiteindelijk zullen worden

overgenomen (ol don niet in aongepaste vorm).

Alle regels dienen locatie gebonden te zijn.

Veelvoorkomende activiteiten moeten worden opgenomen in toepasbore regels, een

vrogenboom waormee een initiatiefnemer vio het digitale loket kon bepalen welke

regels er gelden en of er al dan niet een vergunning vereist is.

201.9-2029 3200
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4.5.2 Organisatie (opleiding, processen en cultuur):

Deelproject 4: Organisatie omgevingsvergunning per 7-7-2027,

.Organisstie is voorbereid op de gewijzigde vergunningprocedures (kortere

termijnen, in samenwerking met ketenportners);

.Organisatie is ingesteld op knip vergunningen technisch bouwen en afwíjkactiviteit.

Y Achtergrond:

Aanvragen om omgevingsvergunningen moeten integraal beoordeeld worden door

alle betrokkenen (zoals Omgevingsdienst, Woterschap, GGD, Veiligheidsregio). Dit

dient in het proces van vergunningverlening geborgd te worden.

DEELPROJECT 4: Wie Wat Wanneer rijd
RT Ruimtelijke

ontwikkeling +

RT Bouwen en wonen

+Vergunningverleners

ODWH, RT ZOEV

Adviserende partijen:

+RT Leefomgeving

+RT Samen infro

+RT Samenleving

+div. ketenportners

Termijnen worden

gehoold, er wordt

integraal gewerkt

2079-2020 50

700

50

50

25

25

25

extern

Aanpak:

Vrijwel alle omgevingsvergunningen zullen straks aon de termiin van I weken

gebonden zijn. De adviserende partijen zullen zich daar aon moeten conformeren.

Werkafspraken zullen moeten borgen dat niet alleen tijdig wordt geadviseerd, maor

ook dot de advisering integraolis, zodot een goede afweging von de diverse belangen

mogelijk is,

De Omgevingsdienst is niet alleen ketenportner, maor voor de milieuoctiviteiten ook

d e ve rg u n ni n gv e rl e n e r.

Op basis von inventarisoties van de huidige vergunning processen zal bekeken worden

woor aonpossing gewenst c.q. noodzakelijk is.

RT Ruimtelijke

ontwikkeling +

Knip: afspraken

tussen deze twee

2079-2020 25

25

lerderclorp
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Deel proj ect 5 : O rg d n isati eo ntw i kkeli n g,

.Plonnen en beleid zijn integraal von karokter en worden in overleg en

samenwerking met de somenleving gemaokt;

De Leiderdorpse orgonisotie is continue in ontwikkeling en honteert doorbij al de
principes von de Omgevingswet, zools integraal werken, van buiten naor binnen
werken, denken vonuit het ja, mits principe. ln die zin loopt de gemeente voor de

Omgevingswet uit.

De organisatieontwikkeling is een lopend proces, waarbij iedereen in de orgonisotie

betrokken is. Omdot dit al een lopend proces is, wordt er hier voor gekozen om de

doorontwikkeling van de organisatie buiten het implementotietraject von de

Om gevi ngswet te pl aatsen.

DEELPROJECT 5: Wie Wot Wanneer rijd
PMT

+hele organisotie

Verder ontwikkelen

organisatie

Continue Niet via OW

Aanpak:

Geen specifieke aanvullende octies vanuit implementotieprogramma Omgevingswet.

De el proj ect 6 : Sch ol i ng.
.Medewerkers ziin via scholing/cursussen op de hoogte van de nieuwe regelgeving

Op initiatief von de Werkorganisatie Duivenvoorde en de Omgevingsdienst

West-Holland is de Omgevingsacodemie West-Holland ontstaon. Doel is inhoudelijke

kennis met elkaar te delen op onderwerpen die de Omgevingswet aongoan.

Afhankeliik van het onderwerp worden medewerkers in de organisatie uitgenodigd

om deelte nemen.

Verder bestaat de leerkring Omgevingsplan, een regionool initiatief waorin kennis en

ervaring op het gebied van de ontwikkeling van omgevingsplannen wordt gedeeld.

Het betreft hier de scholing op het gebied von de wettelijke basiskennis, om concreet
met de nieuwe wet te kunnen werken.

Documênt

Versieleiderdoíp
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RT Bouwen en wonen teoms over

werkverdeling

Aanpak:

ln enkele gesprekken tussen de teams onderling afspraken moken en vastleggen.

2079-2020 375

1_5
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Noost de reguliere opleidingsbudgetten is, indien deze niet toereikend zijn, de optie

oanwezig om de kosten uit de implementatiebudgetten te voldoen (p.m. post).

Document

Versieleíderdorp

DEELPROJCET 6: WiC Wat Wanneer rijd
RT Ruimtelijke

ontwikkeling
+ RT Bouwen en wonen

+Vergunningverleners

zoEv, BoA's

+Omgevingsacademie

sP77

Volgen cursussen

I nzet i nte rne opl ei d i ng s-

mogelijkheden

2020

Aanpak:

lnitiatief ligt bij gebruiker von de Omgevingswet

Enrlllil'llllMlrMm

De maokbare samenleving, de

toekomst plannen.

@
De mondige en participatieve

samenleving, de toekomst mogelijk

maken.
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4.5.3 Digitaal Stelsel Omgevingswet (DïO):

Deelproject 7: Digitadl Stelsel Omgevingswet per 7-7-2027.
.Alle gemeenten zijn in stoat omgevingsvisies, programma's en omgevingsplannen te

maken, wijzigen en via het DSO te publiceren;
.Gemeenten kunnen via het DSO vergunningaanvrogen en meldingen ontvangen en

behandelen;
.Burgers en bedrijven hebben op een overzichtelijke wijze digitaal toegong tot alle

regels die tot het omgevingsplon van rechtsweqe behoren.

Y Achtergrond:

Het Digitool Stelsel voor de Omgevingswet (DSO) wordt stapsgewijs ontwikkeld en

moet straks één digitaal loket vormen: het nieuwe Omgevingsloket. Via dit loket

moeten initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden snel kunnen inzien wat kan

en mog in de fysieke leefomgeving.

Dit stelsel goat Ruimtelijke plannen (dat de huidige bestemmingsplannen,

structuurvisies en ruimtelijke plannen van provincie en rijk bevot), het

Omgevingsloket online (OLO, voor het indienen van vergunning aanvragen) en de

Activiteitenbesluit lnternet Module (AIM, voor het doen von milieu meldingen)

vervongen.

Er moet oangesloten worden op de nu in ontwikkeling zijnde landelijke voorziening

op basis von nieuwe landelijke standaarden. Tevens is het gewenst om een directe

koppeling te hebben van het DSO met het zoaksysteem binnen de gemeente.

DEELPROJECT 7: Wie Wat Wanneer rijd
Regionaal SP71 (VRIS)

+RT Ruimtelijke

ontwikkeling

+RT Bouwen en wonen

+Vergunningverleners

ODWH, RT ZOEV

+Gegevensbeheerders

Softwore is

beschikbaar en er

wordt met de dan

geldende

standaarden

gewerkt.

Software sluit aan

op zoaksysteem en

biedt mogelijkheid

om met stondaord

2019-2020 extern

75

75

50

50

50

L7
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toepasbare regels te

werken.

Aanpak:

De kennis binnen gemeenten en 5P71, is op dit gebied onvoldoende. Doarom wordt er

gezamenlijk een project monager / regisseur Omgevingswet DSO ingehuurd. Die

heeft de komende maanden de taak om in kaart te brengen wot er minimaol moet

gebeuren om op 7-7-2021. gereed te zijn alsmede de individuele aanvullende wensen

van de diverse gemeenten.

IJiteindelijk zol op bosis van de op te stellen functionele eisen de benodigde software

m oete n word e n aa nge sch oft.

RT Ruimtelijke

ontwikkeling

Digitaliseren

dotabestonden t.b.v.

omgevingsplon

2020-2029 extern

Aanpak:

Bij constatering dat benodigde datosets niet of niet in de juiste stondaard

beschikbaar zijn om digitaalte verwerken , zol een oanvullende digitaliseringsslag

voor die datasets nodig zijn.

2019-2029 250

Deelproject 8: Opstellen vrogenbomen periode 2079 tot 2029.
.Burgers en bedrijven kunnen voor veelvoorkomende activiteiten checken of er een

vergunning nodig is via een vrogenboom (standoard toepasbore regels).

,De vragenbomen leiden door middel von snelserviceformules voor de

ve rgu nni ngve rl e ni ng tot ee n bete re d i e nstv erl eni ng.

Y Achtergrond:

De bedoeling von de Omgevingswet is om een klantgericht systeem te krijgen,

waarbij initiotiefnemers snel duidelijkheid krijgen over de door hen voorgenomen

activiteiten. Door de juridische regels in het omgevingsplan voor veel voorkomende

activiteiten te vertalen naor vragenbomen in het digitaal stelsel, moet de

initiatiefnemer direct inzicht kunnen krijgen in de regels die er gelden voor die

activiteit en de vraog of er een vergunning nodig is. Simpele vergunningen dienen

vervolgens ook snel verleend te kunnen worden (binnen I weken). Dat zou kunnen via

snelserviceformules. De insteek is om dat pas op te pakken in 2025. De

Omgevingswet is dan ol even van kracht en de eerste vrogenbomen zijn ontwikkeld.

lnzet extern(e) bureau(s), discipline juridisch, Al geraamd bij Omgevingsplon.
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DEELPROJECT 8: Wie Wot Wanneer rijd
RT Ruimtelijke

ontwikkeling
+RT Bouwen en wonen

+Vergunningverleners

ODWH, RT ZOEV

Digitaal

roadpleegbare

vrogenbomen

voor diverse

octiviteiten

2019-2029 ln aonpak

Omgevingsplan

Aanpak:

ln combinatie met de ontwikkeling van het omgevingsplan is het de bedoeling om de

juridische regels von veelvoorkomende octiviteiten te vertalen in standaard

toepasbare regels (de zogenaomde vragenbomen). Dot zol gebeuren in combinatie
met de opstelling von het omgevingsplan.

RT Ruimtelijke

ontwikkeling
+RT Bouwen en wonen

+Vergunningverleners

ODWH, RT ZOEV

Snelservice

formules

202s-2029 50

750

50

50

Aanpak:

Oppakken vanaf 2025.

2079-2029 300

Waarmee kunnen wij u hetpen?

lk wil wrt YeÍsnd€Íen ran
mïn hulítuln/bedrljÍ m ragelÍ eÍ gr]den voor

mijn huis/bedrijÍ.

Q Naar vergunringcheck @ Regets op rle kaarl

?

Diract een aenvrarg of
m.tdlng lndlenen

Q oirecl naar aanvragen

s !--.I
Weetu a[]ffisetlê a(Ívirciten u€s
lq8ilnÍing mmt aenvÍagên oi e€n

meldnt mcêl doen?Dan lunlu de

êaníaaE of o€[dÍrg díreItiÍdie0en.

6€nt u benisd trèar deFlànnen eí
Íegelstrír rM lc.ade? &lil cp dÊ láaít
welkc omgevingrdorum etrten cn Íetelg
vàÍ toepasihB di[.

wêÍltaamhgden Pèn vêÍgnfi iry ndlis
heêít oÍ metding moet doen? Doe d6n

eeÍrtde ver(unf,Ílrcheck
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4.6 Beheersaspecten (GOFTtCKR) - voor zover vdn toepassing

4.6.1. GOFTICKR - Geld (of capaciteit)

Beschikbaar in de begroting:

GELD (incidenteel / strudureel)
Over de stelselherziening zijn met het rijk financiële afspraken gemaakt, globoal inhoudende

dat:

het rijk zijn;

(o.a. gemeente);

kosten), met dien verstande dat deze kosten voor zover betrekking hebbende op het

digitole stelsel zijn gemaximeerd om de kosten beheersbaar te houden.

Totaal beschikbaar bedrag voor de implementatie (t/m 2029) bedraagt: € 7.024.547,--.

Voor de reserveringen in de begroting is gebruik gemaokt van Financieel Dialoogmodel

Omgevingswet. Dit model is door de VNG ontwikkeld om de gemeente hulp te bieden bij de

raming van de kosten.

De verdere finonciële uitwerking is opgenomen in de vertrouwelijke bijlage.

UREN (incidenteel / structureel)

Zie onderdeel aanpok (4.5).

4.5.2. GOFTICKR - Organisdtie

Uitgangspunt is regulier driehoeksoverleg voor bestuurlijke borging.

Ambtelijk inzet von een kerngroep. Daoromheen per onderdeel inzet diverse afdelingen (zie

aanpak onder 4.5).

Document

Versieleiderdorp

b,0c't

u
!.)
-oPuo
o

CL

il
J

E

oI

Willem Joosten

Esther Rijnders

Frank van Dieten

Natasja Schouten-Lening

BOG, AOG en AON/ GPL

Fronkvon Dieten, Dove von der Pol, Richard de Groof, Steven

Assenberg
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4 6.3. GOFTICI(R * Fucílíteitr:n

Uren andere teams.

Fi na nciële ondersteu ni n g SP7 7.

lncidenteel juridische ondersteuning 5P71.

lnkoopondersteuning SP71 bij externe inhuur

Document

Versie

I nitiatieffase: Projectplan

L.4

Be me nsi n g d ee lproj e cte n : Teom en personen:

Deelproject 7

Wet en regelgeving per 7-1-2027

1

RT Ruimtelijke Ontwikkeling: Frank van Dieten, Dave von der
Pol

RT Bouwen en Wonen: Steven Assenberg

Belastingen: Eugene't Hort (incidenteel)

O DW H conta ctpe rsoo n : Ge rt J o n Notte I ma n ( i ncide ntee l)

Deelproject 2

Omgevingsvisie
Somenstellen in 2021.

Deelproject 3

Omgevingsplan

RT Ruimtelijke Ontwikkeling: Frank von Dieten, Dave van der Pol, Rob

van der Loo

ODWH: milieuospecten en met bestuurlijk ofwegingsruimte

RT Somenleving: zorg, onderwijs, sport, welzijn

RT Samen Infro: verkeer, parkeren, riolering

RT Leefomgeving: groen, water, floro en founo, cultuur

RT Bouwen en Wonen: VTH

RT Zorg, ondersteuning en veiligheid: zorg, veiligheid

Deelproject 4

Org a n isotie O mgevi ng sve rgu n n i ng

Ruimtelijke Ontwikkeling: Dove von der Pol (incidenteel)

ODWH

RT Bouwen en Wonen: Richard de Graof, Jeroen Sunter, Fronk

Arnoldus

RT ZOEV : Ve rg u n n i ngve rle n e r (i ncide ntee I ), BOA( i ncide ntee I )
Deelproject 5

O rg o n isati e o ntw i kke I i n g
In kader von Omgevingswet geen specifieke inzet.

Deelproject 6

Scholing
Ge bru ike rs O m g ev i ng swet

Deelproject 7

Dig itao I Ste lse I O mgevi ngswet

SP71: Krishno Kurvers en inhuur D9O regisseur (Pim Brouwer)

Ruimtelijke Ontwikkeling: Frank von Dieten, Dave van der Pol,

RT Bouwen en Wonen: Richord de Groaf

Gegeve nsbe hee rd e rs : conto ctpe rsoo n ge mee nte - VR I S

Deelproject I
Opstellen vrogenbomen

RT Ruimtelijke Ontwikkeling: Dove von der Pol, ODWH:

Ve rg un n i ngve rle ne r m i I i e uve rgu n ni nge n ( i ncide ntee I )
RT Bouwen en Wonen: Steven Assenberg

RT ZO EV : Ve rg u n n i ngve rle ne r ( i ncid e ntee I )

71
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Projectduur 20L9-2029. Zie verder onderdeel aonpok (onder 4.5).

Periode 2079-2020:

X

X

X

Periode 2021--2029:

X
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4.6.5. GOFTICKR - Informotie / Communicatie

lnformatie opslag:

G:\PLP\PLPA\aemeen\RT Ruimteliike ontwikkelina\Omoevinaswet\tmplementatie

O m oev i n qswet 2079-2029.

Communicatie:

4.6.6. GOFTICKR - Kwoliteit
De kwaliteitscriteria worden gevormd door de wettelijke eisen waaraan voldaan moet
worden op basis van de Omgevingswet.

4.6.7 GOFTICKR - Risico's

Document

Versieleiderdorp
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De Omgevingswet is door de (nog in procedure zijnde) aanvullingswetten nog immer niet op

alle onderdelen volledig duidelijk.

Ook biedt de nieuwe wet veel olgemene, open doelen, die door gemeenten dienen te worden

ingevuld. Dot moet ruimte voor maotwerk creëren, mddr vormt aan de andere kant een

vergroot risico bij rechterlijke toetsing von de gemeentelijke instrumenten.

Verder vormt het ontbreken van voldoende inzicht in het nieuwe Digitaal Stelsel

Omgevingswet een risico. Het landelijk stelsel woorop aangesloten moet worden, wordt

ontwikkeld parallel aan het wetgevingstraject en is nu nog niet afgerond. Dat brengt het

risico met zich mee dat niet tijdig aangesloten kan worden op de londelijke voorziening.

Verder zit hier ook een groot kostenrisico.

De ontwikkeling van het DSO gebeurt in overleg met een beperkt oontal softwore

fabrikanten, die voor de gemeenten de aansluitingen op het landelijk systeem moeten

ontwikkelen. Die zullen daardoor misschien op het benodigde moment onvoldoende tijd

hebben. Daarnaast zal door deze werkwijze de marktwerking hierbij waorschijnlijk niet

koste nve rl og e nd we rke n.

De hoeveelheid "regulier" werk, en de werkdruk als gevolg von veel personele wisselingen

bij de RT's Ruimtelijke Ontwikkeling en Bouwen en Wonen, vormen een risico voor de

continuiteit van het project.

5. (Traject na) goedkeuring beslisdocument
Zie onderdeel oanpak (onder 4.5).

Voor akkoord (paraaf en datum)

Bestuurlijk opd rachtgever
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Ambte (Gedelegeerd) projectleider


