
Visie op de Wet

Op welke manier 
willen we de 
Omgevingswet 
benutten?

Visie op de Wet 

De Omgevingswet is 
‘oude wĳ n in nieuwe 
zakken’, zo veel 
verandert er niet. 

Visie op de Wet

Wie is de eigenaar 
van een succesvolle 
invoering van de 
Omgevingswet 
binnen onze 
organisatie?

Visie op de Wet

Wat is kenmerkend 
voor onze aanpak m.b.t. 
de Omgevings wet? 
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Wij  brengen vooralsnog de 
gevolgen van de Omgevingswet in 
kaart, wij  wachten tot er meer 
informatie beschikbaar is.

Door middel van een analyse of 
impactanalyse kij ken wij  hoe wij  
onze interne processen moeten 
aanpassen

Wij  experimenten in overzichtelij ke 
mate met het gedachtegoed van 
de Omgevingswet.

Wij  betrekken zo veel mogelij k 
partij en bij  de Omgevingswet, 
iedereen kan initiatief nemen.

A

B

C

D

Al die drukte in het ‘Haagse’. We 
werken al integraal met ‘open 
vizier’ naar de samenleving. 

De Omgevingswet vraagt intern 
om nieuwe processen en 
procedures. De ‘buitenwereld’ zal 
daar weinig van merken. 

Op onderdelen zal de gemeente 
wij zigingen door moeten voeren. 
Het is een kans om te 
experimenteren in bepaalde 
gebieden. 

Integendeel, de Omgevingswet is 
een kans om het fundamenteel 
anders te doen, niet alleen intern 
maar ook extern.

A

B

C

D

Het afdelingshoofd juridische 
zaken; het wettelij k volgen van de 
wet vinden wij  belangrij k.

Projectleider / Programmamanager 
met veel oog voor de fi nanciën.

Ruimtelij ke Ordening / Bestuur. 
Het gaat immers over de 
leefomgeving.

Bestuur / Verandermanager, want 
de Omgevingswet vraagt om een 
cultuuromslag.

A

B

C

D

Wij  optimaliseren naar de letter 
van de wet.

Effi ciency & effectiviteit staan voor 
ons centraal.

Wij  benutten selectief; leren en 
delen vinden wij  belangrij k.

Wij  willen volledig werken in de 
geest van de Omgevingswet.

A

B

C

D



Visie op de Wet

De Omgevingswet 
biedt de mogelĳ kheid 
de energieke 
samenleving optimaal 
te benutten.

2021



Dat is niet nodig. We zorgen dat 
onze interne processen op orde 
zijn.

Als het ons verder helpt…

Op onderdelen is dat zeker het 
geval. Wij gaan daarmee 
experimenteren.

Zeker. De Omgevingswet is voor 
ons een stimulans om onze 
processen helemaal op de 
samenleving te richten.

A

B

C

D



Samenwerking in de keten

De Omgevingswet 
leidt tot een grotere 
Omgevingsdienst.

Samenwerking in de keten 

We zullen ook andere 
organisaties dan de 
regiogemeenten 
moeten betrekken.

Samenwerking in de keten

De Omgevingswet 
kan alleen regionaal 
worden uitgevoerd.

Samenwerking in de keten

Samenwerking 
op politiek, 
beleidsmatig en 
uitvoerend niveau 
is geboden.
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Alleen als dat nodig is. Wij  gaan 
opnieuw beoordelen welke taken 
waar moeten liggen.

Wanneer dat doelmatig is, dragen 
we mogelij k meer taken over. 

Ja, vooral bij  een inhoudelij ke 
meerwaarde voor de leefomgeving 
of de maatschappij .

Zeker. We bepalen in onderling 
overleg wat het takenpakket voor 
de Omgevingsdienst wordt.

A

B

C

D

Dat lij kt ons echt overtrokken. 
Gemeentelij ke samenwerking is al 
lastig genoeg.

Dat wegen we van geval tot geval 
af. We gaan daar geen nieuwe 
structuren voor ontwikkelen. 

Wanneer een gebied dat nodig 
heeft, gaan we dat zeker doen. 

Zeker. Niet alleen publieke partij en 
maar ook burgers en bedrij ven. 

A

B

C

D

Nee hoor, we zullen het met name 
intern anders moeten organiseren.

Wanneer we daar samen beter van 
worden, is dat een optie. 

We gaan coalities sluiten om 
bepaalde gebieden optimaal in te 
richten. 

Ja, we staan gezamenlij k aan de lat 
om de maatschappij  maximaal 
meerwaarde te bieden. 

A

B

C

D

Wel nee, zoals we het nu doen, 
gaat het prima.

Uitvoerend alleen wanneer dat tot 
besparingen leidt. Politiek / 
beleidsmatig gaat wel erg ver.

Zeker, maar niet over de gehele 
linie. Op dossiers gaan we dat 
doen.

Daar ligt de echte uitdaging en 
ambitie. 

A

B

C

D



Kerninstrumenten Omgevingswet

Het Omgevingsplan 
is niet veel meer 
dan het huidige 
bestemmingsplan. 

Kerninstrumenten Omgevingswet 

De nieuwe 
kerninstrumenten 
bieden grote kansen 
om in te spelen op 
maatschappelĳ ke 
opgaven in onze 
gemeente. 

Kerninstrumenten Omgevingswet

De Omgevingsvisie 
is niet veel meer 
dan de huidige 
structuurvisie.

Kerninstrumenten Omgevingswet

Het maken van een 
Omgevingsplan 
is vooral een 
technische 
aangelegenheid.
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Wij  passen onze bestemmings-
plannen aan zodat ze voldoen aan 
de wettelij ke eisen van het 
Omgevingsplan.

We bestuderen hoe we onze 
bestemmingsplannen vertalen naar 
een Omgevingsplan, met oog voor 
interne processen.

Het Omgevingsplan is meer dan 
een optelsom en biedt kansen tot 
experimenten.

Absoluut niet. We grij pen het 
Omgevingsplan aan om de 
inrichting van de leefomgeving 
signifi cant anders aan te pakken.

A

B

C

D

Wellicht zitten er kansen in de 
nieuwe kerninstrumenten, maar 
wij  veranderen stapsgewij s.

Wij  bezien hoe we onze huidige 
plannen en visies vertalen naar een 
Omgevingsplan en -visie, met oog 
voor de interne processen.

We willen vooruitlopend op de 
Omgevingswet gaan 
experimenteren met de nieuwe 
kerninstrumenten in deelgebieden. 

We starten zo snel mogelij k met 
een Omgevingsvisie en -plan, in 
samenwerking met overheden, 
burgers en bedrij fsleven.

A

B

C

D

Wij  passen onze structuurvisie aan 
zodat deze voldoet aan de 
wettelij ke vereiste Omgevingsvisie. 

Wij  proberen aan de hand van de 
structuurvisie tot een integrale 
Omgevingsvisie te komen.

De Omgevingsvisie is meer dan 
een optelsom van bestaande visies 
ten aanzien van de fysieke 
omgeving.

Met de Omgevingsvisies kunnen 
we visies ten aanzien van de 
fysieke omgeving intern en extern 
stroomlij nen.

A

B

C

D

Ja. Wij  proberen de 
omgevingsplannen zo veel 
mogelij k technisch te laten 
samenvoegen. 

Wanneer het nodig is kunnen 
andere interne partij en betrokken 
worden.

Voor sommige delen van de 
ontwikkeling wordt er met 
verschillende afdelingen 
samengewerkt.

Een Omgevingsplan is integraal en 
er wordt dan ook integraal 
samengewerkt om deze op te 
stellen.

A

B

C

D



Informatievoorziening en 
dienstverlening

Wat is onze ambitie 
met betrekking tot 
informatievoorziening?

Informatievoorziening en 
dienstverlening 

Hoe willen we 
omgaan met data?

Informatievoorziening en 
dienstverlening

In hoeverre zĳ n 
we bereid tot 
investeren in 
informatievoorziening 
en dienstverlening?

Informatievoorziening en 
dienstverlening

Wat is ons 
ambitieniveau 
ten aanzien van 
dienstverlening?
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Applicaties aanpassen indien 
nodig. 

ICT aanpassen om kosten te 
reduceren.

Nieuwe ICT op focusgebieden 
(bottom-up).

Nieuwe ICT vanuit visie, imago, …

A

B

C

D

Data zij n voor intern gebruik. 

We delen data indien dit 
(fi nanciële) meerwaarde oplevert.

We willen specifi eke typen data 
delen.

We willen open data en big data. 
Data leveren aan informatie huizen 
om maatschappelij ke opgaven in te 
vullen. 

A

B

C

D

Voldoende investeren om aan de 
wet te voldoen.

We investeren indien er sprake is 
van een goede business case.

ICT aanpassen op basis van 
externe prioriteiten; externe 
‘opgaven’; bestuurlij ke thema’s.

We willen fl ink investeren om 
invulling te geven aan onze visie, 
maatschappelij ke opgave, imago, 
etc.

A

B

C

D

Basisniveau; minimaal adequaat. 

Kostengedreven kanaalsturing.

Focus op de klant, toptaken, 
right-sizing.

Optimale dienstverlening voor 
burgers, bedrij ven en overheden. 
We willen vernieuwende 
serviceconcepten introduceren.

A

B

C

D
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Visie op de Wet

Op welke manier 
willen we de 
Omgevingswet 
benutten?

Visie op de Wet 

De Omgevingswet is 
‘oude wĳ n in nieuwe 
zakken’, zo veel 
verandert er niet. 

Visie op de Wet

Wie is de eigenaar 
van een succesvolle 
invoering van de 
Omgevingswet 
binnen onze 
organisatie?

Visie op de Wet

Wat is kenmerkend 
voor onze aanpak m.b.t. 
de Omgevings wet? 



Wij  brengen vooralsnog de 
gevolgen van de Omgevingswet in 
kaart, wij  wachten tot er meer 
informatie beschikbaar is.

Door middel van een analyse of 
impactanalyse kij ken wij  hoe wij  
onze interne processen moeten 
aanpassen

Wij  experimenten in overzichtelij ke 
mate met het gedachtegoed van 
de Omgevingswet.

Wij  betrekken zo veel mogelij k 
partij en bij  de Omgevingswet, 
iedereen kan initiatief nemen.

A

B

C

D

Al die drukte in het ‘Haagse’. We 
werken al integraal met ‘open 
vizier’ naar de samenleving. 

De Omgevingswet vraagt intern 
om nieuwe processen en 
procedures. De ‘buitenwereld’ zal 
daar weinig van merken. 

Op onderdelen zal de gemeente 
wij zigingen door moeten voeren. 
Het is een kans om te 
experimenteren in bepaalde 
gebieden. 

Integendeel, de Omgevingswet is 
een kans om het fundamenteel 
anders te doen, niet alleen intern 
maar ook extern.

A

B

C

D

Het afdelingshoofd juridische 
zaken; het wettelij k volgen van de 
wet vinden wij  belangrij k.

Projectleider / Programmamanager 
met veel oog voor de fi nanciën.

Ruimtelij ke Ordening / Bestuur. 
Het gaat immers over de 
leefomgeving.

Bestuur / Verandermanager, want 
de Omgevingswet vraagt om een 
cultuuromslag.

A

B

C

D

Wij  optimaliseren naar de letter 
van de wet.

Effi ciency & effectiviteit staan voor 
ons centraal.

Wij  benutten selectief; leren en 
delen vinden wij  belangrij k.

Wij  willen volledig werken in de 
geest van de Omgevingswet.

A

B

C

D



2024

Visie op de Wet

De Omgevingswet 
biedt de mogelĳ kheid 
de energieke 
samenleving optimaal 
te benutten.



Dat is niet nodig. We zorgen dat 
onze interne processen op orde 
zijn.

Als het ons verder helpt…

Op onderdelen is dat zeker het 
geval. Wij gaan daarmee 
experimenteren.

Zeker. De Omgevingswet is voor 
ons een stimulans om onze 
processen helemaal op de 
samenleving te richten.

A

B

C

D
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Samenwerking in de keten

De Omgevingswet 
leidt tot een grotere 
Omgevingsdienst.

Samenwerking in de keten 

We zullen ook andere 
organisaties dan de 
regiogemeenten 
moeten betrekken.

Samenwerking in de keten

De Omgevingswet 
kan alleen regionaal 
worden uitgevoerd.

Samenwerking in de keten

Samenwerking 
op politiek, 
beleidsmatig en 
uitvoerend niveau 
is geboden.



Alleen als dat nodig is. Wij  gaan 
opnieuw beoordelen welke taken 
waar moeten liggen.

Wanneer dat doelmatig is, dragen 
we mogelij k meer taken over. 

Ja, vooral bij  een inhoudelij ke 
meerwaarde voor de leefomgeving 
of de maatschappij .

Zeker. We bepalen in onderling 
overleg wat het takenpakket voor 
de Omgevingsdienst wordt.

A

B

C

D

Dat lij kt ons echt overtrokken. 
Gemeentelij ke samenwerking is al 
lastig genoeg.

Dat wegen we van geval tot geval 
af. We gaan daar geen nieuwe 
structuren voor ontwikkelen. 

Wanneer een gebied dat nodig 
heeft, gaan we dat zeker doen. 

Zeker. Niet alleen publieke partij en 
maar ook burgers en bedrij ven. 

A

B

C

D

Nee hoor, we zullen het met name 
intern anders moeten organiseren.

Wanneer we daar samen beter van 
worden, is dat een optie. 

We gaan coalities sluiten om 
bepaalde gebieden optimaal in te 
richten. 

Ja, we staan gezamenlij k aan de lat 
om de maatschappij  maximaal 
meerwaarde te bieden. 

A

B

C

D

Wel nee, zoals we het nu doen, 
gaat het prima.

Uitvoerend alleen wanneer dat tot 
besparingen leidt. Politiek / 
beleidsmatig gaat wel erg ver.

Zeker, maar niet over de gehele 
linie. Op dossiers gaan we dat 
doen.

Daar ligt de echte uitdaging en 
ambitie. 

A

B

C

D
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20242024

Kerninstrumenten Omgevingswet

Het Omgevingsplan 
is niet veel meer 
dan het huidige 
bestemmingsplan. 

Kerninstrumenten Omgevingswet 

De nieuwe 
kerninstrumenten 
bieden grote kansen 
om in te spelen op 
maatschappelĳ ke 
opgaven in onze 
gemeente. 

Kerninstrumenten Omgevingswet

De Omgevingsvisie 
is niet veel meer 
dan de huidige 
structuurvisie.

Kerninstrumenten Omgevingswet

Het maken van een 
Omgevingsplan 
is vooral een 
technische 
aangelegenheid.



Wij  passen onze bestemmings-
plannen aan zodat ze voldoen aan 
de wettelij ke eisen van het 
Omgevingsplan.

We bestuderen hoe we onze 
bestemmingsplannen vertalen naar 
een Omgevingsplan, met oog voor 
interne processen.

Het Omgevingsplan is meer dan 
een optelsom en biedt kansen tot 
experimenten.

Absoluut niet. We grij pen het 
Omgevingsplan aan om de 
inrichting van de leefomgeving 
signifi cant anders aan te pakken.

A

B

C

D

Wellicht zitten er kansen in de 
nieuwe kerninstrumenten, maar 
wij  veranderen stapsgewij s.

Wij  bezien hoe we onze huidige 
plannen en visies vertalen naar een 
Omgevingsplan en -visie, met oog 
voor de interne processen.

We willen vooruitlopend op de 
Omgevingswet gaan 
experimenteren met de nieuwe 
kerninstrumenten in deelgebieden. 

We starten zo snel mogelij k met 
een Omgevingsvisie en -plan, in 
samenwerking met overheden, 
burgers en bedrij fsleven.

A

B

C

D

Wij  passen onze structuurvisie aan 
zodat deze voldoet aan de 
wettelij ke vereiste Omgevingsvisie. 

Wij  proberen aan de hand van de 
structuurvisie tot een integrale 
Omgevingsvisie te komen.

De Omgevingsvisie is meer dan 
een optelsom van bestaande visies 
ten aanzien van de fysieke 
omgeving.

Met de Omgevingsvisies kunnen 
we visies ten aanzien van de 
fysieke omgeving intern en extern 
stroomlij nen.

A

B

C

D

Ja. Wij  proberen de 
omgevingsplannen zo veel 
mogelij k technisch te laten 
samenvoegen. 

Wanneer het nodig is kunnen 
andere interne partij en betrokken 
worden.

Voor sommige delen van de 
ontwikkeling wordt er met 
verschillende afdelingen 
samengewerkt.

Een Omgevingsplan is integraal en 
er wordt dan ook integraal 
samengewerkt om deze op te 
stellen.

A

B

C

D
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Informatievoorziening en 
dienstverlening

Wat is onze ambitie 
met betrekking tot 
informatievoorziening?

Informatievoorziening en 
dienstverlening 

Hoe willen we 
omgaan met data?

Informatievoorziening en 
dienstverlening

In hoeverre zĳ n 
we bereid tot 
investeren in 
informatievoorziening 
en dienstverlening?

Informatievoorziening en 
dienstverlening

Wat is ons 
ambitieniveau 
ten aanzien van 
dienstverlening?



Applicaties aanpassen indien 
nodig. 

ICT aanpassen om kosten te 
reduceren.

Nieuwe ICT op focusgebieden 
(bottom-up).

Nieuwe ICT vanuit visie, imago, …

A

B

C

D

Data zij n voor intern gebruik. 

We delen data indien dit 
(fi nanciële) meerwaarde oplevert.

We willen specifi eke typen data 
delen.

We willen open data en big data. 
Data leveren aan informatie huizen 
om maatschappelij ke opgaven in te 
vullen. 

A

B

C

D

Voldoende investeren om aan de 
wet te voldoen.

We investeren indien er sprake is 
van een goede business case.

ICT aanpassen op basis van 
externe prioriteiten; externe 
‘opgaven’; bestuurlij ke thema’s.

We willen fl ink investeren om 
invulling te geven aan onze visie, 
maatschappelij ke opgave, imago, 
etc.

A

B

C

D

Basisniveau; minimaal adequaat. 

Kostengedreven kanaalsturing.

Focus op de klant, toptaken, 
right-sizing.

Optimale dienstverlening voor 
burgers, bedrij ven en overheden. 
We willen vernieuwende 
serviceconcepten introduceren.

A

B

C

D




