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1. Aanleiding en prioriteitsafweging 

Op 1 juli 2015 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Omgevingswet aangenomen. De wet treedt 
op 1 januari 2021 in werking. De gemeente is vanaf die datum dan ook verplicht om volgens de 
Omgevingswet te werken. De Omgevingswet is een raamwet en bundelt 26 wetten geheel en circa 
een tiental deels in één wet en integreert daarmee alle sectorale wetten op het gebied van de 
fysieke leefomgeving. Onder andere de Wet ruimtelijke ordening, de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, de Crisis en herstelwet, de Wet natuurbescherming, de Waterwet en grote delen 
van de Wet milieubeheer en de Monumentenwet gaan op in de Omgevingswet. De integratie van al 
deze wetten wordt landelijk beschouwd als een fundamentele stelselherziening. 
 
Vanuit de integrale aanpak die de Omgevingswet voorstaat, worden de diverse sectorale 
instrumenten vervangen door zes integrale instrumenten op rijks-, provinciaal en gemeentelijk 
niveau. Belangrijk voor de gemeente zijn de voornamelijk de volgende instrumenten:  
- De omgevingsvisie, die de verschillende sectorale visies en structuurvisie vervangt als 
toekomstbeeld en ontwikkelingsrichting van de gemeente;  
- Programma’s, waarin wordt aangegeven hoe voor een bepaald gebied of thema concrete 
maatregelen worden genomen om de omgevingskwaliteit te verbeteren;  
- Het omgevingsplan, dat het bestemmingsplan vervangt door een integraal en actueel document 
met daarin de zonering en regelgeving voor de fysieke leefomgeving, waarin meer ruimte gegeven 
kan worden voor ontwikkeling;  
- De omgevingsvergunning, die de al bestaande omgevingsvergunning meer integraal maakt, met 
een kortere procedure. 
 
Daarnaast vraagt de Omgevingswet vooral ook om een andere manier van werken, waarbij beleid 
meer in vroegtijdige participatie met de samenleving wordt opgesteld, de dienstverlening van de 
gemeente beter aansluit bij de verwachtingen van de samenleving en samenwerking met 
ketenpartners gestroomlijnder verloopt. Tevens wordt bestuurlijk gezien een duidelijk onderscheid 
gemaakt in het opstellen van de grote kaders als de omgevingsvisie en het omgevingsplan door de 
gemeenteraad en de uitvoering hiervan in programma’s en het verlenen van 
omgevingsvergunningen door het college. Deze nieuwe rolverdeling moet snellere, efficiëntere 
dienstverlening mogelijk maken. 
 

De gemeente Den Helder heeft zich de afgelopen twee jaar voorbereid op de invoering van de 

Omgevingswet door te oefenen met het instrument omgevingsvisie in een pilot omgevingsvisie 

Huisduinen en het opstellen van een omgevingsvisie voor Julianadorp (besluitvorming in 2019). Ook 

zijn er diverse werkprocessen, bijvoorbeeld rondom vergunningsverlening en principeverzoeken, 

onder de loep genomen en waar mogelijk efficiënter gemaakt. De invoering van de Omgevingswet 

gaat nu echter een belangrijke fase in. De aankomende twee jaar moeten er op vijf inhoudelijke 

projectsporen stappen worden gezet om de wet in 2021 succesvol te kunnen gaan uitvoeren. 

Daarnaast is er een aantal meer procesmatige onderdelen, die randvoorwaardelijk zijn voor het 

soepel invoeren van, en daarna werken met, de Omgevingswet.  

Dit programmaplan stippelt een route uit om dit samenhangend te bewerkstelligen. 

 

 

2. Projectdoelstelling 

Doel van dit programmaplan is structuur geven aan de verschillende stappen die moeten worden 

gezet in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet. Het programmaplan vormt hiermee het 

spoorboekje voor het Programma invoering Omgevingswet.  

Hierbinnen zijn 5 projectsporen te onderscheiden, waarin in de komende twee jaar diverse stappen 

moeten worden gezet om de Omgevingswet op 1 januari 2021 succesvol te kunnen gaan uitvoeren, 

of waar we afhankelijk zijn van landelijke ontwikkeling, hier in ieder geval zo goed mogelijk op 

voorbereid zijn. Vier processporen zijn randvoorwaardelijk voor het succesvol werken met de 

Omgevingswet en lopen door alle projectsporen heen. 

 

 

3. Projectresultaat 

Het resultaat van dit programma moet leiden tot een succesvolle invoering van de Omgevingswet. 

Hieronder wordt verstaan dat op de invoeringsdatum, 1 januari 2021, de gemeente conform de 

wettelijke eis kan werken volgens de Omgevingswet. Hiervoor is het belangrijk om na invoering zo 

snel mogelijk de kerninstrumenten vast te stellen (pas mogelijk vanaf invoeringsdatum 1 januari 

2021): een gemeente dekkende omgevingsvisie (verplicht op 1-1-2024), de belangrijkste 

programma’s, een gemeente dekkend omgevingsplan met opgeschoonde en geactualiseerde 

regelgeving (verplicht op 1-1-2029) en de mogelijkheid om op basis hiervan 

omgevingsvergunningen binnen de gestelde 8 weken te verlenen. Deze instrumenten moeten in lijn 

met het nieuwe participatiebeleid worden opgesteld. De dienstverlening van de gemeente, 

bijvoorbeeld bij het aanvragen van vergunningen of doen van meldingen, moet aansluiten bij de 
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doelen van de Omgevingswet. Daarnaast moet worden aangesloten op de landelijke ICT-

voorziening rondom de Omgevingswet, het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Deze zal ook na 

2021 verder ontwikkeld worden, maar zal vanaf invoering de basis vormen voor onze 

dienstverlening. 

 

 

4. Afbakening van het project 

Dit programmaplan biedt een samenhangend overzicht op alle onderdelen die samen tot een 

succesvolle invoering van de Omgevingswet voor de gemeente Den Helder moet gaan leiden. 

Hierin zijn zowel meer project- als procesmatige onderdelen te onderscheiden. Wat betreft de 

projectmatige onderdelen zijn er vijf sporen waarin de verschillende activiteiten samenhangen:  

1. Omgevingsvisie & Programma’s;  
2. Regelgeving;  

3. Omgevingsvergunning, toezicht en handhaving;  

4. Participatie- & Dienstverleningsbeleid;  

5. Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).  

Het gaat hier om een aantal (kern)instrumenten en verplichte onderdelen.  

 

De procesmatige aspecten aan de invoering van de Omgevingswet zijn de sporen 6 t/m 9:  

6. Cultuurverandering;  

7. Betrekken politiek;  

8. ICT en informatiemanagement; 

9. Communicatie.  

Deze procesmatige aspecten lopen eigenlijk door ieder inhoudelijk spoor heen en kennen geen 

duidelijke einddatum of nauw omschreven projectdoelstellingen. De verantwoordelijke trekkers van 

deze sporen zullen een plan opstellen hoe de organisatie hier de komende jaren mee aan de slag 

kunnen gaan. Een overzicht van concrete stappen in de komende twee jaar is te vinden in de 

planning (bijlage 1). 

 

De Omgevingswet beslaat alle regelgeving met een directe invloed op de fysieke leefomgeving. Ook 

veiligheid en gezondheid, zover de regelgeving betrekking heeft op een specifieke locatie, wordt 

hierin meegenomen. Hierdoor ontstaat een zeer brede scope voor de invoering van de 

Omgevingswet, waarin nadrukkelijk ook de verbinding wordt gezocht met deze beleidsterreinen. De 

Omgevingswet heeft, voor zover geen directe invloed op de leefomgeving, geen betrekking op 

regelgeving rond openbare orde, sociale zaken en financiën/bedrijfsvoering. 

 

 

5. Fasering en planning 

De komende twee jaar moeten er op alle sporen stappen gezet worden. In bijlage 1 is de planning 
van de verschillende activiteiten globaal opgenomen in kwartalen. Voor ieder spoor zullen de 
resultaten van dat spoor, de activiteiten die daarvoor moeten worden uitgevoerd en een meer 
specifieke planning samenkomen in een Plan van Aanpak voor ieder half jaar, tot 2021. De 
samenhang van de sporen is als volgt: 
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Hieronder wordt een overzicht gegeven van de inhoudelijke sporen, een beschrijving van de opgave 
en de wijze waarop dit gerealiseerd kan worden binnen de organisatie.  
Nota Bene: de gemaakte capaciteitsschattingen zijn globaal gemaakt op basis van 
gesprekken binnen de teams, vergelijkingen met andere gemeenten en eerdere 
verandertrajecten en zullen steeds scherper worden.  
Indien nodig wordt op basis hiervan bijgestuurd binnen het programma. 
 
1. Omgevingsvisie & programma’s 
De omgevingsvisie, als richtinggevend document voor de verdere ontwikkeling van de gemeente 
Den Helder, vormt een belangrijke basis voor het te voeren omgevingsbeleid. Om zo goed mogelijk 
richting hieraan te geven is de ambitie om zo snel mogelijk een omgevingsvisie voor de gehele 
gemeente op te stellen. Juridisch gezien moet dit in ieder geval op 1-1-2024 gebeurd zijn. Het 
opstellen van programma’s is vrijwel geheel facultatief, maar kan verstandig zijn wanneer er voor 
een gebied of een thema sturing moet worden gegeven wat betreft de nadere uitwerking van de 
omgevingsvisie. Het gaat daarbij om de korte termijn (tot 5 jaar). 
 
Wat moet er gebeuren? 
Om dit te realiseren is reeds in 2017 een pilot omgevingsvisie opgesteld voor een klein gedeelte van 
de gemeente, namelijk Huisduinen en de Grafelijkheidsduinen. Deze is in het voorjaar van 2018 
vastgesteld als structuurvisie, in afwachting op de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021. 
De omgevingsvisie wordt gebiedsgericht opgesteld, gericht op participatie van bewoners, veel lokaal 
draagvlak voor toekomstige ontwikkelingen en een sterk eigen profiel en richting per kern. 
 
Inmiddels wordt er gewerkt aan een omgevingsvisie voor Julianadorp en de Koegraspolder. Deze 
wordt naar verwachting in de tweede helft van 2019 vastgesteld. Hierna zal ook voor Den Helder 
een omgevingsvisie moeten worden opgesteld. Uiterlijk op 1-1-2024 moet er een omgevingsvisie 
voor het gehele grondgebied van de gemeente Den Helder zijn opgesteld. Daarnaast speelt ook de 
vraag of een regionale omgevingsvisie opgesteld gaat worden met de gemeenten in de Kop van 
Noord-Holland. Uiteindelijk zullen alle gebiedsgerichte omgevingsvisies samen tot één 
omgevingsvisie voor de gemeente Den Helder moeten worden gevormd, eventueel met een 
regionale visie als oplegger. 
 
Wat betreft de programma’s behoeft onze werkwijze weinig aanpassing. In de afgelopen jaren 
worden sectorale beleidsnota’s reeds opgesteld na participatie van bewoners, ondernemers en 
organisaties. Belangrijk verschil is dat deze programma’s geen losse richtinggevende status meer 
zullen hebben, maar een verdere uitwerking van de omgevingsvisie zijn.  
 
Wat is hiervoor nodig? 
Het opstellen van omgevingsvisies en programma’s voor de fysieke leefomgeving valt onder het 
reguliere werk van de huidige teams Ruimte, ECV en Vastgoed en, in mindere mate, Beheer 
Openbare Ruimte/Ingenieursbureau, Vergunningen, Handhaving en de teams in het Sociaal 
Domein.  
 
Voor het opstellen van de omgevingsvisies is een projectleider aangewezen en is er een flexibele 
werkgroep van collega’s vanuit verschillende specialisaties. Bij een ambitie om in 2021 voor de 
gehele gemeente één omgevingsvisie te hebben ontstaat een behoorlijke werkdruk. Het opstellen 
van een omgevingsvisie, in participatie met bewoners, ondernemers, partijen en andere 
stakeholders, is een relatief nieuw proces, wat diverse maanden vraagt qua participatie, 
schrijfproces en besluitvorming. Gepoogd wordt participatie en het schrijfproces zo efficiënt mogelijk 
te organiseren, waardoor de tijdsinspanning in de hand gehouden wordt. Belangrijk is hierbij wel dat 
het opstellen van de omgevingsvisies genoeg prioriteit krijgt om het met de huidige bezetting voor 
elkaar te krijgen. Hiervoor is belangrijk dat er geen tijd meer wordt gestoken in sectorale 
beleidsstukken die straks door de Omgevingswet hun status verliezen. 
 
Wat betreft het opstellen van programma’s is vooral een heroverweging nodig welke programma’s 
nodig zijn om de doelen uit de omgevingsvisie te realiseren. Waar huidige beleidsnota’s (op het 
gebied van de fysieke leefomgeving) voldoen en opgesteld zijn volgens de eisen aan het instrument 
programma onder de Omgevingswet kan worden volstaan met het opnieuw vaststellen als 
programma vanaf 1 januari 2021. Ontbrekende of niet adequate beleidsnota’s zijn niet meer geldig 
en moeten worden heroverwogen. Dit valt onder regulier werk van de verschillende specialisten, 
maar na analyse zou kunnen blijken dat dit in aanloop naar 2021 extra werk oplevert. 
 

2. Regelgeving 

Om Den Helder voor te bereiden op de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2021 is een 

ingrijpende wetgevingsoperatie op lokaal niveau nodig. Er resteert nog maar 2 jaar om dit in gang te 

zetten en tijdig af te ronden. 
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Wat moet er gebeuren? 

Belangrijk onderdeel hiervan vormt de voorbereiding van de kerninstrumenten van deze nieuwe wet, 

specifiek het omgevingsplan. Het omgevingsplan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving op 

lokaal niveau (onder meer verordeningen, regelingen, bestemmingsplannen en evt. beleidsregels). 

Per gemeente is er één omgevingsplan: alle gemeentelijke regelgeving die betrekking heeft op de 

fysieke leefomgeving, en mogelijk ook daaraan gerelateerd beleid, en de zoneringen van functies uit 

het bestemmingsplan moet hierin worden samengevoegd.  

 

Dit is een ingrijpend, arbeidsintensief en langdurig proces waarbij al deze regelgeving en –beleid 

onder de loep moet worden genomen om tot één harmonisatie te komen en waar nodig te wijzigen 

of aan te vullen. Een aantal gemeenten is hier nu al mee bezig en doet dit – vanwege de omvang – 

in stappen. In 2019 zal ook de zogenaamde Bruidsschat, de set aan regelgeving die wordt 

gedecentraliseerd van Rijk naar gemeenten bekend worden. Deze kan zonder meer worden 

overgenomen, maar er kan ook gekozen worden om deze te wijzigen naar een gemeente specifieke 

set regels of deze regels zelfs geheel los te laten. Dit zal worden gedaan in overeenstemming met 

de opgestelde omgevingsvisie en eventuele programma’s.  
Een tussentijds product is de zogenaamde Omgevingsverordening waarin een belangrijk deel van 

deze regelgeving (veelal met uitzondering van de bestemmingsplannen) al is geharmoniseerd zodat 

dit per 1 januari 2021 gemakkelijk in het nieuwe omgevingsplan kan worden ingevoegd. Uiterlijk op 

1-1-2029 moet er een gemeente dekkend omgevingsplan liggen, waarin ook een groot aantal 

verordeningen op het gebied van de fysieke leefomgeving in moet worden geïntegreerd. 

 

Voor een aantal verordeningen/beleidsstukken zijn wijzigingen op korte termijn nodig of gewenst. 

Wanneer geheel duidelijk is dat deze in het op te stellen omgevingsplan moeten worden 

opgenomen wordt voor deze onderdelen op korte termijn de gemeenteraad betrokken bij het 

‘Omgevingswet-proof’ maken hiervan. Dit betekent dat concrete delen van de regelgeving naar 
voren worden geschoven in verband met maatschappelijke en/of politieke urgentie. In 2019 gaat het 

in ieder geval om de volgende onderdelen: 

 

     - Omgevingskwaliteit (Welstandsbeleid en toetsing door Commissie Ruimtelijke Kwaliteit) 

In het coalitieakkoord is opgenomen dat de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) wordt afgeschaft. 

Dit noodzaakt de gemeente om te onderzoeken hoe op een andere manier uitvoering gegeven kan 

gaan worden aan het beleid omtrent omgevingskwaliteit voor Den Helder. Tevens wordt in 2021 de 

Omgevingswet ingevoerd, waarin de gemeente meer beleidsvrijheid krijgt om omgevingskwaliteit te 

behouden en te bereiken. Dat betekent dat de gemeente grotendeels verantwoordelijk wordt om de 

gewenste kwaliteit van de omgeving te behouden en te bereiken. In het licht van de lopende 

discussie over het huidige beleid omtrent omgevingskwaliteit en de advisering hierover door de CRK 

en de noodzaak om tot nieuw, toekomstbestendig beleid te komen onder de Omgevingswet wordt in 

2019 met de gemeenteraad hiervoor een traject ingezet. Hiervoor zal een projectleider worden 

aangewezen, met als opdracht om vóór eind 2019 te komen tot een gedragen oplossing voor het 

opnemen van omgevingskwaliteit in het op te stellen omgevingsplan en voor het implementeren van 

het nieuwe beleid. De projectleider organiseert hiervoor een aantal activiteiten, om de 

gemeenteraad in stappen te informeren en vervolgens richting te laten bepalen wat betreft 

omgevingskwaliteit in de gemeente Den Helder. 

 

     - Kamerverhuur 

De behoefte om te wonen in appartementen en kamers neemt toe. Dit merkt de gemeente aan de 

toename van de aanvragen voor kamerverhuurvergunningen. Het wonen in kamers (meerdere 

huishoudens in één woning) heeft een andere ruimtelijke impact dan het wonen van één huishouden 

in een woning. Het is gelet op deze toename in de vraag naar deze andere manier van wonen 

noodzakelijk om te onderzoeken hoe en waar dit mogelijk is en te regelen dat een goed woon- en 

leefklimaat in de buurt wordt gewaarborgd. Aangezien dit regels zijn die de fysieke leefomgeving 

betreffen, is het van belang om het nieuwe beleid over kamerverhuur ‘Omgevingswet-proof’ te 
maken, zodat de nieuwe beleidsregels overgenomen kunnen worden in het toekomstige 

omgevingsplan. 

 

Aan het omgevingsplan gerelateerde producten zijn het in kaart brengen van het benodigde 

overgangsrecht (wat willen we aan ‘oude’ regelgeving behouden en tot wanneer?), intrekken van 
oude regelgeving/beleid en het digitaliseren van het nieuwe kader, voor zover dit nog niet is 

gebeurd. Ten overvloede: het kan goed zijn dat er aanverwante producten en bijbehorende inzet 

nodig is, maar dat dit op dit moment nog niet in beeld is.  

 

Wat is hiervoor nodig? 

Om dit te realiseren, is een projectleider aangewezen die specifiek verantwoordelijk is voor dit 

onderdeel. De functie en het project zijn ingebed in de organisatie en in de programmastructuur. 

Deze trekker hangt onder het Programma invoering Omgevingswet en rapporteert hieraan periodiek 
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over de voortgang. Belangrijk is dat de trekker (ten minste voor een belangrijk deel van zijn 

werkzaamheden) wordt vrijgesteld tot 1 januari 2021.  

 

De projectleider wordt ondersteund door een werkgroep die zich specifiek met dit onderdeel 

bezighoudt. Kennis wordt in ieder geval geleverd vanuit de vakgebieden/specialismen ruimtelijke 

ordening, vergunningsverlening, veiligheid, beheer openbare ruimte en juridische zaken, om de 

groep genoeg kennis en capaciteit te geven. Daarnaast moeten er ook, zij het op een minder 

intensieve wijze, regelmatig collega’s vanuit het Sociaal Domein en dienstverlening worden 

aangehaakt. De omvang van het werk is dusdanig dat al deze leden van het projectteam hier een 

aantal uren per week voor beschikbaar moeten hebben. 
 

3. Omgevingsvergunning, toezicht en handhaving 

Om de teams met als taken vergunningverlening en toezicht en handhaving (per 1 april 

procesteams Vergunningen en Veiligheid) goed voor te bereiden op de invoering van de 

Omgevingswet per 1 januari 2021 is een gedeeltelijke herziening van de werkprocessen nodig. 

Zodat we op 1 januari 2021 zonder problemen van start kunnen met het volledig digitaal behandelen 

van aanvragen omgevingsvergunning en het toezicht en de handhaving hierop.  

 

Wat moet er gebeuren?  

Vergunningen: De behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning gaat volgens een bepaald 

werkproces (voornamelijk digitaal). Het werkproces van aanvraag tot vergunning is onder de huidige 

wetgeving (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) goed in kaart gebracht. Deze moet voor een 

deel herzien en geoptimaliseerd worden. Afhankelijk van hoe ingrijpend de gemeentelijke 

regelgeving gaat veranderen (met name wat er toegevoegd gaat worden vanuit ander beleid, 

bijvoorbeeld vanuit de APV) moeten de processen worden ingericht en afgestemd met de diverse 

adviseurs (intern en extern).  

Handhaving en toezicht: Het werkproces van het team toezicht en handhaving is minder goed in 

kaart gebracht. Ook werkt toezicht en handhaving nog gedeeltelijk vanaf papier. Het doel is om 

vanaf de invoering van de omgevingswet het toezicht en de handhaving volledig digitaal te kunnen 

doen. Hiervoor moet het werkproces aangepast worden op basis van de gewijzigde landelijke en 

gemeentelijke regelgeving en voor het digitaal werken. De toezichthouders/handhavers dienen 

gefaciliteerd te worden met digitale middelen. Checklisten dienen op elkaar afgestemd te zijn, zodat 

deze intern direct verwerkt kunnen worden. 

Dienstverleningsovereenkomsten: Met betrekking tot de VTH taken zijn er diverse 

dienstverleningsovereenkomsten met andere bevoegde gezagen en adviseurs (ketenpartners). 

Bekeken moet worden in hoeverre deze met de komst van andere regelgeving herzien moeten 

worden. Tevens dienen afspraken gemaakt te worden over hoe er digitaal wordt 

geadviseerd/samengewerkt. 

Aanpassing van VTH applicaties en zaaksysteem: Op dit moment worden aanvragen voor 

omgevingsvergunningen afgehandeld binnen zaaksysteem Squit XO. Nog niet bekend is met welk 

systeem gewerkt zal worden vanaf de ingang van de Omgevingswet op 1 januari 2021. Deze keuze 

moet binnen nu en 6 maanden gemaakt worden en er moet een keuze worden gemaakt welk 

overgangsscenario wij gaan toepassen. De nieuwe werkprocessen kunnen in het zaaksysteem 

ingericht worden zodra bekend is welke gemeentelijke regelgeving wordt geïntegreerd in het 

omgevingsplan en waarvoor een omgevingsvergunning dient te worden aangevraagd. De 

implementatie van deze nieuwe software (opvolger Squit XO of anders) kan veel uren kosten. Roxit 

(ontwikkelaar Squit XO) heeft aangegeven dat dit een 2-6 maanden-traject betreft, inclusief e-

learning voor gebruikers. Indien gekozen wordt voor een ander zaaksysteem zal hiervoor 

waarschijnlijk meer tijd nodig zijn. Daarnaast kan Squit tevens uitgebreid worden met modules voor 

toezicht en handhaving, waardoor het hele VTH proces in dit systeem afgehandeld kan worden. 

Deze optie zou overwogen kunnen worden. Indien gekozen wordt voor het zaaksysteem Squit kan 

nu al per module overgestapt worden naar Squit 20/20. Hiermee wordt voorkomen dat er per 1 

januari 2021 een abrupte overgang moet plaatsvinden. Dit kan namelijk consequenties hebben voor 

onze medewerkers die opeens in een nieuwe omgeving moet werken, maar ook kan het gebeuren 

dat software ontwikkelaar Roxit overbelast is eind 2020 vanwege alle organisaties die op dat 

moment tegelijkertijd ook kiezen voor deze optie. 

 

Wat is hiervoor nodig?  

Om bovenstaand te realiseren is een inschatting van de benodigde uren gemaakt, op basis van de 

implementatie van de Wabo in 2010. 

 

Werkprocessen vergunningen:                                           100 uren; 

Werkprocessen toezicht en handhaving:                            200 uren; 

Dienstverleningsovereenkomsten herzien:                         100 uren; 

Aanpassing van VTH applicaties en zaaksysteem:             950 uren; * 

   * Indien voor een ander systeem wordt gekozen zal dit meer tijd kosten 
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Op dit moment is er slechts een klein aantal uur per week beschikbaar voor de invoering van de 

Omgevingswet. In de komende twee jaar zal de Omgevingswet steeds meer stapsgewijs moeten 

worden geïntegreerd in de huidige werkzaamheden, door aanpassing van werkprocessen en 

cultuur- en gedragsverandering binnen de bestaande werkzaamheden.  

 

Vanuit team Vergunningen en/of Veiligheid zal voor het herzien van de 

dienstverleningsovereenkomsten iemand aangewezen moeten worden en voor die uren 

vrijgemaakt. Voor de software implementatie moet iemand gedurende 6 maanden in het jaar 2020 

zoveel mogelijk worden vrijgesteld van andere werkzaamheden. De tijd die hieraan besteed moet 

worden is afhankelijk van de software die aangekocht moet worden. Hierin is inhoudelijke 

ondersteuning nodig vanuit het spoor ICT/informatiemanagement. 

 

Team veiligheid zal zich bezig moeten houden met de implementatie van elektronisch toezicht. Ook 

hiervoor zal ondersteuning nodig zijn vanuit het spoor ICT/ informatiemanagement. Bij dit team zal 

ook meer ingezet dienen te worden op gedragsverandering (van toezichthouder naar gastheer van 

de gemeente). Tot slot dienen alle medewerkers die te maken krijgen met nieuwe software/ digitale 

middelen hiervoor een opleiding te krijgen. 
 

4. Dienstverleningsvisie en participatiebeleid 
Een heroverweging van de klantgerichtheid van de gemeente kan als apart spoor bij invoering van 
de Omgevingswet worden beschouwd. Het gaat zowel om de afstemming van beleid op 
verwachtingen, wensen en zorgen vanuit de samenleving (participatie) als over de serviceverlening 
van de organisatie (dienstverlening). 

 

Wat moet er gebeuren? 

 
1. Vaststellen Dienstverleningsvisie 

In de Dienstverleningsvisie wordt de ambitie van de gemeente Den Helder uitgesproken; wat voor 

organisatie zijn wij? Wat mogen inwoners, ondernemers en organisaties van ons verwachten? 

De visie is het fundament waarop de klantbeleving wordt ingericht. De keuzes die in de 

dienstverleningsvisie worden gemaakt, zijn van invloed op de bedrijfsvoering in de organisatie. Het 

heeft invloed op de vaardigheden en competenties die wij in onze medewerkers verwachten en 

vormt de basis bij het (her)inrichten van bedrijfsprocessen.  

De Omgevingswet stelt de initiatiefnemer centraal en legt de lat voor de dienstverlening hoog.  

 

Op dit moment beschikt de gemeente Den Helder over een dienstverleningsconcept uit 2011. Dit 

concept is geschreven vanuit het oogpunt van de medewerkers. De Omgevingswet dwingt ons meer 

van buiten naar binnen te werken. Er moet een nieuwe Dienstverleningsvisie worden opgesteld, die 

afgestemd is op de verwachtingen van onze klanten.  

 

Toepasbare regels 
Een belangrijke ontwikkeling onder de Omgevingswet is de opkomst van toepasbare regels: 
vragenbomen waarin juridische regelgeving wordt omgezet naar voor de klant begrijpelijke taal, 
waarin de initiatiefnemers op basis van een aantal vragen informatie krijgt over de al dan niet 
geldende regels. Op dit moment bestaan voor enkele aanvragen dit soort vragenbomen in het 
Omgevingsloket (OLO), maar bij invoering Omgevingswet op 1 januari 2021 wordt de gemeente zelf 
verantwoordelijk voor het al dan niet opstellen hiervan. Gezien de belangrijke dienstverlenende rol 
hiervan is het zeer te overwegen om deze voor een aantal aanvragen op te gaan zetten. Dit speelt 
op het snijvlak van regelgeving, dienstverlening en ICT. 

 
2. Participatiebeleid 

De Omgevingswet verplicht gemeenten om bij het vaststellen van omgevingsdocumenten 
(omgevingsvisie, programma’s, omgevingsplan) te motiveren hoe de samenleving is betrokken bij 
de totstandkoming van het beleid. Participatie hierin van de samenleving is altijd verplicht en de wet 
moedigt aan om dit in zo’n vroegtijdig mogelijke fase te doen, ter voorkoming van lange juridische 
bezwaar- en beroepsprocedures. Hoewel participatie al in vrijwel alle gevallen wordt toegepast bij 
het opstellen van beleidsdocumenten zijn op dit moment nog geen afspraken gemaakt over het te 
volgen proces onder de nieuwe Omgevingswet. Aangeraden wordt om dit te laten landen in het 
participatiebeleid (Beleidskader Participatie). Hierin zullen ook afspraken moeten worden gemaakt 
over het niveau van participatie die wordt gevraagd van initiatiefnemers wanneer zij een 
vergunningsaanvraag doen. Te verwachten is dat initiatiefnemers hier veelvuldig in geholpen 
moeten worden en zij hierin hulpmiddelen, maar ook kaders nodig hebben van de gemeente. Dit is 
wat betreft vergunningsverlening een van de belangrijkste wijzigingen binnen de Omgevingswet.  

 
Voor beide onderdelen geldt dat er goede afspraken moeten worden gemaakt met ketenpartners. In 
beleidsvorming moet er met verschillende ketenpartners worden samengewerkt, zoals het 
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Hoogheemraadschap, diverse gemeenschappelijke regelingen (RUD, Veiligheidsregio, GGD), 
Provincie Noord-Holland en buurtgemeenten. Bij de beleidsuitvoering is altijd één partij bevoegd 
gezag. Hierbij moeten dus onder andere afspraken worden gemaakt in het kader van doorzenden 
van verkeerd geadresseerde aanvragen en bij instemmingsverplichting van een andere partij. 
 
Wat is hiervoor nodig? 
Gezien het verschillende karakter is het raadzaam om met twee verschillende werkgroepen aan de 
slag te gaan met deze opgave. Op het vlak van participatie moet een kleine werkgroep worden 
geformeerd die werkt aan afspraken over participatie van de samenleving in de verschillende 
omgevingsdocumenten (beleidsstukken). Deze moeten vervolgens worden vastgelegd, bijvoorbeeld 
in een Beleidskader Participatie. 
Tijdsbesteding: circa 50 uur. 

 
Wat betreft dienstverlening moet er een Dienstverleningsvisie worden opgesteld met daarin plaats 
voor de doelen van en lokale ambities voor de Omgevingswet. Tevens zal moeten worden besloten 
of er gewerkt gaat worden met toepasbare regels. De Dienstverleningsvisie biedt hiervoor het kader. 
Bij deze afweging moet ook meegenomen worden dat het werken met toepasbare regels extra 
inspanning van de organisatie vraagt, zowel qua capaciteit als ook qua investering. Hiervoor zal 
namelijk software moeten worden aangeschaft. Landelijk zijn diverse partijen bezig met de 
ontwikkeling hiervan. Dit zal vervolgens moeten worden geïmplementeerd en diverse collega’s (op 
het gebied van regelgeving, dienstverlening en ICT) zullen moeten worden getraind in het werken 
met de software en met het middel toepasbare regels en vragenbomen.  
Tijdsbesteding: 500 uur. (Dienstverleningsvisie 150 uur, implementeren Toepasbare Regels 350 
uur) 
 
Afspraken over samenwerking tussen ketenpartners zullen vooral op bestuurlijk niveau moeten 
worden gemaakt, hierbij geadviseerd door de verantwoordelijke voor de verschillende processen 
waarvoor de afspraken gemaakt moeten worden. Op dit moment wordt een samenwerking op 
schaal van Noord-Holland Noord voorbereid wat betreft afstemming en informatiewisseling tussen 
ketenpartners en gemeenten. Dit biedt een kans om zaken efficiënter aan te pakken door 
gezamenlijke afspraken te maken. 
Tijdsbesteding: 200 uur. 
 

5. Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) 

De voor de gemeente belangrijke instrumenten in de Omgevingswet zoals de omgevingsvisie, 

programma’s, omgevingsplan en omgevingsvergunning moeten digitaal ontsloten worden. Dat wil 

zeggen dat zij vanaf 2024 geheel digitaal moeten zijn, waarbij wordt aangesloten op het landelijke 

DSO. Voor de gebruiker heeft het digitaal stelsel straks de vorm van één digitaal loket: het nieuwe 

Omgevingsloket. Dit vervangt en biedt bij de inwerkingtreding van de wet in 2021 ten minste 

dezelfde dienstverlening als de huidige digitale voorzieningen met betrekking tot:  

  Omgevingsloket online (OLO),   Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) en   ruimtelijkeplannen.nl 

 

Huidige ontwikkelingen 

De strategische ontwikkelpartners (o.a. Kadaster, RIVM, RWS, Geonovum) voeren de projecten 

voor het nieuwe Omgevingsloket uit en werken in de aanloop naar 2021 stap voor stap aan de 

ontwikkeling van het nieuwe Omgevingsloket. Op weg naar het eindresultaat worden steeds 

tussenproducten opgeleverd. Ieder kwartaal spreken ontwikkelaars samen met gebruikers af welke 

tussenproducten worden gemaakt. Op diverse tussenmomenten wordt steeds getoetst of de 

opgeleverde functionaliteiten voldoen aan de eisen en wensen van de gebruikers. 

  Er wordt gewerkt aan stabiliteit in de basis;  Er worden diverse praktijkproeven uitgevoerd (b.v. meervoudige milieumeldingen);  Er wordt gewerkt aan de koppeling tussen lokale en landelijke voorziening; 

 

Wat moet er gebeuren? 

De gemeenten dienen de volgende zaken op te pakken: 

 De voortgang van projecten van de strategisch ontwikkelpartners volgen.  De bevindingen van het interbestuurlijk project Uitvoering Informatievoorziening 
Omgevingswet (UIVO) volgen, waarin de consequenties van en de eisen aan de 
informatievoorziening en de ICT voor het digitale stelsel worden uitgewerkt. Ook brengen de 
UIVO's een lijn in de eisen aan de oplossingen die leveranciers bieden.  Inventariseren welke lokale voorzieningen en systemen op het digitale stelsel moeten 
aansluiten (Squit, Nedplan, zaaksysteem etc). 
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 Informatievoorziening op orde brengen. Inventariseren/actualiseren processen/procedures. 
Zie ook informatie vanuit UIVO. 

Na 2021 wordt het DSO verder ontwikkeld. Een belangrijke ontwikkelingsrichting waar dan aan 
gewerkt moet gaan worden is de volgende: 

 Inventariseren van de beschikbare/benodigde data en waar nodig aanvullen. Dit betreft data 
vanuit PDOK/Gisib en m.b.t. de fysieke leefomgeving (bouwwerken, infrastructuur, 
watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen, natuur etc). Deze data dient uiteindelijk 
aan het digitale stelsel voor de Omgevingswet worden aangeleverd. 

 

De figuur laat de drie hoofdprocessen zien waar het DSO een rol in speelt. Te zien is welke 

processtappen in het DSO komen en wat in de gemeentelijke applicaties plaatsvindt. 

Wat is hiervoor nodig? 

Er dient een (interne/externe) projectleider met kennis van ICT / Geografische data / processen te 

worden aangesteld om het DSO vorm te geven en daarna verder te ontwikkelen. De projectleider 

is onderdeel van de projectgroep Omgevingswet en rapporteert over de voortgang in het 

reguliere overleg.  

Tijdsbesteding bedraagt ca. 500 uur, onderverdeeld in: 
   - Volgen voortgang ontwikkelpartners en bevindingen UIVO 100 uur  /  (8 kwartalen x 4 uur) x 3 
     en bijwonen diverse andere bijeenkomsten.  
   - Inventariseren lokale voorzieningen en systemen 200 uur  /  (2 x 50 weken) x 2 uur p/w 
     en beschikbare/benodigde data: 
   - Inventariseren/actualiseren processen/procedures: 200 uur  /  (2 x 50 weken) x 2 uur p/w 
 

6. Opleidingen & cultuurverandering 
Ambtenaren mogen er trots op zijn dat zij het publieke belang mogen dienen. Dit past ook bij één 
van onze kernwaarden uit de organisatievisie: trots. Zij zetten hun kennis en vaardigheden in ten 
dienste van de samenleving. Steeds meer moeten overheidsprofessionals in staat zijn zich te 
verbinden met de mondige (digitale) burger die transparantie en participatie wenst. De overheid 
verwacht op haar beurt van de samenleving dat zij participeert en haar verantwoordelijkheid neemt. 
In de Omgevingswet zijn wederkerigheid en gelijkwaardigheid kernbegrippen, ze zijn onmisbaar 
voor het bereiken van de doelstellingen van de wet; een duurzame, veilige en gezonde 
leefomgeving, waarvoor burgers en bedrijven verantwoordelijkheid nemen. Dat bereik je niet alleen 
met nieuwe regels, procedures en digitale systemen, dat is vooral een cultuurverhaal en zit tussen 
de oren. 
 



PMW18.0036¥ pag. 11 van 16 

Hoewel overheidsprofessionals (binnen het ruimtelijk domein) van oudsher gewend zijn om vanaf 
het begin belangen af te wegen, zal er bij hen een cultuuromslag moeten plaatsvinden. Een 
verschuiving van  een toetsende rol naar een adviserende waarin een ambtenaar optreedt als een 
verbinder die faciliteert is reeds in gang gezet. Daarnaast dwingt de wet dat ambtenaren rekening 
houden met alle aspecten in de fysieke leefomgeving. Als ambtenaar kun je je niet beperken tot je 
eigen specialisme/taakgebied: goede samenwerking met collega’s van andere 
specialismen/taakgebieden is nodig om effectief te opereren.  
Visies en regels worden integraal opgesteld, in participatie en overleg met de samenleving en de 
politiek. Sectorale belangen moeten worden afgewogen tot een integraal resultaat. Dit betekent voor 
onze organisatie dat we veel meer projectmatig samen gaan werken, zowel binnen als buiten. Dit 
vereist andere competenties, vaardigheden en kwaliteiten.  
 
Als organisatie hebben wij hier namelijk nog een ontwikkeling in te maken. Immers, het klimaat in de 
organisatie moet wel passen bij deze veranderende ambtenaar. In een brainstorm met een aantal 
collega’s rondom de Omgevingswet en gebiedsgericht werken is vastgesteld wat er nog nodig is om 
deze ontwikkeling te maken. Dit is een belangrijke inbreng voor het verdere traject wat betreft 
cultuurverandering, ook binnen dit Programma. Vanuit de organisatieontwikkeling wordt gewerkt aan 
het vertalen van de kernwaarden naar houding en gedrag. Hierin zullen de aspecten vanuit de 
ambtenaar 2.0 ook worden meegenomen. 
 
Naast houding en gedrag is het ook van belang om medewerkers door opleiding te ontwikkelen, 
zodat ze goed voorbereid zijn op de omgevingswet. Welke opleidingen daarvoor nodig zijn, is nog 
niet volledig geïnventariseerd. Voor 2019 is er in ieder geval € 15.000,- uit het Centraal 
Opleidingsbudget aangevraagd voor aanvullende trainingen aan teams die nu aan het begin staan 
van de veranderopgave. Hierbij gaat het om team Vergunningen, team Handhaving en een training 
aan een brede groep ondersteunende processen: ICT/Communicatie(/P&O?). In het Plan van 
Aanpak per spoor zal iedere trekker worden gevraagd om na te denken over wat er nodig is qua 
opleidingen, trainingen of begeleiding om de nieuwe werkwijze en werkprocessen goed te kunnen 
gaan doen. We verwachten dat hieruit een vraag ontstaat voor budget, dat we in 2019 kunnen 
opvangen met het resterende bedrag voor de invoering van de Omgevingswet.  
Zie voor meer informatie kopje 7: Kosten en Baten. 

 

7. Betrekken politiek 
De gemeenteraad, als opsteller van de omgevingsvisie en het omgevingsplan voor de gemeente, 
wordt verantwoordelijk voor de hoofdlijnen van het beleid voor de fysieke leefomgeving. Beide 
instrumenten moeten integraal, gemeente dekkend en in participatie met de samenleving zijn 
opgesteld, terwijl ook de gedecentraliseerde regelgeving hierin moet gaan landen. Goede 
afstemming met het college en de ambtelijke organisatie zijn hierin van groot belang. Vooral de rol 
van de raad is een belangrijk bespreekpunt, stuurt zij op de (hoofdlijnen) van de inhoud of neemt zij 
meer een controlerende rol ten opzichte van het doorlopen proces? Hierover moeten goede 
afspraken worden gemaakt in de aankomende twee jaar.  
Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid, inclusief de kerninstrumenten 
‘Programma’ en ‘Omgevingsvergunning’. Ook tussen college en ambtelijke organisatie moeten 
goede afspraken worden gemaakt over de invulling hiervan. 
 

Het Programmaplan Invoering Omgevingswet wordt in het eerste kwartaal van 2019 door het 

college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Aansluitend wordt de commissie 

Stadsontwikkeling & -beheer geïnformeerd over het plan van aanpak: de verschillende sporen, de 

tijdspaden en de inzet van middelen. Concreet wordt de gemeenteraad in 2019 actief betrokken bij 

het opstellen van de volgende instrumenten in het kader van de invoering van de Omgevingswet: 

 

- In 2018 is de omgevingsvisie Huisduinen vastgesteld en is een start gemaakt met de 

omgevingsvisie Julianadorp. In het eerste halfjaar van 2019 worden de hoofdlijnen van de 

omgevingsvisie Julianadorp besproken met de commissie Stadsontwikkeling en –beheer en wordt 

er een participatiebijeenkomst georganiseerd. Verwacht wordt dat de omgevingsvisie direct na het 

zomerreces van 2019 ter vaststelling aan de raad kan worden aangeboden. In het najaar van 2019 

worden de gevolgde processen van de omgevingsplannen Huisduinen en Julianadorp met de 

raadscommissie geëvalueerd. 

 

- In 2019 worden twee onderdelen van het omgevingsplan versneld ‘Omgevingswet-proof’ gemaakt, 
namelijk het beleid voor omgevingskwaliteit en kamerverhuur. Hierbij wordt de gemeenteraad op 

verschillende manieren in meegenomen. 

 

- In 2019 worden twee belangrijke bouwstenen voor het werken met de Omgevingswet opgesteld, 

namelijk het Beleidskader Participatie en de Dienstverleningsvisie. Doelstelling is om beide 

documenten nog in 2019 ter vaststelling aan de raad aan te bieden. De raadscommissie wordt in 

een vroegtijdig stadium betrokken bij de voorbereiding van beide documenten. 
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- In het derde kwartaal van 2019 wordt een start gemaakt met Omgevingsvisie Den Helder en de 

Omgevingsvisie regionaal. Het voorgestane proces wordt besproken met de raadscommissie 

Stadsontwikkeling en –beheer. Doelstelling is om beide documenten vóór 1 januari 2021 aan de 

raad ter vaststelling aan te bieden. 

 

8. ICT en informatiemanagement 

De Omgevingswet brengt veranderingen mee voor de gemeentelijke informatievoorziening.  

ICT en informatievoorziening/management speelt een rol bij alle sporen:  Spoor 1 Omgevingsvisie & programma’s: opstellen visie met gebruik van standaarden, 
aanbieden aan DSO-LV  Spoor 2 Regelgeving: plansoftware om omgevingsplan op te stellen met gebruik van 
standaarden, aanbieden omgevingsplan aan DSO-LV,   Spoor 3 Omgevingsvergunning, toezicht en handhaving: VTH-software, ontvangen van 
aanvragen uit DSO, koppeling naar zaaksysteem, digitaal werken handhaving en toezicht  Spoor 4 Participatie & Dienstverlening: indien gekozen wordt voor vragenbomen/toepasbare 
regels deze opstellen met specifieke software en uploaden aan DSO-LV  Spoor 5 Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO): aansluiten aan DSO, werken volgens 
standaarden 

 

Een aantal handreikingen biedt houvast bij het op orde brengen van de informatievoorziening:  De Checklist informatievoorziening Omgevingswet v1.2 geeft inzicht in de acties die een 

gemeente vanaf 2017 tot 2021 dient uit te voeren om op gebied van de 

informatievoorziening klaar te zijn voor de Omgevingswet.   De Doelarchitectuur Omgevingswet. De Doelarchitectuur biedt in detail inzicht in de 

gewenste toekomstige situatie op gebied van processen, informatie en applicaties.   Handreiking Aan de slag met de Informatievoorziening Omgevingswet 

 

Vanuit dit processpoor wordt samen met de trekkers gekeken welke onderdelen van de checklist bij 

welk spoor horen. De sporen zijn leidend omdat informatievoorziening geen doel op zich is, maar 

bijdraagt aan de uitwerking van de vijf sporen. Ondersteuning van de ICT-adviseur/ 

informatiemanager is noodzakelijk. 

 

9. Communicatie 

De programmatische aanpak bij de invoering van de Omgevingswet is voornamelijk een intern 

organisatievraagstuk. Hiermee moet worden voldaan aan een aantal verplichtingen van de 

Rijksoverheid wat betreft invoering van de Omgevingswet. Hierachter zitten belangrijke processen 

van cultuurverandering en een andere manier van samenwerking met bestuur en politiek. Gezien 

het abstracte en ondersteunende karakter van het invoeringsproject is communicatie over het 

Programma invoering Omgevingswet of dit programmaplan waarschijnlijk weinig interessant voor de 

samenleving. Hoe de Omgevingswet programmatisch wordt ingevoerd is vooral een 

organisatievraagstuk.  

 

Het is echter ontzettend belangrijk om intern hierover te communiceren. De programmatische 

aanpak van de invoering van de Omgevingswet betekent dat veel afstemming tussen de 

verschillende sporen en het uitdragen van een gezamenlijk beeld waar we naartoe werken benodigd 

is. De Omgevingswet betekend qua aanpak en integraliteit een grote wijziging, waarin veel collega’s 
moeten worden meegenomen en enthousiast voor gemaakt moeten worden. Het handelen binnen 

de Omgevingswet is namelijk een andere manier van werken, denken en kijken naar 

bewonersinitiatieven, ondernemersplannen, etc. Dit betekent dat ook qua competenties, 

werkhouding en werving van nieuwe collega’s iets anders gevraagd zal gaan worden. Op dit 
moment gebeurd dit onder andere door collega’s mee te laten doen in projecten rondom de 
Omgevingswet, nieuwe, integrale manieren van samenwerken te vinden en door regelmatig 

informatie te delen in teamoverleggen, workshops en (lunch)bijeenkomsten. Om te komen tot deze 

cultuurverandering in het kader van de Omgevingswet, regelmatig benoemd als 80% van de totale 

veranderopgave, speelt communicatie een cruciale rol. Goede voorbeelden en ingezette 

veranderingen kunnen zich zonder communicatie slechts beperkt verspreiden in de organisatie, 

terwijl dit juist een randvoorwaarde is om als organisatie een cultuurverandering door te maken. Een 

zelfde risico is aanwezig wanneer dit programma niet genoeg in contact staat met het traject van de 

organisatieontwikkeling. Ook hiervoor is goede communicatie essentieel. Gezocht moet worden 

naar mogelijkheden/kanalen om regelmatig naar de organisatie te communiceren over de 

vorderingen. Dit kan voor iedere doelgroep anders zijn en waar mogelijk kan gebruik gemaakt 

worden van reguliere overleggen zoals het teamleidersoverleg, het bedrijfsvoeringsoverleg en de 

teamoverleggen. 

 

Voor de verschillende deelprojecten, bijvoorbeeld rondom het opstellen van beleid of het bijstellen 

van de dienstverlening is communicatie juist wel van essentieel belang. Vanuit de nieuwe manier 
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van werken die we met de Omgevingswet voorstaan is het ontzettend belangrijk om breed te 

participeren bij het opstellen van de verschillende kerninstrumenten en de dienstverlening van de 

gemeente goed aan te laten sluiten bij de verwachtingen en wensen van inwoners, ondernemers en 

andere belanghebbenden. Tevens moet de organisatie nog een koers bepalen wat betreft het 

informeren van de samenleving over de invoering van de Omgevingswet (als wetswijziging, niet per 

instrument), omdat dit voor bepaalde partijen die regelmatig met de gemeente te maken hebben wat 

betreft de fysieke leefomgeving behoorlijke veranderingen met zich mee kan brengen. In de praktijk 

zien we dit deels ook al opgepakt worden door koepelorganisaties, bijvoorbeeld voor de bouw of 

natuurorganisaties. 

 

Voor het borgen van een goede communicatie rondom alle activiteiten in dit programma is het van 

groot belang dat een communicatieadviseur verantwoordelijk wordt voor dit processpoor. Deze 

adviseur kan vervolgens de communicatievraag zo goed mogelijk organiseren, door bijvoorbeeld 

intern te communiceren over dit programma, de juiste aansluiting te laten maken vanuit team 

communicatie wat betreft de communicatievragen uit de deelprojecten en waar nodig te adviseren 

over communicatie wat betreft het programma, de sporen of de deelprojecten. Hiervoor is 

aansluiting bij het twee wekelijkse afstemmingsoverleg cruciaal. 

 

 

6. Organisatie 

Wethouder Heleen Keur is de portefeuillehouder voor invoering van de Omgevingswet. Ambtelijk 

opdrachtgever is teamleider Ruimte, Richard Leijen. Projectleiding en coördinatie van het 

programma en het programmaplan wordt ingevuld door Ingmar Zwier. 

 

Het programma is georganiseerd in negen sporen, waarvan de trekkers grotendeels bekend zijn: 

Ingmar Zwier (Omgevingsvisie en programma’s), Pieter de Vries (Regelgeving), Richtsje de Boer 
(Vergunningsverlening, toezicht en handhaving), Nadine Reichel (Participatie & Dienstverlening), 

Felicia Breukink (Digitaal Stelsel Omgevingswet, tijdelijk), Leila van Zaal (Cultuurverandering & 

opleidingen), Rob de Jonge (Betrekken politiek), Felicia Breukink (ICT/informatiemanagement, 

tijdelijk). Het spoor Communicatie is op dit moment nog vacant. Hiervoor wordt op korte termijn 

invulling gezocht. Ook aan een definitieve invulling voor de sporen Digitaal Stelsel Omgevingswet 

en ICT/informatiemanagement wordt gewerkt.  

 

De trekkers van deze sporen stellen tot 2021 ieder half jaar een Plan van Aanpak op, waarin de 

acties voor dat half jaar in staan vermeld. Deze worden afgestemd voor een goede samenhang 

binnen het programma. Iedere twee weken komen de trekkers bij elkaar om in een half uur de 

voortgang te bespreken en vooruit te blikken en af te stemmen. Het overleg tussen de trekkers richt 

zich op de uitvoering van de Plannen van Aanpak en de afstemming tussen de verschillende sporen 

om verder te komen. Eventuele belemmeringen pakt de projectleider invoering Omgevingswet, waar 

nodig in overleg met de ambtelijke opdrachtgever, op en worden zo snel mogelijk opgelost. 

Wanneer dit niet lukt, worden deze geagendeerd in de stuurgroep invoering Omgevingswet (zie 

onder). Ieder kwartaal wordt afgesloten met een gezamenlijke evaluatie over de voortgang. Deze 

overleggen worden gefaciliteerd door een interne procesbegeleider, voor zo efficiënt mogelijk 

overleg.  

 

De stuurgroep invoering Omgevingswet komt aan de start van ieder kwartaal bij elkaar voor het 

afstemmen van de strategische koers wat betreft de invoering Omgevingswet. Dit betreft een 

terugblik op het vorige kwartaal (op basis van de evaluatie uit het afstemmingsoverleg van de 

trekkers) en een vooruitblik op de benodigde acties in het aankomende kwartaal. Dit vormt input 

voor de trekkers om het Plan van Aanpak te wijzigen en, ieder half jaar, een nieuwe Plan van 

Aanpak op te stellen. In de stuurgroep invoering Omgevingswet zitten de trekkers van de sporen 

(verantwoordelijk voor de inhoud), de meest betrokken teamleiders (verantwoordelijk voor capaciteit 

en randvoorwaarden) en een aantal strategische en innovatieve denkers vanuit verschillende kanten 

van de organisatie. De collega’s uit de voormalige projectgroep (2018) die geen spoor trekken zullen 
hiervoor ook worden gevraagd, gezien hun kennis over de Omgevingswet.  

Voorzitter van dit brede overleg is de ambtelijke opdrachtgever. 

 

 

7. Kosten en baten 

Voor de invoering van de Omgevingswet is in 2017 een investeringskrediet van € 150.000,- 
vrijgemaakt. Hiervan is € 50.000,- gevraagd voor het opstellen van de omgevingsvisie en € 
100.000,- voor het aansluiten van de gemeentelijke ICT op het DSO. Daarnaast is binnen de Kop 

Werkt! € 50.000,- gelabeld voor het opstellen van een regionale omgevingsvisie met de vier 

gemeenten in de Kop. In 2019 zal het resterende geld vooral ingezet gaan worden voor trainingen, 

opleidingen en externe begeleiding, om de cultuurverandering en lopende projecten volgens de 

nieuwe werkwijze te ondersteunen. Tevens is er voor 2019 € 15.000,- uit het Centraal 
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Opleidingsbudget aangevraagd voor aanvullende trainingen aan teams die nu aan het begin staan 

van de veranderopgave. 

 

Of dit bedrag toereikend is hangt voornamelijk af van de vraag of het capaciteitsvraagstuk rondom 

het opstellen van de diverse kerninstrumenten intern kan worden opgelost, of dat hiervoor externe 

capaciteit of kennis moet worden ingehuurd. Indien gekozen wordt voor de laatste optie zal een 

herijking van het benodigde programmabudget nodig zijn om deze kosten te kunnen dekken. 

Belangrijk is dat dit landt in de op te stellen kadernota voor 2020. Dit is het jaar waarin de 

capaciteitsvraag waarschijnlijk het meest prominent naar voren zal komen, gezien de toename aan 

activiteiten in voorbereiding op de invoeringsdatum op 1 januari 2021. Het Financieel Dialoogmodel 

Omgevingswet (opgesteld door Deloitte, in samenwerking met de VNG) biedt inzicht in de kosten 

van de invoering van de Omgevingswet voor gemeenten. Met behulp van dit instrument en de 

formules hierachter zal een beredeneerde inschatting van de benodigde begrotingsruimte gemaakt 

worden. Nota Bene: in de eerste maanden van 2019 zal het financiële vraagstuk nader 

onderzocht gaan worden. Indien nodig volgt hiervoor een aanvullende financiële vraag. Om 

op tijd middelen te hebben voor de invoering van de Omgevingswet in 2020 zal hierbij 

worden aangesloten op het kadernota proces. 

 

Waar aan de kosten voor de invoering van de Omgevingswet in grote lijnen bedragen kunnen 

worden gekoppeld ligt dit wat betreft de baten een stuk lastiger. Deze zijn voornamelijk kwalitatief. 

Het doel van de Omgevingswet is om ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving beter te faciliteren, 

efficiëntere dienstverlening te leveren aan bewoners, ondernemers en andere partijen en op een 

betere wijze aan de slag te gaan met een aantal grote, maatschappelijke transities.  

 

 

8. Informatiebeheer 

De informatie over alle sporen van het project komt samen in een map ‘Omgevingswet’ op de root 
Algemeen van de gemeentelijke G-schijf. Voordeel hiervan is dat iedereen binnen de organisatie 

deze informatie kan vinden en samenwerking over teamgrenzen heen hiermee eenvoudiger wordt. 

Per spoor zal er een map worden aangemaakt, waarin een duidelijke structuur aanwezig is. Zo is 

informatie ten alle tijden voor iedereen in de organisatie eenvoudig vindbaar. Ook is er bijvoorbeeld 

een kennisbank, waarin interessante artikelen en informatie over de Omgevingswet ontsloten wordt 

naar de hele organisatie. In het mogelijke geval dat er sprake zou zijn van vertrouwelijke stukken 

wordt met team ICT naar een maatwerk oplossing gezocht. 

 

Door college of gemeenteraad vastgestelde kerninstrumenten vanuit dit programma zullen op de 

gemeentelijke website verschijnen en worden aangekondigd in het Stadsnieuws. Voor de juiste 

aankondiging en ontsluiting speelt het processpoor Communicatie een belangrijke rol. Nieuw onder 

de Omgevingswet is ook het bekendmaken en beschikbaar stellen van omgevingsbeleid via het 

Digitaal Stelsel Omgevingswet. Van hieruit kan ook worden aangekondigd dat er nieuw beleid van 

kracht is geworden. 

 

 

9. Communicatie 

Communicatie is een inhoudelijk onderdeel (spoor) binnen het programma. Onder kopje 5 is de 

opgave voor het spoor Communicatie eerder besproken. 

 

 

10. Risicofactoren 

Het draagvlak voor het invoeren van de Omgevingswet is zowel bestuurlijk als ambtelijk aanwezig. 

Deels omdat de Omgevingswet een verplichtend karakter heeft en daarmee dus ook urgent is, maar 

door de diverse pilotprojecten is er ook gewerkt aan bekendheid en draagvlak binnen de 

organisatie. Vooral het integraal werken rondom de kerninstrumenten is een ontwikkeling die veel 

aandacht krijgt binnen de Omgevingswet en waar zichtbaar ontwikkeling in zit. Binnen het 

programma zit wel een belangrijke opgave om dit de komende jaren nog sterker neer te zetten. 

Tegelijkertijd zijn er grote verschillen in kennisniveau tussen teams en heeft nog niet ieder 

team/werkveld scherp wat de invoering van de Omgevingswet betekent voor de werkzaamheden. 

Belangrijk is om dit beeld zo snel mogelijk helder te krijgen, zodat hier op voorgesorteerd kan 

worden door middel van opleidingen, aanpassen werkprocessen en strategisch personeelsbeleid. 

Hier zal zo snel mogelijk mee worden gestart, bijvoorbeeld door het organiseren van 

workshops/trainingen en regelmatige afstemming tussen teamleiders over de Omgevingswet. 

 

Drie andere risico’s worden wel zichtbaar. De eerste is de beschikbare capaciteit voor de uitvoering 

van de verschillende deelprojecten als onderdeel van de invoering. Het opstellen van de 

omgevingsvisie, programma’s en het omgevingsplan vraagt veel capaciteit, aangezien een groot 
deel van het omgevingsbeleid in vrij korte tijd zal moeten worden aangepast of opnieuw opgesteld. 
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Risico is dat dit binnen de huidige formatie niet gaat lukken, waardoor er vertraging op gaat treden 

en de overgangsdatum/streefdatum voor onderdelen wellicht niet gehaald wordt. Een maatregel 

hiertegen kan de inhuur van externe adviseurs/projectleiders zijn om een deel van dit 

omgevingsbeleid voor ons op te stellen. 

 

Het tweede risico ligt in de benodigde ICT. Vanuit het landelijke programma wordt steeds verder 

gebouwd aan landelijke ICT infrastructuur die straks voor alle bevoegd gezagen de basis vormt 

onder de dienstverlening, het DSO. Voor de gemeente is het belangrijk om aan te sluiten hierop, 

bijvoorbeeld om het omgevingsbeleid aan te leveren (omgevingsvisie, programma’s, 
omgevingsplan) en om omgevingsvergunningen te kunnen ophalen en afhandelen (dienstverlening). 

Hiervoor moet benodigde software aanwezig zijn, door dit aan te schaffen of door het bijwerken van 

huidige software. De leveranciers zijn echter pas recent begonnen om hieraan te werken, waardoor 

een risico bestaat dat alle bevoegd gezagen in Nederland tegelijkertijd het kleine aantal 

softwareleveranciers zal gaan benaderen om aangesloten te worden. Dit kan vertragingen 

opleveren, waardoor we onze dienstverlening niet op orde hebben. Een maatregel hiervoor is het 

vroegtijdig aangaan van gesprekken met leveranciers, zodat duidelijk is wat zij wanneer kunnen 

leveren. Eventuele problemen kunnen hiermee eerder worden gesignaleerd, zodat er ruimte is om 

te kijken naar alternatieven of tijdelijke oplossingen. Een verzachtende omstandigheid bij dit risico is 

dat dit een collectief probleem zal zijn, waartegen waarschijnlijk maatregelen op hoger schaalniveau 

genomen zullen worden om de grootste problemen weg te nemen. 

 

Een derde risico is een gebrek aan kennis binnen de eigen organisatie. Wanneer op sleutelposities 

niet de juiste kennis aanwezig is om de kerninstrumenten goed neer te zetten zal er een probleem 

gaan ontstaan wat betreft vertraging of een lage(re) kwaliteit van ons beleid. Een mogelijke 

maatregel is de inhuur van externe capaciteit, maar dit vormt zonder overdracht van kennis slechts 

een tijdelijke, beperkte maatregel die geen structurele oplossing vormt. 

 

 

 Risico Kans Effect (gevolg) Maatregel Wie? 

1 Interne capaciteit 

ontbreekt 

Groot Vertraging in opstellen 

kerninstrumenten, 

aansluiting ICT 

- Externe inhuur 

- Waar mogelijk: langer 

uitsmeren over de tijd 

Ambtelijk 

opdrachtgever 

invoering 

Omgevingswet 

2 Te late aansluiting 

ICT op DSO door 

gebreken 

softwareleveranciers 

Vrij 

groot 

Vertraging in 

aansluiting ICT op 

DSO, dienstverlening 

Omgevingswet niet op 

orde 

- Alternatieven 

zoeken/tijdelijke 

oplossingen 

Trekker spoor 

DSO/ICT, 

i.s.m. ambtelijk 

opdrachtgever 

3 Kennisgebrek 

binnen de 

organisatie 

Vrij 

groot 

Vertraging in opstellen 

kerninstrumenten, 

lage(re) kwaliteit van 

beleid 

- Externe inhuur, 

kennisopbouw/opleiden 

Ambtelijk 

opdrachtgever 

invoering 

Omgevingswet 
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Bijlage 1: Kwartaalplanning (op hoofdlijnen) voor invoering Omgevingswet Q4 2018 – 2021 

 

 

 

Planning implementatie omgevingswet 2018

19 februari 2019 - versie 1.0 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

① Omgevingsvisie & Programma's

Omgevinsgvisie

●   Gemeenten kunnen omgevingsvisie opstellen, conform omgevingswet en standaarden, met inbegrip van werkwijzen voor integraal afwegen. ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬
●   Omgevingsvisie Julianadorp opstellen ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬
●   Omgevingsvisie Den Helder / Regionaal opstellen ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬
Progamma

●  Eisen tav instrument 'programma' zijn bekend ▬▬
●  Gemeenten kunnen (verplichte) programma's opstellen conforn omgevingswet ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬

 Regelgeving  

●   Alle regelgeving mbt fysieke leefomgeving binnen gemeente in beeld ▬▬ ▬▬ ▬▬
●   Transitiescenario (juridisch) voor regelgeving en vergunningverlening is beschikbaar ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬
●   Besluit aangaande inzet bruidschat binnen gemeente is genomen ▬▬ ▬▬
●   Strategie en ambities voor de opzet van het omgevingsplan zijn vastgesteld (gebiedsgericht werken, open/gesloten normen, wijze van toepassing staalkaarten etc etc) ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬
●   Proces voor het opstellen en wijzigen van het omgevingsplan is ingericht, inclusief competenties ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬
●   Aanpassen regelgeving naar omgevingsverordening ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬
●   Digitalisering van die regelgeving die valt onder het omgevingsplan van rechtswege (reglegeving naast de bruidsschat en RP die voor OW gedigitaliseerd moet worden) ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬

 Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving

Omgevingsvergunning

●   Beleid, strategie en beoogde organisatie en ketensamenwerking van Vergunningprocessen bepaald ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬
●   Vergunning processen ingericht/aangepast op omgevingswet (incl. zaakgericht werken, zaaktypecatalogus) ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬
Toezicht en handhaving

●   Beleid, strategie en beoogde organisatie en ketensamenwerking van T&H processen bepaald ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬
●   Processen toezicht & handhaving zijn Omgevingswet-proof ingericht ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬
Monitoring en evaluatie

●  Processen monitoring & evaluatie zijn Omgevingswet-proof ingericht ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬
 Dienstverlening & Participatie

●   Samenwerkingsvormen en afspraken met ketenpartners zijn helder (regionaal en waar noodzakelijk landelijk) ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬
●   Dienstverleningsvisie is bepaald (klantreizen, serviceformules) ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬
●   Participatiebeleid is Omgevingswet-proof gemaakt en doorgevoerd in processen voor omgevingsvisie, omgevingsplan en omgevingsvergunning ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬
●   Proces voor regelbeheer (opstellen vragenbomen) is ingericht, inclusief competenties ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬

 Digitaalstelsel Omgevingswet (DSO)

●   Digitaliseringsopgave in kaart gebracht (impactanalyse, roadmap, lokaal tranistiescenario) ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬
●   Assessment kwaliteit brongegevens en gegevensmanagement uitgevoerd ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬
●   Assessment informatiebeveiliging en privacy uitgevoerd ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬
●   Aangesloten op stelselknooppunt en GDI ( bv. Berichtenbox, Mijn overheid, digikoppeling) ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬
●   Software voor opstellen O-visie en O-plan en Toepasbare Regels aangeschaft en operationeel (inclusief beheer)  (Software omgevingsvisie inmiddels in huis) ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬
●   Aanpassingen van VTH applicaties en zaaksystemen gereed ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬

 Opleidingen & Cultuurverandering

● Ondersteuning opleidingen & cultuurverandering ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬
 Betrekken Politiek

● Ondersteuning bij betrekken politiek ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬
 ICT/Informatiemanagement

● Ondersteuning ICT/Informatiemanagement ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬
 Communicatie

● Ondersteuning communicatie ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬

20202019 2021
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