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1. Inleiding 
Dit is het ambitiedocument 
Omgevingswet voor gemeente 
De Wolden. Het doel van dit 
document is om richting te geven 
aan de verdere implementatie van de 
Omgevingswet. Het opstellen van 
een Omgevingsvisie is daarvoor de 
eerstvolgende stap. 
 

1.1 Aanleiding 
De Omgevingswet is de basis voor het nieuwe stelsel van regelgeving met regels 
over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Dit stelsel bundelt 
de huidige zessentwintig wetten en ruim honderd regelingen over de fysieke 
leefomgeving tot deze ene Omgevingswet. De doelen van de Omgevingswet zijn 
direct gericht op verbetering: het moet eenvoudiger, duidelijker, beter en sneller. 
Om die doelen te bereiken is er actie nodig op twee fronten.  

• Allereerst op de inhoud. Beleid en regelgeving moeten worden aangepast 
aan de nieuwe wet, zodat het duidelijker en eenvoudiger wordt. De 
Omgevingswet biedt de gemeentelijke overheid meer afwegingsruimte– 
minder regels, meer mogelijkheden om in overleg te gaan over plannen en 
initiatieven.  

• Ten tweede op de manier van werken. Bij het maken en onderhouden van 
onze leefomgeving zijn veel spelers betrokken. De gemeente, in de rol van 
beleidsmaker, vergunningverlener, toezichthouder, procesbegeleider. Maar 
ook bedrijven en inwoners van dorpen en steden: als initiatiefnemer van 
plannen, of als buurman van een initiatiefnemer. Als er meer 
afwegingsruimte komt in regels en beleid, wordt het steeds belangrijker 
om het overleg daarover goed te organiseren. Daarvoor is het noodzakelijk 
om spelregels af te spreken. 

1.2 Context 
De Omgevingswet gaat uit van het subsidiariteitsbeginsel. Dat betekent dat een 
hogere instantie niet iets moet regelen wat een lagere instantie ook kan. In de 
praktijk betekent dit dat taken en bevoegdheden in principe worden uitgevoerd 
door gemeenten en waterschappen. De provincie of het Rijk oefenen taken alleen 
uit als een provinciaal of een nationaal belang niet op een doelmatige en een 
doeltreffende wijze door het gemeentebestuur kan worden behartigd. Dit 
betekent dat de gemeente en de waterschappen deels afhankelijk zijn van elkaar 
en van de provinciale en landelijke ontwikkelingen.  

Waterschap 
Het instrument van de waterschappen is de Waterschapsverordening. Dit bevat 
de regels voor de waterkeringen en watergangen in een waterschap. Deze 
verordening heeft alleen betrekking op de het watersysteem en niet op de gehele 
fysieke leefomgeving. De Waterwet zal opgaan in de Omgevingswet en in de 
praktijk zal er nog meer afstemming plaatsvinden tussen gemeente en 
waterschap, is de verwachting.  
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Provinciale ontwikkelingen 
De provincie Drenthe heeft ervoor gekozen om de omgevingsvisie uit 2014 te 
moderniseren. De provincie is tevreden over de huidige visie en zal een aantal 
thema’s actualiseren. De onderwerpen Energielandschappen, Sterke Steden en 
Vrijetijdseconomie worden niet alleen geactualiseerd, maar opnieuw bekeken. In 
2018 wordt de herziene omgevingsvisie vastgesteld en vervolgens vertaald in de 
Provinciale Omgevings Verordening.  

Landelijke ontwikkelingen 
Minister Schultz van Haegen heeft in juli 2017 aangekondigd dat de invoering 
van de Omgevingswet is uitgesteld. De reden voor uitstel is de complexiteit van 
de ministeriële regelingen en de Aanvullingswetten grond en natuur. De 
oorspronkelijke datum van 1 juli 2019 is los gelaten, maar er is nog geen nieuwe 
datum genoemd. De uiteindelijke einddatum van de transitie staat nog wel vast 
op 2029.  
 
Voor de gemeente De Wolden zijn er vooralsnog geen gevolgen. De 
Omgevingswet gaat ingevoerd worden en de gemeente heeft al goede stappen 
gemaakt in de verkenningsfase. De Omgevingswet vraagt andere manieren van 
samenwerken, dit proces zijn we al gestart. Ook het opstellen van een 
omgevingsvisie is in ieder geval nodig en we kiezen er voor om hiermee niet te 
wachten. 

1.3 Ambities  
In 2017 hebben we verkend wat de ambities zijn voor de gemeente De Wolden 
met betrekking tot deze Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is een belangrijk 
instrument om spelregels voor samenwerken en de afwegingsruimte op beleid en 
regels vast te leggen. Hieronder staan de ambities samengevat. Toelichting en 
uitleg van de ambities zijn in hoofdstuk 2 en 3 beschreven. In hoofdstuk 4 is 
beschreven hoe het vervolg van de implementatie Omgevingswet eruit ziet. 
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2. Beleid en regelgeving  
De nieuwe omgevingsvisie zal als een 
soort kapstok dienen voor al het beleid 
met betrekking tot de fysieke 
leefomgeving. Vervolgens komt er één 
omgevingsplan voor de hele gemeente. 
Sectorale plannen, bijvoorbeeld over 
duurzaamheid, erfgoed, water en wonen, 
moeten stapsgewijs worden ingepast in 
dit systeem. Er is een overgangsperiode 
waarin de huidige (bestemmings)plannen 
en beleidsstukken nog geldig zijn. In 
2029 moet alle beleid en regelgeving 
voldoen aan de eisen van de 
Omgevingswet. 

2.1 De verkenningsfase 
Het beleid en de regelgeving zal aangepast moeten worden om te kunnen 
voldoen aan de eisen van de Omgevingswet. Als we dan bezig zijn met 
aanpassen van ons beleid dan kunnen we tegelijkertijd nagaan of ons beleid nog 
actueel is. Zijn er knelpunten waar we nu al tegenaan lopen? Of zijn er 
kansen/ontwikkelingen die nog niet voorzien zijn in het huidige beleid? Dit is 
onderzocht in de verkenningsfase door middel van vijf vragen.  
 
1. Wat is het huidige gemeentelijk beleid en in welke regelingen en documenten 

staat dat beschreven? 
2. Welke knelpunten zijn er met het huidige gemeentelijk beleid? Welke kansen 

zien we voor verbetering?  
3. Wat zijn de veranderingen en aanpassingen van landelijke wetgeving? 
4. Welke verplichte aanpassingen moeten we doorvoeren in het gemeentelijk 

beleid? 
5. Welke ruimte ontstaat er voor gemeentelijke afwegingen?  

Huidig gemeentelijk beleid 
De deelprojectgroep Beleid & Regelgeving heeft het huidige beleid tegen het licht 
gehouden. De deelprojectgroep bestond zowel uit beleidsmedewerkers als 
vergunningverleners. Er is een thematisch overzicht gemaakt van het huidige 
beleid en de betreffende documenten (zie Bijlage 1: huidig beleid).  

Knelpunten en kansen huidig beleid 
We hebben vijf factsheets opgesteld met een korte samenvatting van het beleid. 
Deze factsheets hebben we gebruikt in de bijeenkomst met maatschappelijke 
partners op 11 mei 2017. Aan vijf thematafels is met partners gesproken over 
knelpunten van het huidige beleid en de kansen en wensen voor aanpassing van 
dat beleid. Een link naar het complete verslag van de bijeenkomst is toegevoegd 
aan dit ambitiedocument (Bijlage 2: verslag themabijeenkomst). Hieronder zijn 
de belangrijkste resultaten genoemd:  
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• Leefbaarheid: De grote kracht van De Wolden is de participatie door 
inwoners en het gevoel van noaberschap. De verenigingen van 
dorpsbelangen hebben hierin een grote rol en de gemeente ondersteunt 
dat op een goede manier. Dit neemt niet weg dat bepaalde voorzieningen 
in kleine dorpen zullen verdwijnen of al zijn verdwenen.    

• Wonen, bouwen, buitengebied: De nieuwe omgevingswet is een kans om 
het aantal verder regels te verminderen. Gemeentemedewerkers zijn nu al 
vaak gericht op oplossingen in plaats van op naleven van regels, bij het 
verder verminderen van regels wordt dit nog belangrijker. Het bouwen 
gaat goed maar er moet oog blijven voor de kwaliteit, de variatie en het 
karakteristieke landschap.  

• Vrijetijdseconomie, werkgelegenheid, bedrijvigheid: de deelnemers aan de 
thematafel zijn tevreden over de gemeentelijke dienstverlening bij 
ruimtelijke ontwikkelingen. Kaders zijn lastig maar soms wel nodig, ze 
moeten van onderaf groeien en niet van bovenaf worden opgelegd.  

• Gezondheid, water en lucht: De Wolden heeft een gezonde omgeving met 
veel ruimte voor bewegen. Er komen meer ouderen die thuis blijven 
wonen, dat vraagt om levensloopbestendige woningen. Er zijn zorgen over 
de lelieteelt en ammoniak uitstoot. Een kans is het vervangen van 
asbestdaken door daken met zonnepanelen.  

• Landschap, natuur en cultureel erfgoed: dit zijn belangrijke waarden voor 
De Wolden, maar ze hebben geen eigen stem. Opvattingen over wat mooi 
of waardevol is kunnen verschillen. Het is belangrijk om kaders te stellen 
zodat de waarden beschermd worden. Die kaders kunnen van onderop 
worden opgesteld en ruimte bieden aan maatwerk.  

 
NB: dit zijn resultaten van één bijeenkomst met maatschappelijke partners. Dat 
betekent niet dat iedereen dit vindt. Niet alle partners waren aanwezig op deze 
avond en er zijn nog partijen (bijvoorbeeld inwoners en ondernemers) die we 
niet hebben gesproken. Bij het opstellen van de omgevingsvisie halen we weer 
nieuwe informatie op bij meer partijen.  

Verplichte aanpassingen en beleidsruimte  
Behalve het integreren van beleid wil de rijksoverheid ook minder beleid maken. 
Het Rijk legt bepaalde verantwoordelijkheden bij decentrale overheden. Dat 
betekent dat de gemeente meer bestuurlijke afwegingsruimte krijgt.  De 
conceptwetten en AMvB’s (Algemene Maatregelen van Bestuur) geven veel 
beleidsruimte aan decentrale overheden. Maar de politieke discussie is nog volop 
bezig. Durft de rijksoverheid een deel van de wetgeving over te laten aan de 
decentrale overheden? En zal de provincie het op haar beurt overlaten aan de 
gemeenten? Het antwoord hierop komt pas als de wetten definitief zijn en dat 
kan nog enige jaren duren. Voorlopig weten we dus niet precies waar 
afwegingsruimte ontstaat voor gemeenten.  
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Leren van andere gemeenten 
In deze verkenningsfase keken we ook in de keuken bij andere overheden. We 
hebben deelgenomen aan bijeenkomsten over de Omgevingswet en over 
experimenten en pilots die in het hele land in uitvoering zijn. Dat levert kennis 
en inspiratie op om toe te passen in De Wolden.  
In Drenthe heeft de VDG het initiatief genomen voor een werkgroep 
Omgevingswet. Alle gemeenten zijn daarin vertegenwoordigd en ook de provincie 
Drenthe, de waterschappen, RUD Drenthe, Veiligheidsregio Drenthe en GGD 
Drenthe. Doel van deze werkgroep is kennis uitwisselen en waar mogelijk 
gezamenlijk leren, in aanloop naar de Omgevingswet. Er wordt volop gedeeld en 
gebruik gemaakt van elkaars expertise. We hebben bijvoorbeeld als Drentse 
gemeenten gezamenlijk een reactie gegeven op de concept invoeringswet en de 
vier AMvB’s. Hiermee wilden we bereiken dat de landelijke wetgeving voor ons 
duidelijk en werkbaar is. 
We hebben Gemeente Noordenveld en gemeente Assen uitgenodigd om ons te 
informeren over de Omgevingsvisie Noordenveld en het Omgevingsplan Assen. 
Het gaf ons de kans om kennis te maken met deze nieuwe instrumenten, te 
ontdekken hoe je deze ontwikkelt en te horen hoe er in de praktijk mee gewerkt 
wordt. 

Uitgangspunten/spelregels 
De Omgevingswet biedt ons de kans om andere afspraken met elkaar te maken. 
Niet alleen over de inhoud, maar ook over de beleidsuitvoering. Hoe zorgen we 
ervoor dat we de gewenste fysieke leefomgeving ook realiseren? Doen we dat 
met strakke regels of laten we dat over aan de initiatiefnemers? En wie mag 
meepraten over de gewenste fysieke leefomgeving en over nieuwe 
ontwikkelingen? Op 11 mei 2017 hebben we dit voorgelegd aan onze 
maatschappelijke partners aan de hand van twee begrippen: afwegingsruimte en 
participatie.  
 
− Afwegingsruimte: loslaten versus vastleggen 

Het vastleggen in strakke regels heeft als voordelen dat er duidelijkheid is 
voor iedereen en dat kwetsbare waarden worden beschermd. Het voordeel 
van meer ruimte geven (loslaten) is dat je beter kunt inspelen op innovatieve 
trends en ontwikkelingen en op de creativiteit en diversiteit van initiatieven. 
Onze maatschappelijke partners vinden dat we niet alles moeten loslaten, 
maar wel meer ruimte moeten geven dan op dit moment het geval is.  
 

− Participatie: meer of minder overleg met belanghebbenden 
Vroegtijdig in overleg gaan met belanghebbenden heeft als voordelen dat er 
draagvlak ontstaat en het initiatief beter kan worden door de ideeën van 
anderen. Maar je kunt ook zeggen dat initiatiefnemers eerst zelf een duidelijk 
plan moeten uitwerken. Belanghebbenden kunnen daar dan later op reageren 
en hebben meer duidelijkheid. Tijdens de bijeenkomst op 11 mei bleek dat de 
maatschappelijke partners ruimte voor participatie belangrijk vinden en liefst 
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ook vroeg in het proces. Maar het hangt wel af van het plan en de situatie. 
Vroegtijdige participatie is niet altijd nodig.  
 

2.3 Conclusies en ambities voor het vervolg 
De gemeente De Wolden stelt in 2018 één nieuwe omgevingsvisie op voor het 
complete terrein van de fysieke leefomgeving. Uit de verkenningsfase nemen we 
daarvoor de volgende randvoorwaarden en uitgangspunten mee: 
 

- Tijdens het maakproces van deze omgevingsvisie nodigen we inwoners, 
ondernemers en maatschappelijke partners uit om te participeren. Dat 
doen we onder andere door gebruik te maken van creatieve, leuke en 
laagdrempelige werkvormen.  

- In de verkenningsfase zijn we al begonnen met het betrekken van 
maatschappelijke partners. Bij het maken van de omgevingsvisie gaan we 
daarmee door en betrekken we ook de inwoners en ondernemers erbij.  

- In de omgevingsvisie geven we aan wat de gewenste omgevingskwaliteit 
is voor het complete terrein van de fysieke leefomgeving. We nemen in elk 
geval de volgende thema’s mee: bouwen, wonen, infrastructuur, 
watersystemen, bodem, water, lucht, geluid, natuur, landschap, cultureel 
erfgoed, bedrijvigheid/werkgelegenheid, vrijetijdseconomie, veiligheid, 
duurzaamheid, gezondheid, en leefbaarheid. In de omgevingsvisie komt te 
staan hoe we deze gewenste kwaliteit willen bereiken. We willen daarbij 
minder gebruik maken van regulering en meer van een stimulerende 
aanpak.  

- In de omgevingsvisie geven we aan voor welke thema’s/gebieden/waarden 
we normen en regels willen opstellen. Ook geven we aan waar ruimte 
komt voor maatwerkoplossingen, zodat er nog meer kansen komen voor 
dynamiek en creativiteit. In de omgevingsvisie komen spelregels te staan 
hoe initiatiefnemers andere belanghebbenden kunnen/moeten meenemen 
in de planvorming en realisatie.  

- Dit omschrijven we op een leesbare en toegankelijke wijze en ook zorgen 
we ervoor dat het document gemakkelijk digitaal toegankelijk is.  
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3. De kracht van samenwerken 
De komst van de Omgevingswet vraagt 
ook om implementatie in de 
organisatie. Het deelproject Organisatie 
(DPO) bereidt de organisatie voor op 
de komst van de Omgevingswet. Het 
zorgt ervoor dat de gehele organisatie 
– bestuur en medewerkers - in staat is 
om de Omgevingswet en het 
gedachtegoed van de wet uit te voeren.  
 

3.1 Verkenningsfase  
Om onze ambities voor de organisatie te formuleren heeft het DPO verschillende 
verkenningen gedaan.  

Sessies en interviews met ketenpartners, inwoners en ondernemers  
Tijdens de raadssessie met partnerorganisaties en in interviews met inwoners en 
ondernemers hebben we input opgehaald over hoe zij onze huidige 
dienstverlening ervaren en welke (nieuwe) service ze straks verwachten bij de 
Omgevingswet. De algemene tendens is dat ze één aanspreekpunt of 
procesbegeleider wensen die initiatieven van aanvraag tot realisatie begeleidt en 
die de interpretatieruimte weet te benutten. Daarbij willen ze een professional 
die verantwoordelijkheid neemt voor hun zaak, die ze coacht, of adviseert en die 
zich betrokken voelt bij hun (aan)vraag. Tevens verwachten zij dat 
beleidsontwikkeling ruimte biedt voor initiatieven, interpretatieruimte en in 
samenspraak tot stand komt.  

Inspiratie- en kennissessies met medewerkers 
Hoewel de voorbereiding voor de implementatiefase van de Omgevingswet in 
volle gang is, is het onderwerp voor veel medewerkers nog abstract. 
Medewerkers weten niet wat er straks gaat veranderen in het werk. Om die 
reden hebben we ervoor gekozen om medewerkers eerst mee te nemen in de 
algemene contouren van de Omgevingswet. Ook hebben we ze geïnspireerd met 
praktijkvoorbeelden over het gedachtegoed van de Omgevingswet. Vervolgens 
zijn we met medewerkers aan de slag gegaan met experimenten op het gebied 
van casusbespreking en klantreizen.  
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Casuïstiek 
We hebben met medewerkers twee complexe casussen geëvalueerd. De 
evaluatie geeft inzicht in hoe we nu een proces rondom een initiatief invullen, 
welke verschillende rollen we als gemeente hebben in een proces en wat de 
ervaringen van medewerkers waren. Dit leverde aanbevelingen op voor 
verbetering van onze interne processen.  

Klantreis 
Dezelfde casuïstiek hebben we toegepast in een zogenaamde klantreis. Daar 
waar de evaluatie de interne kant van het proces benadert, gaat de klantreis 
juist in op de ervaring en beleving van de klant. In de klantreis doorlopen 
medewerkers alle stappen van het proces die een klant maakt – van droom tot 
realisatie. Hoe heeft de klant dit proces ervaren. Vervolgens ga je als organisatie 
kijken wat je in het proces kunt veranderen om klantervaringen te optimaliseren. 
Deze optimalisatie toetsen we vervolgens weer bij de klant. 

Out of the box sessies 
We hebben bij andere organisaties (gemeenten Boekel en Noorderveld, VNG) 
gekeken en inspiratie opgedaan welke ervaringen zij hebben bij het vernieuwen 
van processen en procedures op het gebied van de Omgevingswet.  

Onderzoek analyse 
Tot slot hebben we voor de verkenning geput uit analyses van relevante 
klantonderzoeken zoals ‘Waar Staat Je Gemeente 2016’ en de ‘Drentse 
Ondernemingspeiling 2016’. Verschillende onderzoeksresultaten zijn relevant 
voor de opgave van de gemeente en hieruit zijn aanbevelingen geformuleerd: 
 
Dienstverlening: 

• Verras de klant (inwoner en ondernemer) met onze service;  
• Biedt bij initiatieven en beleidsontwikkeling meer ruimte om mee te 

denken; 
• Houdt klanten op de hoogte van de status van een aanvraag  

Woon- en leefklimaat: 
• Betrek inwoners bij de aanpak van veiligheid en leefbaarheid; 
• Doe een beroep op de buurt om een bijdrage te leveren aan het 

verbeteren van leefbaarheid en veiligheid  
• Meer steun voor buurtinitiatieven op het gebied van leefbaarheid en 

veiligheid.  
Relatie inwoner-gemeente: 

• Verbeter het toezicht op het naleven van regels 
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3.2 Ambities voor de organisatie 
Uit de verkenning kunnen we concluderen dat de Omgevingswet vraagt om een 
andere manier van werken als organisatie. Namelijk om een intensieve 
samenwerking met zowel klanten, partners als met interne collega’s. Dit sluit aan 
bij de ontwikkelingen in de maatschappij en is een continu proces.  
 
Veel inwoners en ondernemers willen zaken kunnen doen op momenten en 
plaatsen die ze zelf kiezen. Naast een moderne en digitale dienstverlening 
hechten ze waarde aan persoonlijk contact via telefoon, de balie of in een 
persoonlijk gesprek. Dit geldt vooral voor zaken met een groot persoonlijk 
belang. Ook zoeken klanten steeds vaker een antwoord of oplossing op maat. Dit 
vraagt om een nauwe samenwerking, niet alleen met de klant, intern, maar ook 
met andere partijen. Door samen te werken kan maatwerk geleverd worden. 
 
Daarnaast zien we een verandering in de rol van de overheid in de samenleving. 
De burger participeert, de overheid faciliteert. Ze trekken samen op. Het 
gedachtegoed van de aanstaande Omgevingswet is hiervan een goed voorbeeld. 
Onze dienstverlening moet voortdurend op deze bewegingen aansluiten. Daarom 
hebben we een visie Dienstverlening (2016-2020) vastgesteld. Deze visie geeft 
de richting en de ambitie aan waarin onze dienstverlening zich moet ontwikkelen. 
Deze visie is ook leidend voor de implementatie en vooral de uitvoering van de 
Omgevingswet.  
 
Onze ambitie voor de Omgevingswet is dat inwoners, ondernemers en partners 
de wijze waarop wij samenwerken en uitvoering geven aan de Omgevingswet 
waarderen. Daarbij baseren we ons op drie kernwaarden: maatwerk, vertrouwen 
en eenheid. Voor elke kernwaarde is een ambitie geformuleerd.  
 

• Maatwerk  
Onze professionele dienstverleners denken mee met onze klanten en 
bieden maatwerk. Zij hebben als vertrekpunt: “ja, tenzij …”.  
 

• Vertrouwen  
Wij vertrouwen onze klanten, wij gaan er van uit dat zij terecht een 
beroep op ons doen. Tegelijkertijd willen we dat klanten kunnen 
vertrouwen op ons, omdat wij doen wat we beloven.   
 

• Eenvoud  
Klanten kunnen eenvoudige diensten moeiteloos verkrijgen, deze diensten 
worden automatisch of snel verleend, meestal digitaal. 

 

Enerzijds vraagt dit inspanningen om onze producten en diensten op een nieuwe 
manier te organiseren en eenvoudig aan te bieden. Anderzijds vereist het meer 
ruimte voor medewerkers om verantwoordelijkheid te nemen en de eigen 
invulling te geven.  
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Steeds vaker brengt dit met zich mee dat oplossingen niet staan 
voorgeschreven, maar dat een beroep wordt gedaan op de interpretatieruimte. 
Dit doen we door de klant altijd centraal te stellen en de samenwerking te 
zoeken en te stimuleren.  
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4. Het vervolg 
Dit ambitiedocument is het eindresultaat 
van de verkenningsfase van het project. De 
volgende stap is de ontwikkelfase – daarin 
maken we een omgevingsvisie voor 
gemeente de Wolden. En we maken een 
start met het aanpassen van beleid en 
regelgeving op de landelijke wetgeving.  
 
Daarnaast maken we een plan voor het 
digitaliseren van onze dienstverlening en 
gaan we verder met het vernieuwen van 
onze organisatie.  
De bevindingen in dit ambitiedocument zijn de basis voor de omgevingsvisies en 
de aanpassingen van het beleid, de samenwerking en digitalisering. Hieronder is 
een globale beschrijving gegeven van de volgende fase.  
 

4.1 Manier van werken 
Over het proces is afgesproken dat we willen leren door te doen (learning by 
doing) en dat we ons organisch willen ontwikkelen. Iedereen leert en werkt op 
een andere manier en daarom hebben we in de verkenningsfase verschillende 
werkwijzen en methoden ingezet. We hebben casussen besproken, discussies 
gevoerd aan thema-tafels, presentaties gehouden en in kleine werkgroepen 
beleid uitgezocht en achtergrondinformatie verzameld. De resultaten zijn 
verwerkt in filmpjes, verslagen, boekjes en in dit ambitiedocument. In de 
volgende fase gaan we weer een aantal verschillende middelen en methoden 
inzetten: 
 

• Serious gaming 
• Identitymatching 
• Evaluatie van casussen 
• Experimenten en pilots 
• Bespreken van good practices 
• klantreizen 

 

Dit moet resulteren in het volgende:  

1. Een omgevingsvisie voor De Wolden 
2. Beleid en regelgeving zijn Omgevingswetproof 
3. Organisatieplan 
4. Informatievoorziening en ICT 
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4.2 Omgevingsvisies 
Input voor de omgevingsvisie zijn de toekomstvisie, de dorpsvisies, de 
inventarisatie van huidig beleid en thema’s uit de verkenningsfase en de 
structuurvisie. Aan de omgevingsvisie voegen we spelregels toe over de kracht 
van samenwerken: hoe gaan we om met de afwegingsruimte die het beleid 
biedt? Met welke spelers in welke rol wordt overlegd bij nieuwe ontwikkelingen? 
En op welk moment? Wie worden er in ieder geval betrokken voor inspraak en 
participatie bij nieuwe ontwikkelingen of wijzigingen in de leefomgeving? 
 
Het opstellen van de omgevingsvisie en de spelregels doen we niet alleen. We 
overleggen met maatschappelijke partners en met inwoners en ondernemers en 
gebruiken hun ervaringen en ideeën. Dat doen we door middel van workshops en 
bijeenkomsten. Ook stemmen we af met de regio, met omliggende gemeenten 
en andere ketenpartners (veiligheidsregio, GGD, Waterschap, Provincie en 
Rijkswaterstaat) 
 
Tijdens de bijeenkomsten voor de Omgevingswet in mei 2017 blijkt telkens dat 
eigen identiteit, authenticiteit en kernwaarden belangrijk zijn. Wat maakt ons 
uniek, welke uitgangspunten zijn voor ons belangrijk en horen bij ons dorp? We 
besteden hier aandacht aan bij het opstellen van de omgevingsvisie. Een 
methode hiervoor is bijvoorbeeld identitymatching.  
 

4.3 Beleid en regelgeving Omgevingswetproof 
In de verkenningsfase is gestart met een inventarisatie van het huidige beleid en 
gemeentelijke regelingen. Ook de eerste knelpunten en kansen voor verbetering 
zijn verzameld. Als volgend jaar meer duidelijk wordt hoe de landelijke 
wetgeving er precies gaat uitzien, leggen we onze inventarisatie naast de 
landelijke veranderingen. We beantwoorden dan de volgende vragen: 
1. Wat zijn de veranderingen en aanpassingen van landelijke wetgeving? 
2. Welke verplichte aanpassingen moeten we doorvoeren in het gemeentelijk 

beleid? 
3. Welke ruimte ontstaat er voor gemeentelijke afwegingen?  
Omdat we afhankelijk zijn van de landelijke ontwikkelingen, kunnen we deze 
inventarisatie in de volgende fase nog niet afronden. Bij het opleveren van de 
omgevingsvisie, aan het eind van de volgende fase, volgt een stand van zaken 
en vervolgplanning.  
 
Om beleid uit te voeren en regels na te leven gebruikt de gemeente verschillende 
instrumenten. Bijvoorbeeld verordeningen, subsidieregelingen, proces- of 
projectbegeleiding, vergunningen, toetsen en handhaven. Deze instrumenten 
moeten Omgevingswetproof worden. Met een aantal instrumenten zijn we 
daarvoor al langer aan het oefenen en experimenteren, bijvoorbeeld met de 
balievergunningen. Deze good practices bespreken we met alle betrokken 
medewerkers zodat we van elkaar leren, we gaan verder met het uitwerken 
ervan en zoeken nieuwe good practices. Belangrijk daarbij: zowel in De Wolden 
als in Hoogeveen zijn er goede voorbeelden van snelle en goede dienstverlening. 
Die voorbeelden zijn niet altijd bij iedereen bekend. We hoeven niet precies op 
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dezelfde manier te werken in beide gemeenten, maar in de volgende fase gaan 
we in ieder geval informatie uitwisselen en van elkaar leren. 
 
Verder blijven we actief in de werkgroep Omgevingswet van de VDG, zodat we, 
als dat nodig is, gezamenlijk kunnen reageren op landelijke en provinciale 
ontwikkelingen.  
 

4.4 Organisatie 
De Omgevingswet vraagt om een verandering in de organisatie. Dit sluit ook aan 
bij de ontwikkelingen in de maatschappij en is een continu proces. In de 
volgende fase gaan we verder werken aan de al ingezette verandering – met de 
ambities in dit document en de visie op dienstverlening als uitgangspunt. Aan het 
eind van de ontwikkelfase maken we daarvan een verslag en we vatten in een 
organisatieplan samen wat we in het vervolg gaan doen.  
Bij het maken van de omgevingsvisie en de bijbehorende spelregels overleggen 
we met alle medewerkers die werkzaam zijn in het werkveld van de 
Omgevingswet te faciliteren, zodat ze:  

• de ambitie van de organisatie ten aanzien van deze wet kennen; 
• hun opdracht, interpretatieruime en verwachtte bijdrage kennen; 
• het aanbod van onze diensten en producten met betrekking tot de 

Omgevingswet kennen en goed kunnen inzetten;  
• zicht hebben op het hele proces, de rolverdeling in het proces en hun 

eigen aandeel  in het gehele proces;  
• worden ingezet op hun talenten om onze ambitie te vertalen naar de 

praktijk. 
 
Inwoners, ondernemers en partners moeten weten voor welke diensten en 
producten op het gebied van de Omgevingswet ze een beroep kunnen, of moeten 
doen op de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan een omgevingsvisie, 
omgevingsplan en vergunningen of meldingen. Door alle 
Omgevingswetproducten en –diensten te inventariseren kan getoetst worden of 
dit aansluit bij de vraag van de klant. De volgende stap is dat elke medewerker 
werkzaam op dit terrein dit aanbod kent en weet wie verantwoordelijk is voor de 
uitvoering ervan.  
We creëren klantgerichte werkprocessen die aansluiten bij de reis van de klant. 
Deze gaan we vanuit de klantbeleving vernieuwen en inrichten, waarbij we 
zorgen voor een heldere rol-en taakverdeling voor medewerkers.  
We willen dit alles bereiken door middel van het bespreken en evalueren van 
casussen, het opstellen van klantreizen en starten met verschillende 
experimenten.  
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4.5 Informatievoorziening/ICT 
De invoering van de Omgevingswet vraagt ook om een nieuw digitaal stelsel. De 
Samenwerkingsorganisatie (SWO) volgt hierin de landelijke ontwikkelingen. 
Zodra duidelijker wordt welke activiteiten landelijk worden ontplooid, wordt ook 
duidelijker welke lokale (digitale) veranderopgave de SWO heeft. Omdat er nog 
veel onduidelijk is over de eisen die in de Omgevingswet aan het digitale stelsel 
worden gesteld en welke richting de ontwikkelingen zullen volgen, zijn we binnen 
de SWO nog niet begonnen met deze digitaliseringsslag. De totale ontwikkel- en 
doorlooptijd van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO, voorlopige planning 
2024) is ook langer dan de invoering van de Omgevingswet (voorlopige planning 
2019). 
We zijn al wel gestart met inventariseren van onze informatiesystemen en we 
volgen de landelijke ontwikkelingen. In de volgende fase gaan we hiermee door, 
om uiteindelijk te komen tot een plan van aanpak voor onder andere: 
 

• Ontwikkeling van een (landelijk) webportaal (toegang tot het DSO) 
• Aansluiting op Informatiehuis Ruimte en gegevenscatalogus 
• Aansluiting op zaaksystemen ketenpartners 
• Aanbestedingstrajecten voor eventuele nieuwe of aan te passen 

informatiesystemen 
• Digitalisering documenten (voor zover nodig) 
• Voorbereiding aansluiting basisregistraties 
• Voorbereiding aanpassing processen/procedures 

 
Achtergrondinformatie over het digitale stelsel 
Voor de uitvoering van de Omgevingswet is het belangrijk dat de juiste 
informatie over een bepaald gebied met één klik op de kaart beschikbaar is voor 
de gebruiker. 
Eén van de belangrijke voorbereidingen is het ontwikkelen van het DSO tot 
2024. Het DSO wordt verdeeld in: 

• Eén loket met gebruikerstoepassingen die op een gestandaardiseerde 
manier informatie aanbieden die initiatiefnemers, belanghebbenden en 
bevoegde gezagen, in de praktijk nodig hebben om zich te informeren of 
te oriënteren. 

• Een centrale informatie-infrastructuur, waarvoor heldere afspraken en 
digitale standaarden gelden, om overzicht en inzicht te kunnen bieden. 

• Informatiehuizen die op de informatie-infrastructuur aangesloten zijn en 
die vanuit verschillende beleidsvelden (zoals water, bodem, lucht, geluid, 
etc.) op een gestandaardiseerde manier informatie ontsluiten. 

 
De ambitie van de Omgevingswet is dat zowel de initiatiefnemer, de 
belanghebbende als het bevoegd gezag een gelijkwaardige informatiepositie 
krijgen. Einddoel: in 2024 is alle relevante informatie met één klik op de kaart 
beschikbaar en begrijpelijk te tonen. Het gaat dan zowel om informatie over wet- 
en regelgeving als informatie over de fysieke omgevingskwaliteit ter plaatse.  
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Bijlage 1: huidig beleid 
 

 

Bijlage 2: verslag themabijeenkomst met partners op 11-5-2017 
 

Het verslag van de themabijeenkomst is te vinden via  

dewolden.nl/omgevingswet 
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