Bijeenkomst 2 juli 2015
15.00-17.00
De nieuwe omgevingswet
Op donderdag 2 juli stonden we samen stil
bij de transitie naar de nieuwe
omgevingswet. Wat vraagt deze transitie
van gemeenten? Hoe urgent is het? Welke
vrijheid heb je? En wat moeten we nu al
doen, vooruitlopend op de implementatie
ervan? Veel gemeenten zijn zoekende. De
bijeenkomst voorzag in een behoefte om
de koppen eens bij elkaar te steken,
ervaringen te delen en bepalen welke
stappen nu al gezet kunnen en moeten
worden.

Sarah Ros (gemeente Haarlem)
Sarah verzorgde de introductie op het
thema. Naast haar werk bij de gemeente
Haarlem was zij vanuit het ministerie van
IenM actief betrokken bij de voorbereidingen
op de implementatie van de omgevingswet.
Vanuit die beide perspectieven nam zij ons
mee in de achtergrond van de
omgevingswet, het proces en minimaal te
ondernemen ‘acties’ voor gemeenten.

Waar mee te beginnen?
6 aandachtspunten voor de
invoering
1

Aan de slag

Ondanks dat er nog veel vraagtekens zijn, is het van belang
om aan de slag te gaan met wat je wel weet. Nu is het
moment om je organisatie klaar te maken voor de
invoering. Start met iets om ‘er mee bezig te zijn’ en te
kunnen aanhaken bij nieuwe ontwikkelingen met betrekking
tot de omgevingswet. Zo zorg je dat je op de hoogte komt
en ervaart wat de invoering van je vraagt.

Wianne Brandt (Hiemstra & De
Vries)
Wianne is organisatieadviseur. De
afgelopen jaren is zij nauw betrokken
geweest bij de ontwikkelingen in het
sociaal domein. Zij nam ons mee in de
veranderkundige dimensies van een
dergelijke transitie, vanuit haar ervaring
met de drie decentralisaties.

Starten kan moeilijk zijn, omdat de organisatie er nog
onvoldoende warm voor loopt. Maak daarom de verandering
urgent: zorg ervoor dat mensen bewust zijn van wat er gaat
veranderen, de verandernoodzaak en wat de organisatie nu
staat te doen.
Waar kan je mee beginnen? Experimenteer met de andere
werkwijze (zie punt 4) of de nieuwe beleidsruimte (punt 2)
en zorg dat de randvoorwaarden voor invoering en
exploitatie op orde zijn. Een belangrijke stap daarin is het
regelen van geld in 2015 om in 2016 van start te gaan
(punt 6).

2

Pak de ruimte

Grote impact zit voor gemeenten in de beleidsruimte. Maar welke beleidsruimte heb je als gemeente? Een ding is zeker, bestuurders
kunnen zich niet langer beroepen op landelijke regelgeving. De lokale overheid moet zelf keuzes maken! Besteed niet te veel tijd aan
bladzijden vol beleid en uitgebreide visies. Tegelijkertijd is er behoefte aan houvast. Stel daarom leidende principes op voor de uitvoering.
Deze kunnen helpen bij het maken van keuzes bij de transitie. En maak pas beleid als de uitvoering dat uiteindelijk nodig heeft.

3

Zoek de samenwerking regionaal

Het slimmer inzetten van geld en kennis, vraagt om krachten te bundelen met andere gemeenten en partners in de regio. Organiseer
daarvoor een ontmoeting en bouw een netwerk waarmee je kan ontwikkelen. Neem daarin als centrumgemeente een leidende positie in.

4

Benut talent

De verandering van werkwijzen betekent veel voor medewerkers. Het vraagt energie en bepaalde ontwikkelcompetenties. Kijk daarom
gericht naar wie je in de organisatie uitnodigt om mee te werken aan de transitie, zowel bij de invoering als uiteindelijke exploitatie. Maak
daarbij gebruik van talent in de organisatie en durf daarvoor te kiezen. En maak het vooral ook leuk om mee te willen doen!
Medewerkers van gemeenten hebben al deelgenomen aan botsproeven (testen instrumentarium door middel van simulatiespel). Vraag als
manager eens hoe zij dat ervaren hebben en hoe ze deze ervaring kunnen gebruiken bij de eigen transitie.

5

Denk nu al na hoe data en digitalisering effectief te maken

Het digitale systeem wordt uiteindelijk cruciaal om de omgevingswet ook functioneel te maken voor de gebruiker (inwoner of bedrijf). Het
systeem zal alle (open) data bevatten op basis waarvan een afweging kan worden gemaakt of een verzoek van de gebruiker mogelijk is.
Vooruitlopend op de invoering van dit systeem, is het goed om te bepalen om welke data het gaat. Om vervolgens te kijken met welke
data al digitaal kan worden gewerkt.

6

Rond krijgen van de financiering

Hoewel de invoerings- en exploitatiekosten nog niet volledig in beeld zijn, moeten gemeenten rekening houden met hogere uitgaven. De
invoeringskosten zijn sowieso voor rekening van gemeenten. Wat betreft de uiteindelijke exploitatie na invoering, worden minder kosten
gemaakt door efficiënter te werken en door wegvallen van onderzoekskosten. Tegelijk vallen ook baten weg (leges verdwijnen).
Aankomende tijd moet deze balans scherper worden. Niettemin is er geld nodig voor de transitie zelf. Dat vraagt nu om ruimte vrij te
maken op de begroting voor 2016.

