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Samenvatting
Inleiding/aanleiding
Voor u ligt het Koersdocument Omgevingswet Losser. Het koersdocument is opgesteld in
verband met de implementatie van de Omgevingswet onder begeleiding van een ambtelijke
projectgroep.
Over enkele jaren treedt de Omgevingswet in werking. Dit nieuwe wetstelsel regelt het
omgevingsrecht voor de fysieke leefomgeving. Vele wetten en regelingen worden gebundeld in
één wet en enkele onderliggende regelingen. “Eenvoudig beter” is het adagium dat hierbij wordt
gehanteerd.
Ook de gemeente Losser wil zich goed voorbereiden op de Omgevingswet. Met de Expeditie
Losser en de Toekomstvisie 2025 zijn al stappen gezet om in de geest van de wet te gaan werken.
Een volgende stap hierin is het voorliggende koersdocument.

Waarom een koersdocument (de opgave)?
“Wat betekent de Omgevingswet voor Losser en welke ambitie streven wij na om succesvol te
kunnen werken met deze wet?” waren vragen die de gemeente Losser beantwoord wilde zien
om de implementatie op een goede wijze te kunnen vormgeven en inrichten. Om die reden heeft
men besloten om eerst de koers te verkennen en te bepalen. Met deze koers, opgetekend in dit
koersdocument, wordt een basis gelegd voor het implementatietraject voor de komende jaren.
In dit koersdocument wordt inzicht gegeven welke veranderingen en opgaven de Omgevingswet
voor Losser met zich mee brengen, vanuit de ambitie die wordt nagestreefd. Deze koers wordt
concreet uitgewerkt in een plan van aanpak (implementatieplan) dit najaar.

Wat zijn de ambities voor het werken met de Omgevingswet?
De vier verbeterdoelen van de Omgevingswet geven weer welke veranderingen de wetgever
beoogt met het implementeren van de wet. Het is goed om hier als gemeente naar te kijken om
zelf ten aanzien van deze verbeterdoelen een ambitie aan te nemen. De verbeterdoelen hebben
immers een relatie met het opstellen van het nieuwe instrumentarium, maar ook met de
aanpassing van werkprocessen in de ambtelijke organisatie.
Verbeterdoel 1
Ambitie met betrekking tot inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak
De gemeente Losser ambieert een transitie naar de ‘ja, mits…’ gedachte, waarbij de
implementatie van de Omgevingswet, Expeditie Losser en de Toekomstvisie optimaal op elkaar
aansluiten.
Verbeterdoel 2
Samenhangende benadering beleid, besluitvorming en regelgeving
De gemeente Losser streeft integraliteit in haar handelswijze, beoordelingswijze en
beleidsvorming na.
Verbeterdoel 3
Versnellen en verbeteren besluitvorming
De gemeente Losser streeft het verbeteren van besluitvorming na door waar mogelijk,
(burger)participatie in te zetten.

Verbeterdoel 4
Bestuurlijke afwegingsruimte
De gemeente Losser staat positief tegenover de mogelijkheden van haar bestuurlijke
afwegingsruimte en wenst dit nader te onderzoeken

Impactanalyse
In het proces tot opstellen van dit koersdocument is een impactanalyse uitgevoerd. Enerzijds
naar de impact voor betrokkenen (bestuurders, management, uitvoering, juristen, ruimtelijke
ordening, advisering, VTH, advisering en informatiemanagers/ICT). Anderzijds naar diverse
thema’s (instrumenten/ houding, gedrag en cultuur / werkprocessen/ICT en planning).

Welke uitgangspunten gaan we hanteren en welke opgaven pakken we op?
Op grond van de impactanalyse en de sessies die in het kader van het koersdocument met de
gemeente Losser hebben plaatsgevonden, zijn voor de uitwerking van de opgaven voor het
implementatietraject zeven uitgangspunten geformuleerd. De uitgangspunten zijn
voorgesproken met de collegeleden op 27 juni jongstleden en ter verdere uitwerking akkoord
bevonden. Deze uitgangspunten zijn richtinggevend voor het implementatietraject van de
Omgevingswet in de gemeente Losser:
1. De gemeente Losser actualiseert de structuurvisie.
2. De gemeente Losser stel (richting 2020) een omgevingsvisie op.
3. De gemeente Losser start met het opstellen van (beleids)gerichte uitvoeringsprogramma’s.
4. De gemeente Losser gaat oefenen met het opstellen van een omgevingsplan.
5. De gemeente Losser gaat werkprocessen/organisatie/liberalisering bouwen verder inrichten.
6. De gemeente Losser volgt de ICT/DSO ontwikkeling op hoofdlijnen (uitvoering vindt plaats
met de gemeente Enschede).
7. De gemeente Losser gaat communicatie- en participatiemiddelen inzetten in het
implementatietraject.

Welke opgaven worden uitgewerkt en welke inspanningen zijn met de
implementatie gemoeid?
De bovenstaande uitgangspunten zijn uitgewerkt in drie clusters van opgaven, te weten opgaven
ten aanzien van het instrumentarium, de organisatie en de cultuur en kennis.
Voor de komende twee jaar is hierbij een indicatie van de acties en inspanningen voor de
ambtelijke organisatie gegeven. Voor de uitwerking van de opgaven komt dit neer op een
geschatte inzet van minimaal 3.600 uur. Voor de projectorganisatie ((deel)projectleider(s)
worden de inspanningen eveneens op 3.600 uur ingeschat.
Voorts zijn de opgaven uitgewerkt in een planning die richtinggevend is voor de vervolgstappen.

Conclusies en aanbevelingen
Op basis van dit koersdocument worden voor de implementatiefase van de Omgevingswet de
volgende conclusies en aanbevelingen gedaan:
Zet tijdig een projectorganisatie op en benader het implementatietraject als een project met
heldere (prestatie)afspraken, mandaten en verantwoordelijkheden.
Reserveer tijd, mensen en middelen;
Sluit aan op het traject van Expeditie Losser als het gaat om dienstverlening,
cultuurverandering en burgerparticipatie;
Gebruik de beleidsvoorbereiding van de omgevingsvisie voor kennisontwikkeling;
Beschouw het implementatietraject als een continue proces ontwikkel- en leertraject en
monitor dit;

-

-

Betrek de ketenpartners tijdig bij het uitvoeren van de opgaven;
Zoek waar mogelijk de samenwerking met omliggende gemeenten en partners en deel de
ervaringen;
Ga nu al oefenen met een omgevingsplan;
Betrek bestuur en gemeenteraad in het implementatietraject en de uitwerking van de
opgaven.
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Inleiding
Inleiding
Over enkele jaren treedt de Omgevingswet in werking1. Dit nieuwe wetstelsel regelt het
omgevingsrecht voor de fysieke leefomgeving. Vele wetten en regelingen worden gebundeld in
één wet en enkele onderliggende regelingen. “Eenvoudig beter” is het adagium dat hierbij wordt
gehanteerd. De Omgevingswet is daarmee meer dan een wetstechnische operatie.
De Omgevingswet speelt in op de behoeften en veranderingen die in de maatschappelijke leven,
zoals meer aandacht voor (burger)participatie, transparantie en voorspelbaarheid, de
veranderende rol van de overheid en initiatiefnemers en snellere besluitvorming.
Veel gemeenten bereiden zich op dit moment al voor op de komst van de Omgevingswet.
Immers, om straks te kunnen werken met en in de geest van de wet is een goede voorbereiding
gewenst. Ook de gemeente Losser wil zich goed voorbereiden op de Omgevingswet. Met de
Expeditie Losser en de Toekomstvisie 2025 zijn al stappen gezet om in de geest van de wet te
gaan werken.
Een volgende stap hierin is het voorliggende koersdocument. Hierin zijn de ambities,
uitgangspunten en opgaven van de gemeente Losser op hoofdlijnen geformuleerd.

Waarom een koersdocument?
Opgave en doel
“Wat betekent de Omgevingswet voor Losser en welke ambitie streven wij na om succesvol te
kunnen werken met deze wet?” waren vragen die de gemeente Losser beantwoord wilde zien
om de implementatie op een goede wijze te kunnen vormgeven en inrichten. Om die reden is
besloten om eerst de koers te verkennen en te bepalen.
Met deze koers, opgetekend in dit koersdocument, wordt een basis gelegd voor het
implementatietraject voor de komende jaren. In dit koersdocument wordt inzicht gegeven welke
veranderingen en opgaven de Omgevingswet voor Losser met zich mee brengt, vanuit de ambitie
die wordt nagestreefd.
Proces/methodiek
Voor het opstellen van het koersdocument is een ambtelijke projectgroep samengesteld. In deze
projectgroep zijn de disciplines vertegenwoordigd die in het domein van de leefomgeving actief
zijn. Het accent lag vooral op het stapsgewijs verkennen van de consequenties van de
Omgevingswet met de ambtelijke projectgroep. Voordat we hiermee begonnen zijn, lag het
accent eerst op kennisvergroting. Daarna is in sessies steeds toegewerkt van de huidige situatie
met daarin de geplande beleidsopgaven naar de voorbereiding op de nieuwe situatie en het
‘nieuwe’ instrumentarium.
In het schema op de volgende pagina is weergegeven welke processtappen zijn doorlopen. In
hoofdstuk 4 is de aanpak en werkstappen nader toegelicht.

1

Over het moment van de inwerkingtreding van de Omgevingswet bestaat nog enige onduidelijkheid. Bij het opstellen
van dit document is uitgegaan van 1 juni 2019, conform de planning van het Rijk op dat moment. Naar verwachting zal de
inwerkingtreding met 1 of 2 jaar worden uitgesteld.
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Implementatie

Na het koersdocument; werken aan de implementatiefase
Dit koersdocument is geen plan van aanpak of implementatieplan. Maar is richtinggevend voor
de daadwerkelijke implementatie van de Omgevingswet (plan van aanpak). Na de vaststelling is
dit de basis waarmee gewerkt kan worden aan de uitwerking van de opgaven ten aanzien van;
instrumenten, de organisatie, cultuur en kennis etc. Dit dient verder te worden uitgewerkt in een
implementatieplan Omgevingswet Losser waarin de verschillende opgaven in een vervolgproces
uiteengezet vertaald worden in verschillende deelprojecten. Dit valt buiten de scope van dit
koersdocument.

Hoe is dit koersdocument opgebouwd?
Dit koersdocument bestaat uit 11 hoofdstukken. De opbouw is er op gericht om alvorens de
aanpak en uitwerking van de voorgestelde koers te behandelen, eerst in te gaan op de context
van de wet en veranderingen die uit de wet voortvloeien voor de gemeentelijke organisatie.
Onderstaand is per hoofdstuk de opbouw van dit koersdocument toegelicht.
Hoofdstuk 2:
Hoofdstuk 3:
Hoofdstuk 4:
Hoofdstuk 5:
Hoofdstuk 6:

Hoofdstuk 7-9:
Hoofdstuk 10:

Hoofdstuk 11:

Korte uiteenzetting van de wetscontext.
De veranderingen die het gevolg zijn van de Omgevingswet en de doorwerking voor
onderdelen binnen de gemeentelijke organisatie.
Een toelichting op de werkaanpak van het koersdocument.
De ambities van de gemeente Losser aan de hand van de verbeterdoelen van de
Omgevingswet.
De bevindingen van de impactanalyse die is uitgevoerd, waarbij de lopende opgaven in
relatie tot de nieuwe opgaven zijn beschreven. Daarnaast de uitgangspunten voor de
nieuwe opgaven, voortvloeiend uit de ambities en richtinggevend voor uitwerking in de
implementatiefase.
Beschrijving van de uitwerking van de uitgangspunten en nieuwe opgaven
Beschrijving van de doorwerking van de uitgangspunten en opgaven in termen van
formatie, planning alsmede een voorstel voor de projectorganisatie die de
implementatie gaat inrichten.
Samenvattende conclusies/aanbevelingen en korte doorkijk naar het vervolg.
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De wetscontext
De verbeterdoelen van de Omgevingswet
De Omgevingswet integreert 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving en betreft een
belangrijke vernieuwing ten opzichte van het huidige instrumentarium.
Er zijn vier verbeterdoelen geformuleerd, die met de wet moeten worden bereikt:
1.
2.
3.
4.

het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het
omgevingsrecht;
het bewerkstelligen van een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving en het
beleid, besluitvorming en regelgeving;
het versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving.
het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en flexibele aanpak
mogelijk te maken voor het bereiken van doelen voor de fysieke leefomgeving;

Figuur 2.1 De verbeterdoelen van de Omgevingswet
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De zes kerninstrumenten
De Omgevingswet kent 6 kerninstrumenten:
1. De omgevingsvisie, een samenhangende strategisch plan over de fysieke leefomgeving. Een
integrale lange termijnvisie over de noodzakelijke en gewenste ontwikkelingen in het
bestuursgebied, in dit geval het gemeentelijk grondgebied. De doelen die worden
neergelegd in de omgevingsvisie worden concreet gemaakt in plannen of programma’s.
2. Het programma, een pakket van beleidsvoornemens en maatregelen die dienen om
omgevingswaarden of doelen in de fysieke leefomgeving te bereiken en daaraan te blijven
voldoen. In het programma staan concrete maatregelen die nu nog voorkomen in de
uitvoeringsparagrafen van strategische plannen en structuurvisies.
3. Decentrale regelgeving, het omgevingsplan van de gemeente, de waterschapsverordening en
de omgevingsverordening van de provincie, waarin het decentraal bestuur gebiedsdekkende
algemene regels en vergunningplichten vastlegt.
4. Algemene rijksregels voor activiteiten in de fysieke leefomgeving. Er komen vier AMvB’s
waarin de algemene rijksregels worden vastgelegd.
Hierbij wordt uitgegaan van een clustering naar doelgroep waardoor regelgeving
toegankelijker moet worden. Het betreffen de volgende AMvB’s:
 Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL); gericht op de burger / het bedrijf;
 Besluit Bouwwerken en Leefomgeving (BBL); gericht op de burger / het bedrijf;
 Besluit Kwaliteit Leefomgeving (BKL); gericht op de overheid;
 Omgevingsbesluit (OB); (procedurele bepalingen).
5. De omgevingsvergunning waarmee een initiatiefnemer via één aanvraag bij één loket
toestemming aan kan vragen voor het totaal aan gewenste activiteiten.
6. Het projectbesluit een algemene regeling voor besluitvorming over projecten met een
publiek belang volgens de aanpak ‘sneller en beter’.
Nog niet alle aspecten rondom de Omgevingswet zijn bekend. De hoofdlijnen en intenties zijn
helder. Thans worden de onderdelen van het stelsel verder uitgewerkt door het Rijk.
In de onderstaande figuur is de opbouw van de stelselwijziging weergegeven.

Figuur 2.2 Opbouw van de stelselwijziging
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Wat verandert er en voor wie?
Veranderende leefomgeving
Met de Omgevingswet komt het initiatief nadrukkelijker te liggen bij de burgers en bedrijven. De
overheid beheert, beschermt en faciliteert. De Omgevingswet heeft gevolgen voor alle
beleidstakken met een ruimtelijk effect die de fysieke leefomgeving raken. De fysieke
leefomgeving bevat de gebouwde en de natuurlijke omgeving en de activiteiten die daarvoor
gevolgen hebben of kunnen hebben. Iedereen die nu werkzaam is op het gebied van ruimtelijke
ordening, bouwen, milieu, openbare ruimte en infrastructuur, water, natuur, gezondheid,
monumenten en erfgoed krijgt te maken met de Omgevingswet. De gevolgen gaan over het
gehele proces van beleid en uitvoering.
Van nee tenzij naar ja mits…
Een succesvolle implementatie van de Omgevingswet gaat gepaard met een cultuurwijziging
(houding en gedrag) die gaat van ‘nee, tenzij..’ naar ‘ja, mits..’. Dit klinkt makkelijk, maar zal een
lastige opgave zijn. In de gemeente Losser heeft met de Expeditie Losser hierin al stappen gezet.
In bijlage I is het huis van de Omgevingswet opgenomen. Dit geeft een beeld van de
veranderingen voor de gemeentelijke organisatie en de verhouding tussen verschillende
onderdelen.

Veranderingen voor de gemeentelijke organisatie
3.2.1

Algemeen
Werken volgens de Omgevingswet betekent meer integraal en minder sectorgericht werken, in
een andere interactie met burgers, ondernemers en andere partijen. Dit vraagt mogelijk om
veranderingen in cultuur en gedrag en ontwikkeling van (nieuwe) competenties van de
ambtelijke organisatie alsook de ondersteuning hiervan door het bestuur.
De Omgevingswet biedt veel mogelijkheden voor maatwerk voor inhoud en eigen beleid. Dit
vraagt naast inhoudelijke kennis ook het beschikken over vaardigheden om op een goede manier
invulling te geven aan de instrumenten.
De Omgevingswet-benadering vraagt om:
 integraal denken en handelen
 meer samenwerking binnen en tussen de interne en externe organisaties
 burgerparticipatie/meer meedenken met initiatiefnemers.

3.2.2

Hoe werkt de Omgevingswet door?
Gemeenteraad
 Stelt een omgevingsvisie vast waarin de gemeente haar integrale visie geeft op de fysieke
leefomgeving. Hierbij kijkt de gemeenteraad naar gebiedstypen en stelt de gemeenteraad de
kwaliteit per gebied vast. De gemeenteraad moet bepalen wat voor gemeente Losser is / wil
zijn en wat dat betekent voor de kwaliteit van gebieden c.q. de fysieke leefomgeving.
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Stelt een omgevingsplan vast (bestemmingsplannen worden van rechtswege een
omgevingsplan) waarin omgevingswaarden zijn opgenomen, resulterend in een evenwichtige
toedeling van functies aan locaties.
Dient in het omgevingsplan voor het behoud van cultureel erfgoed een toereikend
beschermingsregime op te nemen.
Kan afspraken maken met het college over delegatie bij actualisering van het omgevingsplan.

College van Burgemeester en wethouders
 Is verantwoordelijk voor de invoering van de stelselherziening van de Omgevingswet en de
transitie van de organisatie.
 Heeft op basis van de ‘bestuurlijke afwegingsruimte’ nieuwe mogelijkheden om specifieke
gevallen in te passen (afwijkingen).
 Is verantwoordelijk voor het vaststellen van beleidsgerichte (uitvoerings)programma’s.
Medewerkers
 Werken aan het opstellen van de omgevingsvisie, omgevingsplan en beleidsgerichte
(uitvoerings)programma’s.
 Stellen een concept-omgevingsvisie op.
 Stellen een concept-omgevingsplan op.
 Actualiseren het omgevingsplan (continu).
 Werken met korte doorlooptijden van de werkprocessen ‘vergunningen’.
 Verschuiven van de voorkant (preventieve toetsing vergunningen) naar de achterkant
(toezicht en handhaving).
 Werken aan het vergroten van de adviesvaardigheden in het kader van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja,
mits’.

3.2.3

Ervaringen uit het maatschappelijk domein
Er wordt regelmatig een link gelegd tussen de transities in het maatschappelijke domein en de
Omgevingswet. Ook in de workshops die georganiseerd zijn kwam regelmatig de vergelijking met
de transitie op het gebied van het maatschappelijk domein aan de orde. Na de drie
decentralisaties in het maatschappelijk domein wordt de Omgevingswet als dé uitdaging voor de
fysieke sector gezien. Een belangrijk verschil is dat op het gebied van de ruimtelijke ordening de
gemeente al reeds bevoegd gezag is. Daarnaast zit er ook een verschil in werkingssfeer. In het
maatschappelijk domein is de focus gericht op de belangen van het individu. Het ruimtelijk
domein kent echter een focus op het gebied, met daarbinnen veel individuele belangen die tegen
elkaar moeten worden afgewogen. De belangenafweging is daarom per besluit omvangrijker en
anders van aard.

3.2.4

Integraliteit
De Omgevingswet is gericht op integraal werken. Dit vergt een andere benadering dan in de
huidige praktijk. Afdelingen moeten met elkaar vanuit een helikopterview naar hun gemeente
kijken. Met een Omgevingsvisie kan een start gemaakt worden met de integrale benadering.
Hierbij komen alle terreinen van de fysieke leefomgeving in beeld.
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De Omgevingsvisie is een politiek bestuurlijk document dat het beleid voor de fysieke
leefomgeving integraal omschrijft (Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel). Gemeenten
moeten er dus voor zorg dragen dat de omgevingsvisie en vervolgens het omgevingsplan ook
daadwerkelijk instrumenten worden met een integrale beoordeling. Het opnemen van een
integraal afwegingskader in de omgevingsvisie kan de integraliteit bevorderen.

3.2.5

Samenwerking
Opgaven in en ambities voor de fysieke leefomgeving beperken zich niet altijd tot
gemeentegrenzen, waardoor samenwerking met andere gemeenten een logische keuze kan zijn.
Samenwerking en afstemming kan op verschillende niveaus plaatsvinden. Op procesniveau en/of
inhoud met bijvoorbeeld de provincie, naburige gemeenten, het waterschap, de
Omgevingsdienst en de Veiligheidsregio.
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Hoe hebben we het aangepakt?
Implementatiemethodiek
Om tot implementatie van de Omgevingswet te komen is gekozen voor een aanpak in drie fasen,
te weten:
1. Consulteren en informeren
2. Navigeren
3. Implementeren
Voor het koersdocument zijn de eerste twee fasen doorlopen.

Figuur 4.1 Implementatiemethodiek

4.1.1

Consulteren en informeren
Gestart is met het voorbereiden en informeren van de gemeentelijke organisatie met als doel de
klokken gelijk te zetten. In drie bijeenkomsten zijn de gemeenteraad, het college, het
managementteam en de betrokken medewerkers geïnformeerd over de Omgevingswet.
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4.1.2

Navigeren
Bij het navigeren vond het trechteren en focussen op de gemeente-specifieke situatie plaats.
Waar liggen de ambities, wat zijn de potenties en kwaliteiten van de fysieke leefomgeving, wat
zijn de vraagstukken, de bestuurlijk/politieke speerpunten en hoe wenst de organisatie te
participeren in het maatschappelijk veld? In deze fase is gebruik gemaakt van de impactanalyse
(Vragenlijst VNG, die is omgezet naar een instrument gericht op Losser en dat zich uitdrukt in
opgaven).

4.1.3

Implementeren
Tijdens het implementatietraject zijn de opgaven en randvoorwaarden die in dit koersdocument
zijn benoemd, richtinggevend voor een verdere uitwerking in een programmatisch plan van
aanpak (planning, middelen, mensen, prioriteiten, processen, tijd en organisatie). Uiteraard is het
implementatietraject maatwerk. Iedere organisatie is uniek en de ervaring leert dat
blauwdrukken en vaste formats voor deze trajecten niet bestaan. Vandaar dat deze fase (nog)
niet verder is uitgewerkt in dit koersdocument.

4.1.4

Werkwijze
Middels de onderstaande werkwijze is dit koersdocument tot stand gekomen.
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Wat zijn onze ambities?
Inleiding
Elke gemeente kan het implementatietraject van de Omgevingswet op een eigen manier insteken
en vormgeven. Sterker nog, voor iedere gemeente is maatwerk wenselijk. De wijze waarop dit
plaatsvindt, is afhankelijk van het ambitieniveau dat men nastreeft.
In dit hoofdstuk zijn aan de hand van de vier verbeterdoelen van de Omgevingswet de ambities
van de gemeente Losser geformuleerd.
Op basis van de impactanalyse (hoofdstuk 6) worden deze ambities (de wat-vraag) vertaald naar
meer concrete uitgangspunten voor de nieuwe opgaven, waarmee de richting/koers voor het
implementatietraject wordt bepaald (de hoe-vraag).

Ambities ten aanzien van de verbeterdoelen
De vier verbeterdoelen van de Omgevingswet (zie ook hoofdstuk 2) geven weer welke
veranderingen de wetgever beoogt met het implementeren van de wet. Het is goed om hier als
gemeente naar te kijken om zelf ten aanzien van deze verbeterdoelen een ambitie aan te nemen.
De verbeterdoelen hebben immers een relatie met het opstellen van het nieuwe
instrumentarium, maar ook met de aanpassing van werkprocessen in de ambtelijke organisatie.
Onderstaand wordt een nadere uitwerking gegeven van de verbeterdoelen en de ambitie daarin
van de gemeente Losser.
Ambitie met betrekking tot inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak
De gemeente Losser ambieert een aanpassing naar de ‘ja, mits…’ gedachte,
waarbij de implementatie van de Omgevingswet, Expeditie Losser en de Toekomstvisie
optimaal op elkaar aansluiten.
Met het aansluiten van de Expeditie wordt het dienstverleningsconcept afgestemd op de
behoeften en eisen die vanuit de Omgevingswet belangrijk zijn. Hierdoor wordt de handelswijze
van de gemeente Losser beter voorspelbaar en weet een burger/bedrijf wat het kan verwachten
van de gemeente. Daarmee erkent de gemeente Losser ook het belang ten aanzien van het
inzichtelijk maken van wet- en regelgeving en wenst initiatiefnemers aan de voorkant te
informeren over welke regels van toepassing zijn.
Samenhangende benadering beleid, besluitvorming en regelgeving
De gemeente Losser streeft integraliteit in haar handelswijze, beoordelingswijze en
beleidsvorming na.

De gemeente Losser wenst daarmee haar beleid integraal op te stellen en uit te voeren. Houding
en gedrag en kennis en kunde speelt hierbij een belangrijke rol. Er moet immers niet meer
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sectoraal gekeken worden, maar de medewerkers moeten in staat zijn integraal afwegingen te
maken en integrale oplossingen aan te dragen. Ook hier zal een verbinding worden gelegd met
Expeditie Losser alsmede de Toekomstvisie.
Versnellen en verbeteren besluitvorming
De gemeente Losser streeft het verbeteren van besluitvorming na door waar mogelijk,
(burger)participatie in te zetten.

Hierbij is zowel de interne als de externe participatie en communicatie van belang om zodoende
tot betere en meer gedragen besluitvorming te komen. Daarnaast zal de integrale benadering
van beleid resulteren in een betere afweging van de besluitvorming en beter afgestemd beleid,
waardoor initiatieven beter kunnen worden getoetst. Tijdens het implementatietraject zal daarbij
nagegaan worden op welke wijze de gemeenteraad hierin zijn rol wenst te vervullen.
Bestuurlijke afwegingsruimte
De gemeente Losser staat positief tegenover de mogelijkheden van haar bestuurlijke
afwegingsruimte en wenst dit nader te onderzoeken
Afwegingsruimte wordt door de wetgever geboden door middel van veel beleidsneutrale
decentralisaties (aan lagere overheden) en bevoegdheden. Lokale overheden kunnen hier op
eigen wijze invulling aan geven om zodoende maatwerk te bieden voor lokaal specifieke situaties.
Door reeds te gaan “oefenen” met bijvoorbeeld een omgevingsplan kan worden nagegaan welke
afwegingsruimte er bestaat en welke omgevingswaarden, beleidsregels en planregels
opgenomen dienen te worden. De afweging over het al dan niet opnemen van vergunningsplicht
speelt hierin ook een essentiële rol.
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Wat zijn de opgaven en welke impact heeft dit?
Lopende opgaven
Om een goed beeld te krijgen van de impact van de implementatie van de Omgevingswet, is het
nodig om een blik te werpen op de lopende opgaven. De lopende opgaven kunnen immers een
relatie hebben met het instrumentarium van de Omgevingswet. Er is een speciale sessie belegd
waarin een overzicht is gemaakt van deze lopende opgaven. Dit betreffen alle opgaven die vanaf
1 januari 2017 tot aan de inwerkingtreding (beoogd op medio 2019 of zoveel later als
noodzakelijk voor een deugdelijke voorbereiding) in de gemeentelijke organisatie een claim
leggen op capaciteit en financiën.
Uit de analyse van de lopende opgaven blijkt dat veel nieuw beleid in ontwikkeling is, maar dat er
nog geen sprake is van, voldoende, integrale samenhang/afstemming. Veel beleidsopgaven zijn
sectoraal georiënteerd en worden niet in samenhang (door afstemming met elkaar) verweven.
Van belang is om nadrukkelijk aandacht te hebben voor integratie. Om die reden wordt het
opstellen van de structuurvisie tot stand gebracht door clustering en afstemming van
beleidsopgaven. In totaliteit zijn er 62 lopende opgaven beschreven. Vrijwel alle lopende
opgaven hebben (deels) een relatie met de Omgevingswet. Slechts enkele opgaven –
hoofdzakelijk sociaal beleid – kennen geen relatie met de Omgevingswet. Enkele voorbeelden
hiervan zijn: Wmo beleidsregels, Wmo besluit, verordening jeugd, uitvoering participatiewet en
beleidsontwikkeling en –uitvoering onderwijs-/educatiebeleid. De lopende opgaven welke een
relatie hebben met de Omgevingswet, kennen hoofdzakelijk een verband met de instrumenten
omgevingsvisie en omgevingsplan. In bijlage II van dit koersdocument is de lijst met lopende
opgaven opgenomen inclusief de relatie met het instrumentarium, de looptijd, nut en noodzaak,
onderlinge relatie andere opgaven, inspanning (tijd en uren) en eventuele opmerkingen.

Expeditie Losser & Toekomstvisie gemeente Losser 2025
Expeditie Losser; Ontdekkingsreis naar rollen en gedrag in de schatkamer van Twente
In de onderstaande passages uit Expeditie Losser wordt de essentie weergegeven.
“In 2013 is de gemeente Losser gestart met de organisatieontwikkeling ‘Losser; Flexibel en
Verbonden’. Dat vraagt dat de gemeente slimmer en innovatiever moet werken en waarbij de rol
van de burger, het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven steeds prominenter wordt.
Dit vraagt ook om verandering van houding en gedrag. We werken vanuit vertrouwen,
verantwoordelijkheid (eigenaarschap), we zijn flexibel en verbonden. Ook wel ‘werken volgens de
bedoeling’. Dit is uitgewerkt in 4 kernwaarden;
Vertrouwen;
Verantwoordelijkheid;
Flexibel;
Verbonden.
De inhoud van deze 4 begrippen zijn in verschillende sessies tussen medewerkers en het
managementteam tot stand gekomen. Resultaat is bewustwording en aanpassing van houding en
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gedrag in het werkveld, waardoor we blijven leren, ontwikkelen en anticiperen op een
samenleving die constant in beweging is.
De veranderingen dagen de gemeente uit tot voortdurende samenwerking en innovatie. Dit kan
plaatsvinden op allerlei niveaus. Lokaal, regionaal, in de Euregio maar natuurlijk ook op landelijk
en zelfs op mondiaal niveau. Zeker voor een relatief kleine organisatie als de gemeente Losser is
het samenbrengen van actoren binnen en buiten de organisatie een must. Zonder de hulp van
buiten om samen tot nieuwe ideeën te komen en vaardigheden te combineren is de gemeente te
kwetsbaar in de opgave die zij heeft. De gemeente Losser wil zelfstandig blijven en de kracht zit
hem in het vermogen om de omgeving te benutten!
Niet voor niets is het credo van de gemeente: Losser de schatkamer van Twente. Het geeft aan
dat wij onze leefomgeving en haar inwoners als een kostbaar goed beschouwen. Met elkaar
realiseren we nu al mooie dingen en dat is te danken aan de gemeenschapszin die wij hier als vijf
dorpskernen met elkaar ondervinden, verslingerd aan de Dinkel.
Dat we een schatkamer blijven is niet vanzelfsprekend. De wereld verandert razendsnel. We zijn
ons er van bewust dat we onderdeel zijn van de wereld. De vier kwaliteiten die we voor Losser in
2025 willen behouden en versterken hebben we samen met onze inwoners, ondernemers en
instellingen geformuleerd:
1. Natuur en Ruimte, dit thema gaat over landschap, wonen, wegen, verkeer en bouwen.
2. Zorg en Welzijn, hieronder vallen onderwijs, sport, cultuur, participatie en volksgezondheid.
3. Recreatie, Toerisme en Economie, hier horen ondernemerschap, werkgelegenheid en
inkomen bij.
4. Bestuur en Dienstverlening, dit thema draait om communicatie, veiligheid, toezicht en
handhaving.”
Toekomstvisie gemeente Losser 2025
Het traject om te komen tot de Toekomstvisie is gestart in 2012. Hierbij heeft de gemeente het
voortouw genomen, waarbij velen partijen en burgers betrokken zijn. “De visie is geschreven voor
iedereen die wil meedenken over de toekomst van onze mooie gemeente Losser. Samen met u:
inwoners, ondernemers, dorpsraden en maatschappelijke partners zoeken wij naar wegen die
gezamenlijk bewandeld moeten worden om de gemeente Losser een sterke toekomst te geven.
Morgen begint immers nu!”
Deze toekomstvisie (vastgesteld op 2 juli 2013) is geen blauwdruk voor de toekomst, maar het is
een schets van de ambities van de gemeente. Het wordt omschreven als “een stip op de horizon
die ons helpt bij het ontwikkelen van nieuw beleid en gemeenschappelijke projecten”.
De toekomstvisie Gemeente Losser 2025 bestaat uit vier bouwstenen:
1. Onze identiteit; Onze identiteit bepaalt welke kenmerken de gemeente Losser uniek maken.
Hierover is tijdens bijeenkomsten met inwoners, maatschappelijke partners en dorpsraden
gesproken.
2. Trends en ontwikkelingen; Hierin staan trends en ontwikkelingen die op de gemeente Losser
van toepassing (kunnen) zijn en die vaak op landelijk, maar soms ook op Europees niveau
spelen. Zij zijn ook van invloed op het leven in De gemeente Losser, zoals de vergrijzing, de
schaalvergroting in de landbouw, de klimaatverandering en ga zo maar door.
3. Perspectieven en strategische doelen voor de toekomst; De perspectieven geven een beeld
van de gemeente Losser in 2025 op hoofdlijnen. De strategische doelen voor de middellange
termijn zijn opgesteld door de gemeente Losser en aangevuld en getoetst tijdens
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4.

bijeenkomsten. Samen vormen zij het beeld van de toekomst en de ontwikkelingen die de
gemeente voor ogen heeft.
Visie in uitvoering; Dit geeft kort aan hoe de toekomstvisie alle beleidsvelden raakt en
beïnvloedt.”

Relatie met Omgevingswetinstrumentarium
Hieronder is een overzicht gegeven van de lopende opgaven welke een relatie hebben met
respectievelijk de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Te zien is dat sommige lopende opgaven
zowel een relatie kent met de omgevingsvisie als met het omgevingsplan. Ten tijde van de
implementatie zal nagegaan worden of en op welke wijze deze beleidsdocumenten afgestemd
c.q. opgenomen worden op en in het instrumentarium.
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Overzicht lopende opgaven: relatie met omgevingsvisie en/of omgevingsplan
Lopende opgave
Actua l i s a ti e s tructuurvi s i e (pl us )
VTH bel ei d
Expedi ti e Los s er (fl exi bel , verbonden, vertrouwen en
vera ntwoordel i jkhei d) Interne ontwi kkel i ng
orga ni s a ti e.
Actua l i s a ti e bes temmi ngs pl a nnen Centrum en
Pa ra pl upl a n heri nri chti ng openba re rui mte en
heri chti nti ng Gronua s es tra a t
Heri nri chti ng De Lutte
Gemeentel i jk ri ol eri ngs pl a n
Nota Ka pi ta a l goederen Openba re Rui mte
Wegenl egger
Bel ei ds nota wegen

Looptijd
ei nd 2017
ei nd 2017
2020

Bomenbel ei ds pl a n
Bel ei ds nota Openba re verl i chti ng
Beheer en bel ei ds pl a n s tra a tmeubi l a i r
Bel ei ds nota Kuns twerken
Groenbeheer- en bel ei ds pl a n
Gl a dhei dbes tri jdi ngs pl a n
Provi nci a a l Mobi l i tei ts pl a n
Gemeentel i jk Mobi l i tei ts pl a n
Toekoms tvi s i e gemeente Los s er
Bes temmi ngs pl a n Bui tengebi ed
Duurza a mhei ds bel ei d (wa a ronder energi etra ns i ti e)
Heri nri chti ng Gl a ne en Los s er a a n de Di nkel (i .s .m.
wa ters cha p)
Ops tel l en fl a nkerend bel ei d t.b.v. l eegs ta nd
Herontwi kkel i ng i .r.t. woni ngbouwprogra mmeri ng
(ma a ts cha ppel i jk va s tgoed), i nbrei di ng…
Ops tel l en bel ei d creeren voorzi enba a rhei d (ni et
benutte bouwmogel i jkheden) i .r.t.
terugdri ngenwoni ngbouwca pa ci tei t, pl a ns cha de
Actua l i s a ti e krui mel geva l l enbel ei d
Ops tel l en bel ei d i nnemen s ta ndpl a a ts en
(APV/bes temmi ngs pl a n)
Soci a l e en rui mtel i jke gevol gen kri mp (onderzoek)
Ops tel l en bel ei d omga a n met vri jkomende a gra ri s che
bes temmi ngen
Evenementenbel ei d
Hondenbel ei d
Nota verbl i jfs recrea ti e (NOT)
Toeri s ti s ch en economi s ch profi el
Regi ona l e Bodemkwa l i tei ts ka a rt
Regi ona l e Vi s i e op de Ondergrond
(Burger) pa rti ci pa ti e
Wel s ta ndnota (eva l ua ti e)
Verva l l en Bouwverordeni ng i .r.t. bes temmi ngs pl a n
Vi s i e op di ens tverl eni ng (ICT)
Dra nk en horeca bel ei d
Vei l i ghei ds bel ei d
Bel ei ds ontwi kkel i ng en ui tvoeri ng s port

relatie met
omgevingsvisie

relatie met
omgevingsplan

Domein
rui mte
bouwen en mi l i eu
orga ni s a ti e

ei nd 2017

rui mte

ei nd 2017

2017
2017
2018
2018
2017
2019
2017
2018
2025
2023
2018
2018

rui mte
openba re rui mte
openba re rui mte
openba re rui mte
openba re rui mte,
mobi l i tei t
groen
openba re rui mte
openba re rui mte
openba re rui mte
groen
openba re rui mte
mobi l i tei t
mobi l i tei t
generi ek
rui mte
mi l i eu
rui mte

2018
2018

rui mte
rui mte

2018

rui mte, bouwen

2017
2017

rui mte
openba re rui mte

2018
2018

rui mte, s oci a a l
rui mte

2017
2017
2017
2016-2018
2017
2017
2017-2018
2018
2018
2018
2017
2017
doorl opend

openba re rui mte
openba re rui mte
recrea ti e
recrea ti e, economi e
mi l i eu
rui mte
generi ek
bouwen
bouwen, rui mte
generi ek
openba re orde
openba re orde
recrea ti e

Bel ei ds ontwi kkel i ng en ui tvoeri ng
gezondhei ds bel ei d
Bel ei ds ontwi kkel i ng en ui tvoeri ng cul tuurbel ei d

doorl opend

gezondhei d

2017

s oci a a l

Noti ti e ka ra kteri s ti eke bebouwi ng centrum Los s er

2017

rui mte en bouwen

2018
2017
2017
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Impactanalyse Omgevingswet
In het proces tot opstellen van dit koersdocument is een impactanalyse uitgevoerd. Deze
impactanalyse is door de projectgroep uitgevoerd in verschillende werkgroepen. De
impactanalyse is een instrument (vragenlijst) om de impact van de Omgevingswet inzichtelijk te
maken en is opgesteld door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Het instrument van
de VNG is aangepast om maatwerk te bieden voor de specifieke situatie van de gemeente Losser.
Doel van deze stap is om te analyseren waar en met welke consequenties de Omgevingswet van
invloed is op de huidige werkwijze van de gemeente Losser. Hiermee wordt de stap naar de
nieuwe opgaven als gevolg van de Omgevingswet duidelijker en tastbaarder.
De impactanalyse bestaat uit twee belangrijke onderdelen.
 Het eerste onderdeel is een verdeling van de impact naar betrokkenen. In de
horizontale as van de impactanalyse zijn deze betrokkenen weergegeven (zie bijlage III).
Het gaat hier om de betrokken bestuurders, management, uitvoering, juristen,
ruimtelijke ordening, advisering, VTH, advisering en informatiemanagers/ICT.


Het tweede onderdeel bestaat uit verschillende onderwerpen zoals instrumenten,
organisatieaspecten en -middelen, werkprocessen etc. Deze zijn verticaal weergegeven
(zie bijlage III) en betreffen de wetgeving (AMvB’s), omgevingsvisie/omgevingsplan,
programma, omgevingsvergunning, betrokkenheid, verander bereidheid, kennis en
vaardigheden, opleidingen, samenwerking ketenpartners, zaakgericht werken, DSO,
architectuur en standaarden, leveranciersmanagement, tijd en capaciteit en
geld/budget.

Deze onderwerpen vormen onderdeel van een thema (zie bijlage III). Op basis van deze twee
onderdelen zijn binnen de gemeente Losser vragen beantwoord om inzicht te krijgen in de
impact op de implementatie van de Omgevingswet.
Bijlage III biedt hiervan het overzicht. Onderstaand zijn de bevindingen en conclusies per thema
uit deze impactanalyse weergegeven.
Bestuur en organisatie
 Het bestuur heeft aangegeven nadrukkelijk betrokken te willen zijn. Het koersdocument
wordt besproken met de gemeenteraad. De gemeenteraad wordt ook betrokken bij het
bepalen van de ambities. Van belang is aan te geven waar de gemeenteraad wel en niet over
gaat.
 Opzetten van een traject tot het “oplijnen” van het bestuur en de gemeenteraad, waarbij
inzicht wordt gegeven in de veranderingen (nieuwe snelheid rondom actualisatie
omgevingsplan [mandatering/delegatie] voorbereiden op welke afwijkingen wel niet?)
 Een integrale beleidsontwikkeling ontbreekt. Noodzaak ervan wordt erkend. Inventariseren,
clusteren/combineren nieuwe opgaven.
 Juridische analyse opstellen voor gevolgen Omgevingswet. Aandacht voor verordeningen,
beleid (nieuw, vigerend, intrekken).
 Ambitieniveau bepalen en vastleggen in koersdocument. Definiëren opgaven, deelprojecten
en budgetten.
 Bestuurlijke afwegingsruimte: kaders stellen in visie, plan, omgevingswaarden.
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Instrumenten
 Omgevingsvisie: de structuurvisie wordt geactualiseerd. Geldt als opmaat naar de
omgevingsvisie. De opgave is om nieuwe opgaven hierin te integreren alsmede een
koppeling te maken met integraal werken.
 Afwegingsruimte: op dit moment ad hoc. Opgave: voorwaarden creëren voor bestuurlijke
bepalen afwegingsruimte (in visie/plan).
 Programma: vloeit voort uit opgave structuurvisie (omgevingsvisie) / omgevingswaarden.
 Burgerparticipatie.
 Omgevingsvergunning: afstemming/werkafspraken RUD mede in verband met verticale
doorwerking beleid. Vastgestelde verordening kwaliteit monitoren.
 Opgave: beleidskader VTH afstemmen op sterkere rol toezicht en handhaving (in
overeenstemming met verordening kwaliteit); alsmede in werkprocessen rekening houden
met grotere rol aan de "voorkant"/ participatie. Medewerkers hierop trainen.
Houding, gedrag en cultuur
 Opgave: koersdocument als vertrekpunt beschouwen voor de implementatie alsmede
Expeditie Losser integreren in het implementatietraject.
 Opgave: investering in kennis(deling), vaardigheden en samenwerking.
 Opgave: koppeling/integratie met Expeditie Losser; capaciteit en middelen in beeld brengen;
onderscheid aanbrengen in kennis en competenties.
Werkprocessen/ICT en planning
 Opgave: in kaart brengen capaciteit en middelen vanuit nieuwe opgaven. Monitoring aan de
hand van begrotingscyclus (mede afhankelijk van ambitieniveau).
 Opgave: in beeld brengen consequenties financiën en nieuwe diensten a.g.v.
Omgevingswetprocessen (minder vergunningen, meer afstemming vooraf); (wet
kwaliteitsborging bouwen).
 Opgave: werkprocessen in beeld brengen; verkenning consequenties in capaciteit en
competenties a.g.v. veranderende processen en verantwoordelijkheden (vb. Wet
Kwaliteitsborging bouwen)/ zware rol juridisch kader.
 Opgave: in beeld brengen productenportefeuille m.b.t. a) bevoegdheden b) standaard versus
maatwerkproducten.
 Opgave: onderzoeken consequenties zaakgericht werken t.a.v. systemen en processen. E.e.a.
in samenspraak/afstemming met RUD.
 Opgave ICT: aansluiten bij onderzoek Enschede.
 Opgave: in het kader van het implementatietraject capaciteit structureel borgen in
organisatie (geld en middelen).

Van ambities naar uitgangspunten voor de implementatie-opgaven
De implementatie van de Omgevingswet kan een ieder dus op een eigen manier inkleden.
Afhankelijk van de ambities van de organisatie, wettelijke verplichtingen, maar ook van de
lopende zaken is het belangrijk om enkele uitgangspunten te bepalen. De gemeente Losser heeft
ten aanzien van de uitwerking van de opgaven voor het implementatietraject zeven
uitgangspunten geformuleerd. De uitgangspunten zijn voorgesproken met het college op 27 juni
jongstleden en ter uitwerking akkoord bevonden. Deze uitgangspunten zijn richtinggevend voor
het implementatietraject van de Omgevingswet in de gemeente Losser.
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Onderstaand zijn de zeven uitgangspunten weergegeven welke in hoofdstuk 7 tot en met 9
verder zijn uitgewerkt.
1

De gemeente Losser actualiseert de ontwerp-structuurvisie 2012

2

De gemeente Losser stelt (richting 2020) een omgevingsvisie op

3

De gemeente Losser start met het opstellen van (beleids)gerichte
uitvoeringsprogramma’s

4

De gemeente Losser gaat oefenen met het opstellen van een
omgevingsplan

5

De gemeente Losser gaat werkprocessen/organisatie/liberalisering van
bouwen verder inrichten

6

De gemeente Losser volgt de ICT/DSO ontwikkeling op hoofdlijnen
(uitvoering vindt plaats met de gemeente Enschede)

7

De gemeente Losser gaat communicatie- en participatiemiddelen
inzetten in het implementatietraject

Op grond van de impactanalyse en de sessies die in het kader van het koersdocument met de
gemeente Losser hebben plaatsgevonden is een aantal nieuwe opgaven en uitgangspunten
geformuleerd. Deze zijn uitgewerkt in acties en een inschatting van de inspanning door de
organisatie, uitgedrukt in inzet (tijd). De inschatting is vooralsnog gebaseerd op de periode tot 1
juni 2019 (invoering Omgevingswet). De mogelijke externe inzet is hierin niet meegenomen.
Randvoorwaarden
Om de ambities en uitgangspunten voor een adequaat implementatietraject te kunnen realiseren
zijn de volgende randvoorwaarden van belang:
Financieel/organisatorisch:
 de interne budgetten;
 projectorganisatie;
 opleiding en ontwikkeling kennis en kunde;
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Procesmatig:
 vrijstelling van medewerkers voor deze implementatie;
 borging van het reguliere werk(proces) dat ten koste gaat van de implementatie (in
tijd/geld);
 integrale aanpak en doorwerking;
Cultuur:
 participatie en communicatie (intern en extern);
 het scheppen van een klimaat voor en veranderingsproces, immers ja, mits i.p.v. nee, tenzij,
ontstaat niet spontaan in een organisatie;
Ambitie:
 bestuurlijk commitment (raad en college);
In de hoofdstukken 8 tot en met 10 zijn deze nieuwe opgaven ten behoeve van het
implementatietraject uitgewerkt aan de hand van de volgende clustering:
Nieuwe opgaven
H7

Uitwerking opgaven instrumentarium

H8

Uitwerking opgaven organisatie

H9

Uitwerking opgaven cultuur en kennis









Actualisatie structuurvisie
Opstellen omgevingsvisie
Beleidsgerichte uitvoeringsprogramma’s
Proef omgevingsplan
Liberalisering bouwregelgeving
Werkprocessen/workflow
ICT/DSO



Cultuuromslag van ‘nee, tenzij..’ naar ‘ja,
mits…..’
Expeditie Losser
Kennisontwikkeling
Communicatie
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Van uitgangspunten naar uitwerking: het
instrumentarium
Inleiding
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de relatie en doorwerking van het instrumentarium van de
Omgevingswet op de nieuwe opgaven voor de gemeente Losser en een inschatting van de
inspanningen die dit met zich meebrengt.

Opgaven instrumentarium
In de Omgevingswet staan zes kerninstrumenten centraal. Hiervan vallen er vier onder het
bevoegd gezag van de gemeente, te weten: de omgevingsvisie, het programma, het
omgevingsplan en de omgevingsvergunning. Voor het implementatietraject is het van belang om
voor de invoering van de Omgevingswet voorbereid te zijn om met deze instrumenten te kunnen
werken. De inrichting van deze nieuwe instrumenten hebben enerzijds een doorwerking in en
relatie met de interne werkprocessen, integraal werken en organisatie. Anderzijds zijn het
katalysatoren om in de geest van de omgevingswet te gaan werken (houding en gedrag) en
kennis en ervaring op te doen (leeromgeving). Vanuit dit instrumentarium is voor de gemeente
Losser een aantal opgaven gedefinieerd, te weten: de actualisatie van de structuurvisie, het
opstellen van een omgevingsvisie, de uit- en doorwerking in beleidsgerichte
uitvoeringsprogramma en het oefenen met een omgevingsplan. Deze nieuwe opgaven hebben
een duidelijke relatie met de lopende opgaven (zie paragraaf 6.1).

7.2.1

De gemeente Losser maakt een actualisatie van de structuurvisie
Ter vervanging van het structuurplan Losser 1995 is in 2012 een nieuwe concept-structuurvisie
opgesteld en voor inspraak ter inzage gelegd. In afwachting van op regionaal te maken afspraken
over de woningbouwprogrammering en de herprogrammering van de werklocaties
(bedrijventerreinen) tussen de 14 Twentse gemeenten, is de ingezette procedure niet verder
vervolgd. Inmiddels zijn daarover definitieve afspraken gemaakt. Om op korte termijn te
beschikken over een rechtsgeldige structuurvisie wordt de in 2012 opgestelde structuurvisie
geactualiseerd en opnieuw voor het indienen van zienswijzen ter inzage gelegd. De gemeente
Losser hecht dus prioriteit aan het actualiseren van de concept-structuurvisie 2012. Uitgangspunt
daarbij is wel dat het denkwerk en de resultaten van deze actualisatie gebruikt worden voor het
opstellen van een Omgevingsvisie (conform de Omgevingswet), zoals in paragraaf 7.2.2 is
aangegeven.
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Actualisatie structuurvisie
Opgave

Actualiseren concept
Structuurvisie 2012

Acties

Inschatting inspanning
organisatie
Interne tijdraming
(in uren)

Opstellen PvA
Begeleiding proces en inhoud (afstemming
bureau/bestuur/ projectgroep/ klankbordgroep)
Consequenties doorwerking beleidsgerichte
uitvoeringsprogramma

Totaal

7.2.2

300

De gemeente Losser stelt (richting 2020) een omgevingsvisie op.
Het opstellen van een omgevingsvisie vormt een belangrijke basis voor de beleidsontwikkeling en
doorwerking onder de omgevingswet. In bijlage I (Huis van de Omgevingswet) is deze
doorwerking verbeeld.
Uitgangspunt is dat de gemeente Losser richting 2020 een omgevingsvisie opstelt conform
Omgevingswet. Dit houdt in dat het een omgevingsvisie dient te zijn zoals de Omgevingswet dat
voorschrijft. Voor het opstellen van deze visie is dan ook een helder toetsingskader nodig en een
integrale benadering van de fysieke leefomgeving. Dit wil de gemeente Losser bereiken door
themagericht integraliteit te waarborgen mede op basis van gemeenschappelijke kernwaarden.
In de visie dienen ook kwaliteitsdoelen terug te komen. Uitgangspunt is dat de opgestelde visie
digitaal beschikbaar is (aansluiting op het DSO).
Van belang bij het opstellen van een omgevingsvisie is nu reeds na te gaan of en in hoeverre de
lopende opgaven (nog in gang te zetten opgaven) die een relatie hebben met deze
omgevingsvisie geïntegreerd kunnen worden in het traject tot het opstellen hiervan (zie
paragraaf 6.1).
Omgevingsvisie
Opgave

Acties

Opstellen
omgevingsvisie

Opstellen PvA

Inschatting inspanning organisatie
Toelichting
Interne tijdraming
(in uren)
Deelprojectleider
400
(doorlooptijd 1 jaar a gemidd.
1,5 dag per week)

Opstellen
Omgevingsvisie
Participatie en
communicatie intern
/extern

Inzet diverse disciplines voor
integrale afstemming en
opstellen omgevingsvisie
raadssessies/klankbordgroep/
projectgroep

Totaal
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7.2.3

De gemeente Losser start met het opstellen van (beleidsgerichte)
uitvoeringsprogramma’s
In het vorige hoofdstuk zijn de relaties benadrukt tussen de diverse ‘lopende beleidsvormende
opgaven’ en het instrumentarium van de Omgevingswet. Niet geheel toevallig is dat de
samenhangende benadering van beleid ook een doelstelling vanuit de totstandkoming van de
Omgevingswet. Momenteel benaderd de gemeente projecten niet integraal. Het is aan te
bevelen om in ieder geval de nieuwe beleidsopgaven (lopende opgaven) op een integrale wijze
vorm te geven. Dit is mogelijk door de lopende opgaven als zogenaamde (beleidsgerichte)
uitvoeringsprogramma’s vorm te geven. Dit bevordert en waarborgt de integraliteit tijdens de
implementatie van de Omgevingswet. Bij deze integraliteit is de horizontale (van taken/thema’s
naar afdelingen/teams en interne en externe partners(participatie)) doorwerking van belang.
Uitgangspunt is dat de samenhang van beleid- en/of taakvelden centraal staat en dat ook de
verticale doorwerking (van beleid naar uitvoering) gewaarborgd wordt.
Werkwijze
De uitwerking van deze integrale samenhangende benadering van beleid wordt in de
implementatiefase verder uitgewerkt. Wel is duidelijk dat een thematische benadering daarin
mogelijk een rol gaat spelen. Bij een thematische benadering wordt de samenhang tussen
afdelingen, teams en/of clusters voelbaar.
De voorbeelden aan de hand van het thema ‘Bereikbaarheid’ maakt deze samenhang helder.
In figuur 7.1 is een kwalitatieve uitwerking gegeven van dit thema ‘Bereikbaarheid’. Figuur 7.2
laat de samenhang zien ten aanzien van dit thema ‘Bereikbaarheid’ in relatie tot de ‘lopende
opgaven’ en de nog in ontwikkeling zijnde nieuwe beleidsinitiatieven of programma’s.

Figuur 7.1: kwalitatieve uitwerking thema “bereikbaarheid”
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Figuur 7.2: samenhang thema “bereikbaarheid” met lopende opgaven
Het bovenstaande betekent dat voorkomen wordt dat er alleen beleid ontwikkeld wordt, maar
dat vooral moet worden ingestoken op beleidsdoelen en de programmatische uitwerking
daarvan (concreet op niveau van opgave, afdeling, team, doel, budget, planning, resultaat,
samenhang etc.). De werkzaamheden voor de ‘losstaande ’uitwerking van vele beleidsopgaven
zijn al gepland en soms al begroot. Een groot deel van deze werkzaamheden maakt deel uit van
het takenpakket van beleidsmedewerkers van de gemeente Losser.

7.2.4

De gemeente Losser gaat oefenen met het opstellen van een omgevingsplan.
Het oefenen met een omgevingsplan kan pas plaatsvinden op het moment dat zeker is hoe de
wet- en regelgeving eruit komt te zien, zodat de uitwerking van het plan aansluit op de
toekomstige wet- en regelgeving en werkbaar is voor burgers, bedrijven en overheid. Bij
inwerkingtreding van de Omgevingswet worden alle bestemmingsplannen van rechtswege een
omgevingsplan. Om hierop voor te sorteren wordt aanbevolen om reeds te gaan oefenen met
het opstellen van een omgevingsplan en (te kiezen deelgebied) de consequenties te onderzoeken
van het opstellen van een omgevingsplan. Welke omgevingswaarden zijn voor de gemeente
Losser belangrijk? Welke eisen worden er gesteld aan de ICT ten aanzien van een digitaal
omgevingsplan. Hoe kunnen omgevingswaarden en planregels worden aangepast en aangevuld
in het digitale omgevingsplan? Daarnaast biedt deze oefening ook inzicht in de wijze waarop
werkprocessen moeten worden ingericht en de kennis en vaardigheden die nodig zijn. Voor de
oefening kan een deelgebied worden geselecteerd dat als casesgebied wordt gehanteerd.
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Deze oefening is niet gericht op het opstellen van een volledig omgevingsplan, dat wordt
vastgesteld, maar reeds te oefenen met het inrichten van het werkproces, gecombineerd met
een inhoudelijke verdieping (koppeling AMvB’s) om voorbereid te zijn op het op te stellen
omgevingsplan, indien de wet van kracht is. Tijdens het implementatietraject wordt hiervoor een
plan van aanpak verder uitgewerkt.
Omgevingsplan
Opgave

Als opmaat naar 1 omgevingsplan
voor het gehele grondgebied alvast
gaan oefenen om zodoende tijdig
opgelijnd te zijn.

Inschatting inspanning organisatie
Toelichting/actie
Interne tijdraming
(in uren)
Selecteren deelgebied op basis van geschiktheid en
50
mate van integraliteit
Ten behoeve van integrale keuzes/afwegingen
huidige beleid in beeld brengen en
omgevingswaarden bepalen. Dit levert teven een
400
belangrijke basis voor de op te stellen
omgevingsvisie.

Totaal

450
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Van uitgangspunten naar uitwerking: de
organisatie
Inleiding
Dit hoofdstuk beschrijft de opgaven voor de organisatie van de gemeente Losser. Dit is de
feitelijke doorvertaling vanuit het instrumentarium van de Omgevingswet naar de werkvloer.
Grotendeels draait het daarin om reguliere werkzaamheden rondom producten ( vergunningen,
toezicht, in behandeling nemen van initiatieven etc.) die veelal zijn uitgewerkt in digitale
werkprocessen, flow-charts en ICT-systemen. Deze processen moeten worden aangepast als
gevolg van wijzingen in Wet- en regelgeving en als gevolg van een nieuwe kijk op dienstverlening
en de ontwikkeling daarvan.
Maar ook andere ontwikkelingen hebben grote invloed op de doorwerking van de Omgevingswet
op de organisatie van Losser. In dit geval de liberalisering van de bouwregelgeving. Ook al heeft
de Eerste Kamer begin juli 2017 de inwerkingtreding van dit Wetsvoorstel opgeschort, de
voorbereiding hierop kan desondanks gewoon doorgaan. Hetzelfde is van toepassing op de ICT
componenten van de Omgevingswet, het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), hierin is de
gemeente volgend en heeft het geen directe invloed op de ontwikkelingen in dit DSO-spoor.

Opgaven organisatie.
Vanuit de voorbereidingen op de implementatie van de Omgevingswet met de projectgroep, zijn
de volgende drie opgaven benoemd:
1.
Liberalisering bouwregelgeving
2.
Vertaling impact Omgevingswet naar (nieuwe) organisatie
3.
ICT/DSO
Ten aanzien van het inrichten van de werkprocessen en organisatie is het uitgangspunt dat de
implementatie vooral door sleutelspelers vanuit de gemeente Losser wordt uitgevoerd. Hierdoor
doorlopen ze een leertraject om beter zicht te krijgen op de Omgevingswet in uitvoering. Interne
kennis is hierbij van groot belang, maar ook de uitwerking van de werkprocessen in de workflow
en ICT-applicaties. Hierdoor worden de medewerkers van de gemeente Losser verantwoordelijk
voor haar eigen beslissingen. Ten aanzien van de liberalisering van bouwen is het uitgangspunt
dat de ontwikkelingen ten aanzien van deze wet nauw worden gevolgd en dat bekeken wordt
hoe de verantwoordelijkheden en werkprocessen hieromtrent worden ingericht.
Centraal in de uitwerking naar de organisatie staan enkele uitgangspunten:
•
Implementatie vooral door sleutelspelers vanuit de gemeente Losser laten uitvoeren;
•
Medewerkers zelf leertraject laten doorlopen;
•
Interne kennis over werkprocessen noodzakelijk voor een succesvolle implementatie;
•
Medewerkers verantwoordelijk maken voor ‘eigen’ beslissingen.
In de volgende paragrafen worden de opgaven verder uitgewerkt in acties en wordt een
voorlopige inschatting gedaan van de inspanningen (in de fase van de implementatie) voor de
gemeentelijke organisatie (uitgedrukt in tijd).

Blad 25 van 36

Koersdocument Omgevingswet Losser
projectnummer 412881
8 september 2017
Gemeente Losser

8.2.1

De gemeente Losser gaat de liberalisering van de bouwregelgeving verder
inrichten2
De Wet kwaliteitsborging regelt de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het
bouwen. Hiermee wordt de positie van de particuliere en de zakelijke bouwconsument versterkt.
Door de toenemende complexiteit in de bouw is een herziening van het huidige stelsel van
kwaliteitsborging noodzakelijk (mede vanuit de relatie tussen opdrachtgever, bouwconsument,
bouwende partijen). Deze werkwijze heeft grote gevolgen voor het beleidskader, de werkwijze,
ICT, formatie en verantwoordelijkheden van de gemeente Losser. Het is de verwachting dat deze
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in de Omgevingswet wordt ingepast.
Liberalisering bouwregelgeving
Opgave

Acties

Inschatting inspanning organisatie

Toelichting
Private
kwaliteitsborging
(gecertificeerde
bureaus die
bouwinitiatief
begeleiden van A-Z) op
het gebied van de
aanvraag om een
omgevingsvergunning,
bouwplantoetsing en
bouwinspectie.

• Gevolgen voor
werkprocessen in
beeld brengen bij
vergunningen en
toezicht en
handhaving
• Gevolgen voor
Leges en financiële
structuur in beeld
brengen.
• ICT en beleid t.a.v.
bouwplandossiers
• Gevolgen formatie

Interne tijdraming
(in uren)

Onderzoeken wat de
frictiekosten zijn als gevolg
van verminderde afname
advies en diensten
veiligheidsregio
Opstellen nieuwe
werkprocessen (toetsing
Bouwbesluit) bepalen
strategie omgaan met
gecertificeerde bedrijven
Anticiperen /verminderde
legesopbrengsten
Aanpassen ICT structuur
(opslaan dossiers; bepalen
beheer en beschikbaarheid)
Bepalen wat gevolgen zijn
voor formatie

Totaal

8.2.2

50

60

30
60
30
230

De gemeente Losser gaat de werkprocessen/workflow inrichten
De Omgevingswet heeft betrekking op veelvoorkomende reguliere werkzaamheden (zoals
producten vergunningen, meldingen, toezicht en handhaving, principeverzoeken etc.) die veelal
zijn uitgewerkt in digitale werkprocessen, flow-charts en ICT-systemen. Deze processen moeten
worden aangepast als gevolg van wijzigingen in Wet- en regelgeving en als gevolg van een nieuwe
kijk op dienstverlening en de ontwikkeling daarvan. Daarnaast zijn er werkprocessen die
ontwikkeld moeten worden voor nieuwe instrumenten (programma bij overschrijding van
omgevingswaarden) en monitoringsverplichtingen (voor de verplichte omgevingswaarden).

2

Naar aanleiding van de behandeling van de Wet kwaliteitsborging in de Eerste Kamer op 4 juli 2017 heeft
de minister besloten het plan voor een jaar uit te stellen.
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Vertaling impact Omgevingswet naar (nieuwe) organisatie
Opgave

Inschatting inspanning organisatie

Acties

Toelichting
Werkprocessen
/workflow

Als gevolg van nieuwe processen
uit de uitvoeringsregelgeving van
de Omgevingswet, ontstaan
nieuwe werkprocessen en
aanpassingen aan bestaande
werkprocessen. Tevens
veranderen adviseringstrajecten
met Wettelijke- en nietwettelijke adviseurs. Dit heeft
gevolgen voor beleid, interne
afspraken, service level
agreement (SLA) met adviseurs.

Totaal

8.2.3

Werkproces
omgevingsplan, beheer
en onderhoud;
vaststelling raad/mandaat
college?
Werkproces programma’s
(officieel instrument
Omgevingswet
instrumentarium), hoe
omgaan met
monitoringsverplichtingen
e.d.
Werkproces vergunningen
en meldingen.
Werkproces toezicht,
inpassen zorgplicht en
doorwerking
afwegingsruimte.
Aanpassen workflow
managementsystemen
(inhoudelijk).
Afspraken maken met
Wettelijke- en nietwettelijke adviseurs over
termijnen, vorm (conform
nog nader te bepalen
standaarden) etc.

Interne tijdraming
(in uren)

200

200

De gemeente Losser volgt de ICT/DSO ontwikkeling in samenloop met het Rijk
(uitvoering met gemeente Enschede)
Het Digitaal Stelsel Omgevingswet is nog steeds in ontwikkeling en kent momenteel nog veel
onzekerheden. Tevens heeft de gemeente Losser als organisatie weinig tot geen invloed op het
verloop van dit traject. Het ICT/DSO traject schijnt een kosten intensieve operatie te zijn vandaar
dat het uitgangspunt ook is om te wachten op duidelijkheid en standaarden van de wetgever.
Digitaal loket
Het digitale stelsel krijgt voor de gebruiker de vorm van één digitaal loket: het nieuwe
Omgevingsloket. Dit loket vervangt de bestaande toepassingen Omgevingsloket Online (OLO),
Ruimtelijkeplannen.nl en de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Dat is de ‘voorkant’ van
het nieuwe loket. De 'achterkant' van het nieuwe Omgevingsloket bestaat uit een aantal
componenten. Dit zijn de belangrijkste componenten:
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Een landelijke voorziening: dit is het knooppunt waar alle gegevens over de fysieke
leefomgeving stapsgewijs bij elkaar worden gebracht.
Een register met omgevingsdocumenten: dit register bevat alle omgevingsdocumenten
inclusief wijzigingen en de geometrische verbeelding daarvan.

Planning
De ontwikkeling van het nieuwe Omgevingsloket kent twee mijlpalen voor de lange termijn.
Bij de inwerkingtreding van de wet biedt het nieuwe loket tenminste hetzelfde
dienstverleningsniveau als nu. Dit betekent dat:
 gebruikers een vergunningsaanvraag kunnen indienen (nu: via het Omgevingsloket online),
 gebruikers meldingen kunnen doen (nu: via de Activiteitenbesluit Internet Module en
Omgevingsloket online),
 gebruikers omgevingsdocumenten geometrisch kunnen laten verbeelden (nu: via
ruimtelijkeplannen.nl).
In de vijf jaar daarna wordt in fasen verder gebouwd aan het nieuwe Omgevingsloket. Het
streefbeeld is dat in 2024 alle oorspronkelijk beoogde digitale functies van het digitale loket
volledig beschikbaar zijn.
Samenwerking met Enschede
De ontwikkeling en vertaalslag van de ICT/DSO rondom de Omgevingswet pakt de gemeente
Losser samen met de gemeente Enschede op. Inschatting tot de inwerkingtreding Omgevingswet.
ICT/DSO
Opgave

Acties

Inschatting inspanning
organisatie

Interne tijdraming
(in uren)
De Omgevingswet heeft gevolgen
voor de ICT onderdelen van een
organisatie. In ieder geval is
bekend dat het Omgevingsloket
Online (OLO) wordt uitgebreid
naar OLO+. Deze uitbreiding is
qua impact beperkt qua ICT
gevolgen, wel is de aansluiting
van de OLO+ op de
informatiehuizen (geluid, Lucht,
Bodem en Ondergrond, Externe
Veiligheid etc.) in het kader van
het Digitaal Stelsel
Omgevingswet (DSO) van belang
en mogelijk complex. Ook al is de
omgevingsvisie vormvrij,
momenteel neigt men (discussie)
naar een digitale uitwerking van
de omgevingsvisie en
onderliggende programma’s.
Totaal

Onderzoeken consequenties
zaakgericht werken t.a.v. systemen en
processen

Afstemming Enschede

Volgen van landelijke
ontwikkelingen.

Aansluiten op informatiehuizen en
gevolgen/kosten

Omgaan met huidige systemen en
aansluitingen/koppelingen van
registratiesystemen SQUIT,
Bodeminformatiesysteem etc.

Aanpassen workflow
managementsystemen op nieuwe
processen (technisch).

80

100

180
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Van uitgangspunten naar uitwerking: cultuur
en kennis
Inleiding
Dit hoofdstuk beschrijft de opgaven ten aanzien van ‘cultuur en kennis’ onder de Omgevingswet
van de gemeente Losser. De Omgevingswet is niet alleen een instrumentele vernieuwing, maar
ook het gebruik van het nieuwe instrumentarium staat centraal. Dit staat bekend als de
verschuiving van het ‘Nee, tenzij principe naar een Ja, mits’ houding van het ambtelijk apparaat.
Minder toetsen, meer adviseren is de basisgrondslag. Een dergelijke verschuiving ontstaat niet
vanzelf, daarvoor is een ontwikkeltraject gewenst.

Opgaven cultuur en kennis
Vanuit de voorbereidingen op de implementatie van de Omgevingswet met de projectgroep, is
door het college het volgende uitgangpunt benoemd: De gemeente Losser gaat communicatie- en
participatiemiddelen inzetten in het implementatietraject.
Centraal in de uitwerking naar de organisatie staan enkele uitgangspunten:
•
Intern en extern belangrijk en gewenst
•
Onderscheidt maken naar doelgroep (burgers, bedrijven, instanties, etc.)
•
Participatie verplicht onderdeel bij de omgevingsvisie
In de volgende paragrafen worden de opgaven verder uitgewerkt in acties en tijd.

9.2.1

Cultuuromslag van ‘nee, tenzij..’ naar ‘ja, mits..’
Misschien wel de moeilijkste opgave van de implementatie van de Omgevingswet. De
cultuuromslag die voortkomt uit de omslag van een houding van de ambtelijke organisatie van
‘nee, tenzij.’ naar ‘ja, mits.’ In feite gaat het hier om het veranderen van de ‘toets doctrine’ naar
een adviseringsrol. Meer adviseren voordat de formele processen en met name de procedures
starten. Dit kan uiteraard niet onbeperkt, aan het vervullen van een adviesrol zijn kosten
verbonden, worden deze gedekt door de gemeentelijke legesopbrengsten? Dit is een vraag die in
dit onderdeel uitgewerkt moeten worden. Ten eerste door met behulp van casuïstiek te kijken
hoe de huidige werkwijze zich verhoudt ten opzichte van het ‘ja, mits-gedachtegoed’.
Vervolgens vandaaruit te analyseren welke maatregelen getroffen moeten worden om te komen
richting het ‘ja, mits-gedachtegoed’. Het meenemen van het bestuur en de gemeenteraad is
hierbij van belang evenals het aansluiten bij Expeditie Losser.
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Houding en gedrag
Opgave

Inschatting inspanning organisatie

Acties

Toelichting
Cultuurverandering/
houding-gedrag

Opzetten leeromgeving met
praktijkcasussen

Uitgaande van 4
bijeenkomsten
per jaar

Totaal

9.2.2

Interne tijdraming
(in uren)
400

400

Kennisontwikkeling
De kennisontwikkeling in de gemeente Losser rondom de fysieke leefomgeving is van groot
belang. Aan de voorkant van de totstandkoming van het koersdocument is geïnvesteerd om de
organisatie van gemeente Losser mee te nemen in de impact van deze Omgevingswet. We
noemden dat ‘de klokken gelijk zetten’. Met de implementatie is meer verdiepingskennis
noodzakelijk, niet alleen inhoudelijke kennis over de instrumenten (omgevingsvisie,
omgevingsplan, omgevingsvergunning, etc.), en uitvoeringregelgeving, maar ook juridische
kennis over de nieuwe procedures, rechtsbescherming etc.
Kennisontwikkeling
Opgave

Acties

Inschatting inspanning organisatie

Toelichting
Kennisontwikkeling

bijhouden vakinhoudelijke
ontwikkelingen, trainingen en
opleidingen, bezoeken
kennisbijeenkomsten

Totaal

9.2.3

Uitgaande van 4
bijeenkomsten
per jaar

Interne tijdraming
(in uren)
400
400

De gemeente Losser gaat communicatie- en participatiemiddelen inzetten in
het implementatietraject
Participatie is een van de speerpunten van de Omgevingswet en dient voornamelijk gebruikt te
worden in het opstellen van het instrument ‘omgevingsvisie’. Uitgangspunt van de gemeente
Losser ten aanzien van communicatie en participatie tijdens het implementatietraject is om
intern en extern hier aandacht aan te besteden. Hierbij dient onderscheid gemaakt te worden
naar doelgroep (burgers, bedrijven, instanties, etc.). Bij het opstellen van de omgevingsvisie dient
participatie onderdeel te zijn van het vormgevingstraject.
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Communicatie/participatie
Opgave

Inschatting inspanning organisatie

Acties

Toelichting
Communicatie over de
consequenties van de
invoering van de
Omgevingswet vergt
een actieve opstelling
vanuit de gemeente
Losser. De
consequenties hebben
betrekking op de
diverse doelgroepen
(burgers, bedrijven,
interne organisatie
bestuur en ambtelijk).
Communicatie speelt
een rol bij het
voortraject, de
inwerkingtreding en de
gevraagde participatie
bij de uitwerking van de
Omgevingsvisie
Totaal

9.2.4








Gevolgen voor burgers
en bedrijven
communiceren
Participatietraject
bepalen bij
Omgevingsvisie (en
rondom
afwijkingsbesluiten?)
Participatieniveau
bepalen en met wie
(stakeholdersanalyse)
Gevolgen in beeld
brengen

Communicatieplan
opstellen inclusief
overleg en
afstemming
Periodiek
communiceren (2
jaarlijks
informeren stand
van zaken en
consequenties
burgers en
bedrijven)
Participatietraject

Interne tijdraming
(in uren)
60

40

100

De gemeente betrekt haar ketenpartners bij de implementatie

Integraliteit (samenhang) is een zeer belangrijk uitgangspunt bij de Omgevingswet, maar ook de
regionale samenwerking. Vandaar dat de gemeente Losser haar partners in uitvoering en
advisering van beleid, vroegtijdig betrekt in de ontwikkeling van (nieuwe) werkprocessen, beleid,
producten en dienstverleningstrajecten.
Afstemming Ketenpartners/NOT
Opgave

Acties

Inschatting inspanning organisatie

Toelichting

ODT/Veiligheidsregio/GGD/
Waterschappen/Provincie/gemeenten
Het Oversticht etc.

Structureel
(afstemmings) overleg
met diverse
Ketenpartners

Totaal

Uitgaande van
6 overleggen
per jaar

Interne
tijdraming
(in uren)
200
200
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Doorwerking uitgangspunten naar formatie,
planning en projectorganisatie
Inleiding
Dit hoofdstuk geeft inzicht in de formatie en planning van de implementatie van de
Omgevingswet in de gemeente Losser. Eveneens wordt in dit hoofdstuk de projectorganisatie
voor de implementatie van de Omgevingswet op hoofdlijnen beschreven.

Formatie
In de vorige hoofdstukken is een inschatting gemaakt van de ambtelijke inspanningen ter
uitvoering van de opgaven tijdens het implementatietraject. Hierbij is vooralsnog uitgegaan van
een periode tot 1 juni 2019 (2 jaar). In de onderstaande overzichten is dit samengevat
weergegeven. Voor de deelopgaven komt dit neer op minimaal 3.610 uur, voor de
projectorganisatie minimaal 3.600 uur. De totale inspanning komt hiermee op 5.33
formatieplaats (op basis van 1.350 uur per FTE).
Totaaloverzicht inspanning organisatie Losser Implementatie Omgevingswet
(uitgaande van invoering juni 2019)
Inschatting inspanning organisatie
Opgave
Onderdeel
Interne tijdraming
(in uren)
Opgaven
instrumentarium





Opgaven organisatie

Opgaven cultuur en
kennis











actualisatie structuur visie (reeds
begroot)
omgevingsplan
beleidsgerichte
uitvoeringsprogramma's
oefenen met omgevingsplan
liberalisering bouwregelgeving
werkprocessen/workflow
ICT/DSO
cultuuromslag
Expeditie Losser en toekomstvisie
Kennisontwikkeling
communicatie en participatie
afstemming ketenpartners/NOT

Totaal

300
1150
0
450
230
200
180
400
Doorlopend
400
100
200
3.610
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Projectorganisatie implementatie Omgevingswet
Opgave

Inschatting inspanning organisatie

Acties

Toelichting
Samenstellen
projectteam en
aanstellen projectleider
Implementatie

Projectleider die de
implementatie van de
Omgevingswet
procesmatig begeleid

Interne tijdraming
(in uren)

Projectleider (gemidd.
2dgn/week gedurende 2
jaar)
Deelprojectleiders (2
stuks) a 1,5 dag per week)
gedurende 2 jaar

Totaal

1440

2160
3600

Voorstel samenstelling projectorganisatie
Ten behoeve van de implementatie van de Omgevingswet wordt geadviseerd een
projectorganisatie op te zetten en deze als volgt in te richten:

De stuurgroep bestaat uit de volgende personen:
Wethouder
Projectleider
ambtelijk opdrachtgever/leidinggevenden (MT)
De overige onderdelen van de projectorganisatie zijn nog niet ingevuld. Wel is benoemd welke
specifieke taken aan de verschillende onderdelen zijn toebedeeld.
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Projectleider: bewaakt het implementatietraject. Stuurt intern over de afdelingen heen, ziet toe
op de uitwerking van de opgaven, de kosten, de planning en de resultaten. Informeert de
stuurgroep en is aanwezig bij de periodieke bijeenkomsten van de stuurgroep.
Projectgroep: In de projectgroep zit een aantal (deel)projectleiders van de diverse opgaven
(instrumenteel, organisatie en cultuur/kennis). Gezamenlijk wordt hier de voortgang besproken,
op elkaar afgestemd en knopen doorgehakt.
De projectgroep worden zodanig samengesteld dat zij een dwarsdoorsnede vormt van de huidige
organisatie.

Planning
De nieuwe opgaven, zoals opgenomen in dit koersdocument, zijn in tijd uiteengezet. Het betreft
een werkplanning voor het implementatietraject voor de Omgevingswet. De nieuwe opgaven zijn
in acties/stappen uitgewerkt. Hierdoor ontstaat een overzicht van de te ondernemen acties. Het
betreft een dynamische werkplanning welke periodiek kan worden bijgesteld om de actuele
stand van zaken inzichtelijk te houden.
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Werkplanning implementatie Losser
2017

2018

2019

2020

1. Actualisatie structuurvisie
Actua l i s eren s tructuurvi s i e
Va s ts tel l en
s tructuurvi s i e

INSTRUMENTEN

2. Omgevingsvisie
Ops tel l en pl a n
va n a a npa k
Ops tel l en omgevi ngs vi s i e
Pa rti ci pa ti e en communi ca ti e
i ntern/extern

3. Beleidsgerichte uitvoeringsprogramma's
Bel ei ds geri chte
ui tvoeri ngs progra mma 's ops tel l en

Bel ei ds geri chte
ui tvoeri ngs progra mma 's ops tel l en

Bel ei ds geri chte
ui tvoeri ngs progra mma 's ops tel l en

4. Pilot omgevingsplan
Deel gebi eden
s el ecteren

Integra l e bel ei ds a na l ys e / bepa l en
omgevi ngs wa a rden
Bes tuurl i jke a fwegi ngs rui mte

1. Liberalisering bouwregelgeving
Gevol gen voor werkproces s en i n
beel d brengen t.b.v. VTH-ta ken

Inri chten ni euwe werkproces s en /
i nri chten orga ni s a ti e

Gevol gen l eges /
fi na nci ën

ORGANISATIE

2. Werkprocessen/workflow inrichten
Aa npa s s en bes ta a nde / i nri chten
ni euwe werkproces s en
Vera nderen a dvi es tra ject wettel i jke/ ni et wettel i jke a dvi s eurs

3. Volgen ICT/DSO ontwikkelingen
Onderzoeken cons equenti es
za a kgeri cht werken t.a .v. s ys temen

Omga a n hui di ge s ys temen en
a a ns l ui ti ngen/koppel i ngen

Aa ns l ui ten op i nforma ti ehui zen en
gevol gen/kos ten

Vol gen l a ndel i jke ontwi kkel i ngen

Vol gen l a ndel i jke ontwi kkel i ngen

Aa npa s s en workfl ow
ma na gements ys teem op proces s en

Opzetten l eeromgevi ng met
pra kti jkca s us s en

Vol gen va ki nhoudel i jke
ontwi kkel i ngen, tra i ni ngen, etc.

Vol gen va ki nhoudel i jke
ontwi kkel i ngen, tra i ni ngen, etc.

Expedi ti e Los s er

Expedi ti e Los s er

Expedi ti e Los s er

Expedi ti e Los s er

Bi jhouden va ki nhoudel i jke
ontwi kkel i ngen.

Bi jhouden va ki nhoudel i jke
ontwi kkel i ngen.

Bi jhouden va ki nhoudel i jke
ontwi kkel i ngen.

Vol gen tra i ni ngen, opl ei di ngen en
bi jeenkoms ten.

Vol gen tra i ni ngen, opl ei di ngen en
bi jeenkoms ten.

Vol gen tra i ni ngen, opl ei di ngen en
bi jeenkoms ten.

Pa rti ci pa ti etra ject bepa l en bi j
omgevi ngs vi s i e

Pa rti ci pa ti eni vea u bepa l en en met
wi e

Afs temmi ng met
gem. Ens chede

1. Cultuuromslag (van 'nee, tenzij' naar 'ja, mits'

CULTUUR & KENNIS

2. Expeditie Losser / toekomstvisie

3. Kennisontwikkeling

4. Communicatie- en participatiemiddelen

Gevol gen i n beel d brengen voor
orga ni s a ti e
Structureel (a fs temmi ngs )overl eg
met di vers e ketenpa rtners
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Conclusies, aanbevelingen en vervolg
Conclusies en aanbevelingen
Op basis van dit koersdocument worden voor de implementatiefase van de Omgevingswet de
volgende conclusies en aanbevelingen gedaan:
Zet tijdig een projectorganisatie op en benader het implementatietraject als een project met
heldere (prestatie)afspraken, mandaten en verantwoordelijkheden.
Reserveer tijd, mensen en middelen;
Sluit aan op het traject van Expeditie Losser als het gaat om dienstverlening,
cultuurverandering en burgerparticipatie;
Gebruik de beleidsvoorbereiding van de omgevingsvisie voor kennisontwikkeling;
Beschouw het implementatietraject als een continue proces ontwikkel- en leertraject en
monitor dit;
Betrek de ketenpartners tijdig bij het uitvoeren van de opgaven;
Zoek waar mogelijk de samenwerking met omliggende gemeenten en partners en deel de
ervaringen;
Ga nu al oefenen met een omgevingsplan;
Betrek bestuur en gemeenteraad in het implementatietraject en de uitwerking van de
opgaven.

Vervolg
De volgende stap is de feitelijke implementatie van de Omgevingswet in de gemeente Losser.
Hierin worden resultaten (nieuwe structuurvisie, aanzet richting omgevingsvisie, verkennen en
oefenen met het omgevingsplan, leertrajecten opstarten etc.) zichtbaar.
In deze fase werkt de projectleider met de stuurgroep aan de bemensing en de concretisering
van de opdracht van de deelprojecten (Instrumenteel, Organisatie, Cultuur en kennis). De opzet
van deze implementatie van de Omgevingswet heeft een programmatisch karakter, dat wil
zeggen dat er projectmatig gewerkt wordt (deelprojecten, voortgangsrapportages [planning
versus realisatie], overlegstructuren, financieel beheer, rollen en verantwoordelijkheden). De
projectleider en de stuurgroep zien hierop toe.
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Bijlage I: Huis van de Omgevingswet
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Bijlage II: Lijst lopende opgaven
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Bijlage III: Impactanalyse
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Over Antea Group
Van stad tot land, van water tot lucht; de
adviseurs en ingenieurs van Antea Group
dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan
onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen
en wegen, realiseren woonwijken en
waterwerken. Maar we zijn ook betrokken
bij thema’s zoals milieu, veiligheid,
assetmanagement en energie. Onder de
naam Oranjewoud groeiden we uit tot een
allround en onafhankelijk partner voor
bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group
zetten we deze expertise ook mondiaal in.
Door hoogwaardige kennis te combineren
met een pragmatische aanpak maken we
oplossingen haalbaar én uitvoerbaar.
Doelgericht, met oog voor duurzaamheid.
Op deze manier anticiperen we op de vragen
van vandaag en de oplossingen van de
toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens
Zutphenseweg 31D
7418 AH DEVENTER
Postbus 321
7400 AH DEVENTER
E. robert.forkink@anteagroup.com

www.anteagroup.nl
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