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Aanleiding/probleem

In de Omgevingswet is brede participatie een belangrijke
voorwaarde voor snellere en betere plan-, beleids- en
besluitvorming. De Omgevingswet verplicht daarom dat de
gemeente bij het vaststellen van een Omgevingsvisie,
Omgevingsplan en programma’s aangeeft hoe ze bewoners,
bedrijven en maatschappelijke organisaties betrekt. Naast het
betrekken van de samenleving, verplicht de Omgevingswet
initiatiefnemers bij het indienen van hun initiatieven/aanvragen om
aan te geven hoe zij zelf omgaan met participatie.
Het toepassen van participatie is een belangrijke voorwaarde voor
succesvolle initiatieven. In de Omgevingswet staat beschreven dat
participatie toegepast moet worden, maar in welke vorm dat gebeurt
is aan de gemeenten.
Ook op andere gebieden binnen de gemeentelijke organisatie is er
behoefte aan participatie. De uitgangspunten en kaders voor
participatie zouden ook toepasbaar moeten zijn op andere
onderdelen van de gemeentelijke organisatie. De ontwikkelingen in
de omgevingswet bieden een goed moment om dit organisatie
breed op te pakken.
Centrale vraag is daarom: op welke wijze gaan we participatie in
Dalfsen toepassen en specifiek binnen de Omgevingswet?

Doelstelling (SMART)

Specifiek
Het vormgeven van de kaders voor participatie binnen de
Omgevingswet. Brede toepasbaarheid van deze kaders binnen de
gemeentelijke organisatie is daarbij een pre.
Meetbaar
Bij de invoering van de Omgevingswet heeft Dalfsen volledig in
beeld op welke wijze er invulling wordt gegeven aan het thema
participatie en past ze deze kaders en processen ook al deels toe,
bijvoorbeeld binnen het proces om te komen tot een
Omgevingsvisie.
Acceptabel
Dit project is acceptabel bij opleveren van heldere en duidelijke
kaders voor de gemeentelijke organisatie én processen voor
participatie binnen de Omgevingswet in Dalfsen. Deze kaders en
processen moeten uitlegbaar en werkbaar zijn. Daarnaast zal in
onderling overleg met de projectleider Instrumenten uitvoering
worden gegeven aan de participatie bij het opstellen van de
Omgevingsvisie en het Omgevingsplan.
Realistisch
Afhankelijk van de kaders die de raad voor participatie binnen de
Omgevingswet stelt.
Afhankelijk van (financiële) kaders die door de raad vastgesteld
worden.

Tijdgebonden
Het project moet in z’n geheel opgeleverd zijn bij de
inwerkingtreding van de Omgevingswet (2021). De kaders en
processen voor de Omgevingsvisie zullen tweede helft 2018
opgeleverd moeten worden, omdat dan gestart wordt met het
ontwikkelen van de Omgevingsvisie.
Resultaat (deelproducten
& eindresultaat)

Eindresultaat:
Heldere, duidelijke kaders voor participatie voor de gemeentelijke
organisatie en processen voor participatie binnen de
Omgevingswet, die deels al toegepast worden bij het ontwikkelen
van de Omgevingsvisie. Dit betekent een proces voor participatie bij
de Omgevingsvisie, een proces voor participatie bij het
Omgevingsplan en kaders en richtlijnen voor participatie bij
initiatieven wordt opgesteld. Daarnaast worden er algemene kaders
voor participatie voor de gemeentelijke organisatie opgesteld. De
projectleider participatie is verantwoordelijk voor het uitvoeren en
implementeren van bovenstaande processen.
Deelproducten:
 Participatieproces Omgevingsvisie
 Uitvoering van het participatieproces Omgevingsvisie
 Participatieproces Omgevingsplan
Gedurende het participatietraject voor de Omgevingsvisie
wordt invulling gegeven aan het plan van aanpak voor het
Omgevingsplan incl. participatie.
 Uitvoering van het participatieproces Omgevingsplan
 Werkproces participatie bij initiatieven en plannen.
 Interne en externe inbedding en implementatie werkproces
(in afstemming met OCO, dienstverlening en
ketenpartners)
 Binnen de deelproducten vindt een inventarisatie plaats van
de huidige gelopen thema-participatietrajecten binnen de
gemeente Dalfsen (wat ging goed, wat kan anders) en
landelijke trajecten (ter inspiratie).
 Geüpdatet handboek burgerparticipatie met informatie over
participatie Omgevingswet bij VTH-trajecten en initiatieven
vanuit de samenleving met kaders en richtlijnen

Organisatie
(projectstructuur)






Projectleider Participatie: Willeke Jonker (150 uur)
Communicatie: Linda Westerkamp (50 uur)
Participatie rondom VTH: Bram Hoogenraad (10 uur), Mark
Jansen (10 uur), Joke Klink (20 uur)
leden kernteam, met name projectleider instrumenten,
dienstverlening en OCO.

Tijdens het participatieproces kan per nog te bepalen thema een
aparte projectstructuur opgezet worden. Zodra de thema’s bekend
zijn, wordt dit duidelijk.
Mogelijkheid zou zijn om een stuurgroep of een klankbordgroep in
het leven te roepen, bestaande uit afgevaardigden uit samenleving
en gemeente, die boven alle thema’s hangt en meedenkt welke
partijen betrokken moeten worden in het participatieproces.
Daarnaast kan per thema een projectgroep ingericht worden van
direct betrokkenen, bestaande uit afgevaardigden van inwoners,
bedrijven, maatschappelijke organisaties, ketenpartners en
gemeente.
Planning

-

Plan van Aanpak participatie Omgevingsvisie Q4 2018.

Kosten, budget en
dekking

Kwaliteit

Risico’s

Kosten opstellen kaders en processen participatie: nihil.
Kosten voor uitvoering participatie bij Omgevingsvisie: ca. €
60.000,-.
Kosten voor uitvoering participatie bij Omgevingsplan en bij
initiatieven zijn op dit moment nog niet bekend.
In de Omgevingswet is brede participatie een belangrijke
voorwaarde voor snellere en betere plan- en besluitvorming.
Positieve effecten die hierdoor ontstaan, zijn meer draagvlak,
minder onderzoekslasten, gerichte expertise inzetten en tijd- en
kostenbesparing.





Informatie/communicatie/
voortgangsafspraken

Uitvoering participatie Omgevingsvisie Q2, Q3, Q4 2019.
Plan van Aanpak participatie Omgevingsplan Q3 2019.
Uitvoering participatie Omgevingsplan Q3, Q4 2020.
Werkproces VTH-trajecten Q4 2019, Q1 2020.
Geüpdatet handboek burgerparticipatie Q4 2020.

bereidheid inwoners, bedrijven en maatschappelijke
organisaties deelname aan participatietrajecten
financiële kaders
rol raad
interne bereidheid medewerkers gemeente om open te
staan voor burgerparticipatie en hier ook zelf actief naar te
werken

intern:
-samen optrekken met de andere projecten die lopen voor de
invoering van de omgevingswet.
-zoveel mogelijk aansluiting zoeken met de ontwikkeling van de
Missie en Visie, Transformatie en team communicatie
- Communicatie via programmaorganisatie
extern:
-communicatie naar stakeholders en inwoners over de kaders.

Burgerparticipatie
Verantwoordelijkheden
(toleranties en
wijzigingen)

Het handboek burgerparticipatie en checklist burgerparticipatie
moet onder de loep genomen worden. Handboek en checklist
dateren uit 2012.
- De projectleider mag zelf beslissen over budgetafwijkingen
tot en met 10% van het geraamde budget.
- De projectleider is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering
van het projectplan en mag hierin wijzigingen aanbrengen
zolang deze geen invloed hebben op resultaat of planning
- Bij afwijkingen van verwacht resultaat of in de planning
moet worden geëscaleerd naar de programmamanager
In alle gevallen is afstemming tussen projectleider en
programmamanager van toepassing om niet voor verrassingen
komen te staan.

