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Projecten
Implementatie
Omgevingswet

Snellere en betere
besluitvorming

Resultaat: Een vastgestelde gemeentelijke Omgevingsvisie en
een vastgesteld gemeentelijkOmgevingsplan,
projectverkenningen voor eventuele programma's,
procesafspraken voor actualisatie instrumenten en aangepaste
werkprocessen en aanverwante regelingen.

Startdatum: 2018

Einddatum: 2022

Benodigde fte 2018-2019: 1805 uur
Benodigde budget: € 600.000,-

Eindverantwoordelijke: Leonie van Dam

Inspanningen

Middelen

Instrumenten

Een meer integrale aanpak

De dienstverlening
optimaliseren en
aanpassen aan de
mogelijkheden die de
Omgevingswet biedt.

De kaders voor participatie
binnen de Omgevingswet
ontwikkelen en vastleggen. 

Het aanpassen van interne
werkprocessen en het
verzorgen van de
benodigde kennis en
competenties in de
organisatie.

Het stimuleren van een
cultuuromslag bij de
gemeentelijke organisatie,
het bestuur,
initiatiefnemers en
samenleving.

De informatievoorziening
gereed maken voor
aansluiting op het DSO.

De samenwerking met
ketenpartners
optimaliseren en
aanpassen aan de vereisten
vanuit de Omgevingswet.

Participatie Organisatie, Cultuur en
Ontwikkeling (OCO)Dienstverlening KetenPartners Digitaal Stelsel Omgevingswet

(DSO)

Resultaat: Heldere duidelijke kaders voor participatie voor de
gemeentelijke organisatie en processen voor particpatie binnen
de Omgevingswet, die deels al toegepast worden bij het
ontwikkelen van de Omgevingsvisie.

- Particpatieproces Omgevingsvisie
- Participatie Omgevingsplan
- Werkproces VTH-trajecten
- Interne en externe inbedding en implementatie werkproces
- Geupdatet handboek burgerparticipatie

Startdatum: 2018

Einddatum: 2022

Benodigde fte 2018-2019: 240 uur
Benodigde budget: €0,00

Eindverantwoordelijke: Willeke Jonker

Resultaat: Het opleveren van een notitie (incl. collegevoorstel)
voor het thema Dienstverlening onder de Omgevingswet, met
aanbevelingen voor aanpassingen van de huidige lijn van
dienstverlening en vervolgens het succesvol laten uitvoeren van
deze aanbevelingen binnen 1 jaar na inwerkingtreding van de
Omgevingswet.

Startdatum: 2018

Einddatum: 2024

Benodigde fte 2018-2019: 70
Benodigde budget: € 15.000,-

Eindverantwoordelijke: Richard Pap

Resultaat:
1. Een organisatie die handelt in de geest van de
Omgevingswet.
2. Een bestuur dat handelt in de geest van de Omgevingswet,
vertrouwen heeft in burgers en andere overheden en deze de
vrijheid en verantwoordelijkheid geeft om zelf zorgt te dragen
voor een gezonde fysieke leefomgeving.

- Inzicht in de huidige staat van de organisatie en rollen, kennis,
houding, gedrag en competenties die de Omgevingswet vereist.
- In gesprek met de organisatie komen tot bewustwording,
activering en een gedragen PvA om de huidige cultuur, houding
en gedrag en competenties door te ontwikkelen richting de
vereisten van de Omgevingswet
- Uitvoering aanbevelingen PvA
- Learning by doing
- Ontwikkelen van een leerlijn
- Ontwikkelen van een digitaal platform voor kennisuitwisseling,
informatie voor nieuwe medewerkers, oefenomgeving.

Startdatum: 2018

Einddatum: 2024

Benodigde fte 2018-2019: 390 uur
Benodigde budget: € 100.000,-

Eindverantwoordelijke: Olga Zomer

Resultaat: Het project DSO heeft drie eindresultaten die
opgeleverd moeten worden:
1. De gemeente is aangesloten op het DSO
2. De organisatie en processen zijn zo ingericht en worden door
software ondersteund, dat deze goed aansluiten op het DSO.
3. Daar waar van toepassing wordt het DSO gebruikt voor
dienstverlening aan bewoners en bedrijven.

Startdatum: 2018

Einddatum: 2024

Benodigde fte2018-2019: 370 uur
Benodigde budget: € 105.000,-

Eindverantwoordelijke: vacature

Resultaat: Het project KetenPartners draait om het vorngeven
van de samenwerking tussen KetenPartners onder de
Omgevingswet. Deze samenwerking verloopt in 2 fasen. Het
resultaat van fase 1:
1. Het vormen van een gezamenlijke Omgeving Tafel met
KetenPartners en gemeenten.
2. Belangenuitwisseling
3. Een gezamenlijke ambitiebepaling
4. Analyse van de werkzaamheden per partner
5. Een advies voor het samenwerkingsproces in de volgende
fase./

Startdatum: 2018

Einddatum: 2024

Benodigde fte: 2018-2019 268 uur
Benodigde budget: € 2.000,-

Eindverantwoordelijke: Frans van Weeghel

Experimenteren en programmaondersteuning

Resultaat: De gemeente Dalfsen mag vooruitlopend op de Omgevingswet experimenteren met 'bestemmingsplannen met een verbrede reikwijdte'. De gemeente Dalfsen kiest ervoor om te starten met het stapsgewijs experimenteren en dit jaarlijks met bestemmingsplannen aan te passen. Zo wordt steeds meer in de geest van de Omgevingswet gewerkt.

Startdatum: 2016

Einddatum: 2019

Benodigde fte 2018-2019: 305 uur
Benodigde budget: € 100.000,-

Eindverantwoordelijke: Marit Gorter




