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Status: Voorbereidend besluitvormend 
 
 
 
 
  
Agendapunt: 6 
  
Onderwerp: Streefbeelden Omgevingswet  
  
Datum:  18 juli 2017  
  
Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola  
  
Decosnummer: 646  
  
Informant: Melanie Gils 
 m.gils@dalfsen.nl 
 (0529) 488 394  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorstel: 
1. Kennis te nemen van de notitie Streefbeelden Omgevingswet Dalfsen. 
2. In te stemmen met de gekozen oplossingsrichtingen voor de streefbeeldenvraagstukken.  
 
 



                                                                        

 
Inleiding:  
De Omgevingswet wordt in 2019-2020 van kracht. Inmiddels zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor 
de komst van de Omgevingswet. De implementatie van de Omgevingswet vraagt een behoorlijke inzet van 
de gemeente. Niet alleen krijgen we te maken met nieuwe instrumenten, de Omgevingswet vraagt ook een 
cultuurverandering, andere werkprocessen, een optimalisering van onze (digitale) dienstverlening. De 
streefbeelden geven een eerste inzicht in de wijzigingen die de Omgevingswet met zich meebrengt in 
Dalfsen en de impact die dat heeft op de gemeentelijke organisatie. De streefbeelden zijn opgezet op basis 
van de ambities die het college in de Startnotitie heeft vastgesteld en dienen als basis voor de projectplannen 
en het Programmaplan Implementatie Omgevingswet.  
 
Argumenten: 
1.1 De streefbeelden vormen het startpunt voor een goede implementatie van de Omgevingswet in Dalfsen. 
De streefbeelden Omgevingswet vormen samen met de startnotitie Omgevingswet de basis voor de 
projectplannen en het programmaplan.  
 
2.1. De streefbeelden Omgevingswet zijn in werksessies en streefbeeldensessies voorgelegd aan het 
kernteam Implementatie Omgevingswet, het MT, het DT, het college en de raad. 
De gekozen oplossingsrichtingen vormen tezamen streefbeelden die passend zijn bij de ambitie en 
mogelijkheden van Dalfsen in de implementatie van de Omgevingswet. We veronderstellen dat de gekozen 
oplossingsrichtingen op een breed draagvlak in de ambtelijke organisatie en het college kunnen rekenen. Dit 
maakt uitvoering/implementatie van de Omgevingswet effectiever en efficiënter.  
De vraagstukken en gekozen oplossingsrichtingen zijn opgenomen als bijlage. Uw raad wordt voorgesteld 
hiermee in te stemmen.  
 
Kanttekeningen 
1.1 Er zijn alternatieve oplossingsrichtingen mogelijk. 
Deze alternatieve oplossingsrichtingen zijn aan MT, DT, college en raad voorgelegd tijdens de 
streefbeeldensessies. Op basis van de input uit deze sessies, is een keuze gemaakt voor de in de 
streefbeelden opgenomen oplossingsrichtingen.  
 
Alternatieven: 
De raad kan ervoor kiezen om voor de 17 hierboven genoemde vraagstukken alternatieve 
oplossingsrichtingen vast te stellen. Deze alternatieven zijn tijdens de streefbeeldensessie op 4 september 
2017 aan de raad voorgelegd.  
 
Duurzaamheid: 
Duurzaamheid is een belangrijk thema dat z’n weerslag zal krijgen in de instrumenten binnen de 
Omgevingswet. Bovenstaand voorstel heeft echter geen directe invloed op de duurzaamheidscriteria waarop 
getoetst wordt.  
 
Financiële dekking: 
Benodigde budgetten ter uitvoering van de Streefbeelden Omgevingswet Dalfsen, zullen in het 
Programmaplan Implementatie Omgevingswet worden opgenomen. De implementatie van de Omgevingswet 
valt binnen programma 9. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.  
 
Communicatie: 
Na behandeling van de streefbeelden Omgevingswet in de raad, zal over de streefbeelden gecommuniceerd 
worden op SharePoint. 
 
Vervolg: 
Zie hiervoor het Programmaplan Implementatie Omgevingswet welke eind 2017 gereed zal zijn en ter 
besluitvorming aan de raad zal worden voorgelegd.  
 
 
 
Bijlagen: 
1. Streefbeeldennotitie Omgevingswet Dalfsen 
2. Bijlage 3 bij streefbeeldennotitie, Klantreizen onder de Omgevingswet 
3. Notitie vraagstukken en gekozen oplossingsrichtingen  



                                                                        

 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen, 
 
de burgemeester, de gemeentesecretaris-alg.directeur, 
drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                        

 
 
Raadsbesluit 
 
De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 juli 2017, nummer 646; 
 
overwegende dat de Omgevingswet een omvangrijke landelijke stelselherziening is, met gevolgen voor onze 
gemeentelijke organisatie, ondernemers en inwoners van Dalfsen; 
 
gelet op het feit dat de Streefbeeldennotitie Omgevingswet samen met de Startnotitie Implementatie 
Omgevingswet de basis vormt voor de procesmatige en inhoudelijke invulling van de implementatie van de 
Omgevingswet in Dalfsen; 
 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 
1. Kennis te nemen van de notitie Streefbeelden Omgevingswet Dalfsen. 
2. In te stemmen met de gekozen oplossingsrichtingen voor de streefbeeldenvraagstukken.  
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van  
30 oktober 2017. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
 
de voorzitter,              de griffier,   
drs. H.C.P. Noten             drs. J. Leegwater 
 


