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1. Inleiding
De implementatie van de Omgevingswet1 vraagt het nodige van alle betrokkenen binnen het fysieke 
domein, waaronder de gemeente.  Voor een goede implementatie van de Omgevingswet is het gewenst 
dat de gemeente aangeeft waar zij prioriteiten legt en waar zij op de datum van inwerkingtreding van de 
Omgevingswet - voorjaar 2019 - wil staan. De te ondernemen implementatie-acties kunnen dan hierop 
worden afgestemd.  Dit document bevat de meer procedurele ambities van de gemeente Dalfsen ten 
aanzien van de implementatie van de Omgevingswet. Deze ambities zijn de basis voor het Plan van 
Aanpak voor de implementatie van de Omgevingswet. In het Plan van Aanpak wordt concreet 
aangegeven welke acties de gemeente Dalfsen onderneemt om de ambities te bereiken. Ook dienen de 
uitgangspunten uit deze startnotitie als leidraad voor het vast te stellen streefbeeld voor de meer 
inhoudelijke uitgangspunten voor de implementatie van de Omgevingswet.

2. Werkwijze
De ambities zijn in twee sessies met het college van burgemeester en wethouders (hierna college) en 
het managementteam tot stand gekomen. In de eerste sessie zijn de doelstellingen en de instrumenten 
van de Omgevingswet in het algemeen besproken. Ook zijn de gevolgen voor de gemeente verkend. 
Tijdens de tweede sessie is concreet gekeken naar de ambities die het college nastreeft. De hieruit 
voortvloeiende ambities zijn tot stand gekomen op basis van de beschrijving van een aantal 
mogelijkheden. De mogelijkheden zijn opgenomen in bijlage 2. Bedacht moet worden dat het bepalen 
van de ambities geen exacte wetenschap is. Omdat het wetgevingsproces nog niet is afgerond, zijn er 
nog de nodige onzekerheden. Desondanks is het mogelijk (en nodig) een keuze te maken op basis van 
kennis, gevoel, ervaringen, verwachtingen, inschattingen en ambities. Zonder het maken van keuzes is 
het uitvoeren van acties in het kader van de implementatie van de Omgevingswet lastig.

3. Taakverdeling raad – college van burgemeester en wethouders
De Omgevingswet voorziet in een duidelijke taakverdeling tussen de gemeenteraad en het college. De 
hoofdlijnen van beleid en regelgeving worden vastgesteld door de gemeenteraad. De raad stelt de 
omgevingsvisie en het omgevingsplan vast. De omvang, de aard en de inhoud van de regels van het 
omgevingsplan worden dus door de raad bepaald. De raad geeft in de regels aan wat de 
afwegingsruimte van het college is bij het afgeven van omgevingsvergunningen. De raad bepaalt bij de 
vaststelling van het omgevingsplan ook voor welke activiteiten omgevingsvergunningen of meldingen 
nodig zijn en waarvoor niet. 

De Omgevingswet maakt het mogelijk de vaststelling van delen van het omgevingsplan te delegeren 
aan het college. De mate waarin dat gebeurt, is afhankelijk van de keuzes van de raad. Het 
delegatiebesluit staat los van het omgevingsplan en kan op elk moment worden genomen. De 
delegatiemogelijkheid vervangt de thans in de Wet ruimtelijke ordening opgenomen uitwerkingsplicht en 
de wijzigingsbevoegdheid.

De raad heeft dus belangrijke bevoegdheden. De Omgevingswet gaat er vanuit dat de raad op 
hoofdlijnen bestuurt en dat de uitvoering bij het college ligt. Het college kan als uitvoerende instantie 
volgens de wetgever eerder effectief en efficiënt maatwerk leveren dan de gemeenteraad. 
De wijze waarop de omgevingsvisie wordt uitgevoerd wordt ook in handen gelegd van het college. Het 
college kan namelijk programma’s vaststellen. Een programma betreft de uitwerking van het te voeren 
beleid of bevat de maatregelen om aan omgevingswaarden te voldoen. Het beleid en de 
omgevingswaarden worden vastgesteld door de gemeenteraad.

4. Ambities
Belangrijke vragen in het kader van de implementatie zijn: waar zet de gemeente Dalfsen op in en waar 
wil de gemeente staan op het moment van de inwerkingtreding van de Omgevingswet? De keuzes 
hierbij zijn ruim. De keuzes zitten tussen enerzijds het niets doen en anderzijds het volledig zijn 
voorbereid. Hieronder is aangegeven welke ambities de gemeente Dalfsen heeft bij de implementatie 
van de Omgevingswet. De gemeenten zijn vrij in het bepalen van de ambities. De ambities zijn 
uitgesplitst naar de doelen van de Omgevingswet, het tempo waarin de implementatie plaatsvindt en de 
ambitie ten aanzien van enkele specifieke onderwerpen.

1       Voor een korte toelichting op de doelen en instrumenten van de Omgevingswet wordt 
         verwezen naar bijlage 1.
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4.1 Doelen
De Omgevingswet kent een aantal doelen. Dit document richt zich op zes concrete doelen. Dit zijn:
- Verbeteren inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak.
- Integraal werken.
- Vergroten bestuurlijke afwegingsruimte.
- Versnellen en verbeteren besluitvorming.
- Optimaliseren dienstverlening.
- Verbeteren digitaal werken.

De gemeente Dalfsen herkent de doelen en zet zich hiervoor in om deze te bereiken. De implementatie-
acties dienen dan ook hierop gericht te zijn en elementen te bevatten die hieraan een bijdrage leveren.  
Met name de doelen inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak, integraal werken en 
bestuurlijke afwegingsruimte spelen een belangrijke rol. De implementatieacties moeten een duidelijke 
bijdrage leveren aan deze aspecten waarbij de ambitie hoog is. De gemeente zet hier op in. 

Het versnellen en het verbeteren van de besluitvorming en het optimaliseren van de dienstverlening 
dienen ook de nodige aandacht te krijgen. Deze scoren qua ambitie wat minder hoog. Niet omdat deze 
niet belangrijk worden gevonden, maar omdat hiervoor binnen de organisatie al de nodige aandacht is. 
Voor deze aspecten worden en zijn er al acties uitgevoerd. Het is wel belangrijk om de implementatie 
van de Omgevingswet bij de bestaande acties te betrekken. Dit kan bijvoorbeeld door bij de uitvoering 
van deze acties steeds de vraag te stellen of er een relatie met de Omgevingswet is en zo ja, op welke 
wijze er inhoud kan worden gegeven aan die relatie. De dienstverlening blijft hoog in het vaandel van de 
gemeente staan. Daar waar mogelijk dient deze in het kader van de implementatieacties van de 
Omgevingswet verbeterd te worden. 

De gemeente ziet de belangen van digitaal werken, maar heeft vanwege de grote onzekerheid rondom 
dit onderwerp een minder hoge prioriteit. Digitaal werken is voor de gemeente ook geen doel op zich, 
maar moet de activiteiten en besluitvorming ondersteunen.

4.2 Tempo
De gemeente kiest er in het algemeen voor om aan te sluiten bij het tempo van de grote groep 
middengemeenten. Dus zoveel mogelijk in de lijn van de landelijke ontwikkelingen mee te lopen. 
Vooruitlopen heeft risico’s in zich die de gemeente Dalfsen niet wil nemen. De kans is dan reëel 
aanwezig dat de gemeente zelf veel tijd besteedt aan het zoeken naar oplossingen, terwijl die even later 
aanwezig zijn. 

Daar waar mogelijk kan, mede vanuit de huidige ontwikkelingen binnen de organisatie, wel al 
vooruitlopend op de landelijke ontwikkelingen actief worden ingezet op integraal werken. Aan integraal 
werken zijn geen risico’s verbonden. Integraal werken is een kwestie van doen, niet nieuw en staat in 
principe los van de Omgevingswet. Integraal werken kan dan ook onderdeel uitmaken van de 
implementatie-acties. Ook bestaande acties wat betreft de dienstverlening, de cultuur, de competenties 
en de deregulering kunnen worden voortgezet en worden uitgebreid met de aspecten van de 
Omgevingswet.

De gemeente Dalfsen is voorzichtig met de digitalisering. Voorkomen moet worden dat investeringen 
worden gedaan waarvan later blijkt dat deze niet nodig, achterhaald of ontoereikend zijn. De gemeente 
kiest ook hier het traject van de middengroep, maar even daar achteraan lopen wordt niet erg gevonden 
en kan meer passend zijn (zie ook hierna in paragaaf 4.3). De gemeente Dalfsen vindt het wel 
belangrijk dat bestuurders en ambtelijke medewerkers tijdig en goed op de hoogte zijn van de nieuwe 
wettelijke ontwikkelingen en de landelijke implementatie-acties. Qua kennis en inzicht mag de 
gemeente niet achterblijven. Bestuurders dienen op elk moment op een goede wijze te kunnen worden 
voorgelicht of geadviseerd. De gemeente mag niet het gevaar lopen dat er iets wordt gemist.

4.3 Thema’s
Het is gewenst om het algemene tempo zoals hiervoor is omschreven op enkele concrete onderwerpen 
te concretiseren. Het betreft hier onderwerpen waarmee de gemeente Dalfsen in het kader van de 
implementatie aan de gang gaat. De keuze voor de ambities is bepaald op de in bijlage 2 opgenomen 
mogelijkheden.
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De onderwerpen zijn: 
- omgevingsvisie; 
- omgevingsplan;
- samenvoegen regelingen fysieke leefomgeving;
- werkwijze en organisatie;
- competenties;
- ketenbenadering;
- digitalisering;
- participatie.

Omgevingsvisie
De gemeente Dalfsen vindt de omgevingsvisie een belangrijk instrument van de Omgevingswet. Het 
maken van een omgevingsvisie heeft echter op dit moment niet de hoogste prioriteit. De gemeente 
beschikt over het nodige beleid. Daarbij komt dat het opstellen van een omgevingsvisie de nodige tijd, 
geld en energie kost. Deze tijd, geld en energie kan momenteel beter worden ingezet op andere acties 
in het kader van de implementatie. Bovendien is nog niet duidelijk welke onderwerpen het rijk en de 
provincie bij de gemeenten neerleggen en welke keuzes in een omgevingsvisie moeten worden 
gemaakt. 

De gemeente Dalfsen vindt het vanwege het belang van de omgevingsvisie wel een goede zaak om op 
korte termijn na de inwerkingtreding van de Omgevingswet over een dergelijk instrument te beschikken. 
Dit omdat een omgevingsvisie keuzes ten aanzien van de fysieke leefomgeving bevat die van belang 
zijn voor de inzet van andere instrumenten, zoals bijvoorbeeld het omgevingsplan en de programma’s 
en de omgevingsvisie voor een ieder duidelijk weergeeft waarvoor de gemeente Dalfsen staat en gaat. 
De omgevingsvisie bevat de bestuurlijke en politieke keuze. Wat betreft de termijn wordt gedacht aan 
ongeveer een jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet. Voorwaarde is wel, dat bekend is welke 
nieuwe onderwerpen in de omgevingsvisie moeten worden opgenomen. Voordeel van het wachten met 
het opstellen van een omgevingsvisie is dat er eerst gewerkt kan worden aan de cultuur en houding van 
de ambtelijke organisatie en aan de competenties van de betrokken medewerkers. Deze aspecten 
hebben hun weerslag op de inhoud van de omgevingsvisie.

Er is in november 2015 een toezegging gedaan aan de gemeenteraad voor een brede evaluatie van de 
Structuurvisie Buitengebied. Deze visie is één van de visies die wordt geïntegreerd in de 
omgevingsvisie. Nu de voorbereiding hiervan en de voorbereiding voor een omgevingsvisie elkaar kort 
opvolgen en overlappen wordt gekozen deze evaluatie te integreren in het proces om te komen tot een 
omgevingsvisie.

Omgevingsplan
Als de Omgevingswet in werking treedt worden de geldende bestemmingsplannen automatisch een 
omgevingsplan. De gemeenten krijgen vervolgens ongeveer 5 tot 10 jaar de gelegenheid om dit 
omgevingsplan om te zetten in een écht omgevingsplan dat voldoet aan alle wettelijke vereisten. Op dit 
moment is nog niet volledig duidelijk wat een gemeente in een omgevingsplan kan of moet regelen en 
welke bestuurlijke afwegingsruimte er is. Om deze redenen kiest de gemeente Dalfsen er niet voor om 
op korte termijn te beginnen met het opstellen van een omgevingsplan. Wel wordt ervoor gekozen om 
via de Crisis en herstelwet te experimenteren met het maken van bestemmingsplannen in de lijn van 
omgevingsplannen. Het is immers wel gewenst om voorbereid te zijn op het maken van 
omgevingsplannen. 

De gemeente Dalfsen zet dus in het op maken van een omgevingsplan, of beter gezegd het omvormen 
van het ‘gekregen’ omgevingsplan naar een ‘echt’ omgevingsplan, nadat de Omgevingswet in werking 
is getreden en het duidelijk voor de gemeente is wat er moet gebeuren. Voordeel hiervan is dat er dan 
ook handreikingen en goede voorbeelden beschikbaar zijn. Ander voordeel is dat aangesloten kan 
worden bij het proces van het opstellen van een omgevingsvisie. 
Ook bij het even wachten met het omgevingsplan geldt hetzelfde voordeel als genoemd bij de 
omgevingsvisie. De inhoud van het omgevingsplan sluit naar verwachting beter aan op de doelen van 
de Omgevingswet als de cultuur, houding en competenties al meer in overeenstemming zijn gebracht 
met het gedachtegoed van de Omgevingswet.
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Integratie regelingen fysieke leefomgeving
Hiervoor is aangegeven dat het belangrijk is dat de gemeente Dalfsen is voorbereid op het 
omgevingsplan. Eén van de onderwerpen waarmee deze voorbereiding vorm kan worden gegeven is 
het samenvoegen van de binnen de gemeente Dalfsen geldende verordeningen op het gebied van de 
fysieke leefomgeving. Hiermee kan worden gestart. Dit biedt ook de mogelijkheid voor dereguleren en 
voor een betere dienstverlening. De gemeente Dalfsen streeft er naar op het moment van 
inwerkingtreding de bestaande verordeningen en andere instrumenten te hebben geïnventariseerd. Dan 
is bekend welke dubbelingen en tegenstrijdigheden er zijn (er heeft een inhoudelijke analyse 
plaatsgevonden).  Daar waar mogelijk bevat de inventarisatie ook een voorzet tot deregulering en een 
voorzet voor eventuele nieuwe regels die invulling geven aan de taken en bevoegdheden die de 
gemeenten onder de Omgevingswet krijgen door het terugtrekken van het rijk en de provincie.

Werkwijzen en organisatie
De gemeente Dalfsen besteedt momenteel de nodige aandacht aan de organisatie en de werkwijzen 
om de dienstverlening te verbeteren. Ditzelfde geldt op onderdelen ook voor het krijgen van meer 
inzicht in hetgeen bij inwoners, initiatiefnemers, bedrijven en verenigingen leeft. De gemeente gaat 
hiermee door en spitst de acties mede toe op de doelen van de Omgevingswet. De gemeente Dalfsen 
streeft ernaar om op het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet in beeld te hebben welke 
veranderingen er optreden door deze wet en past zo nodig de werkwijzen en de organisatie binnen 
twee jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet aan. Hierbij is ook aandacht voor de cultuur en de 
houding die van bestuurders en ambtelijke medewerkers in het licht van de veranderopgave worden 
verwacht. Daar waar mogelijk zijn de nieuwe werkwijzen, de organisatie en de cultuurverandering al op 
onderdelen ingevoerd.

Competenties 
De gemeente Dalfsen is zich ervan bewust dat de gewenste veranderingen gevolgen hebben voor de 
competenties van betrokkenen. De gemeente onderschrijft dat de competenties mede bepalend zijn 
voor het succes van het bereiken van de doelstellingen van de Omgevingswet en van de benodigde 
veranderingen. Binnen de gemeente Dalfsen wordt al gewerkt aan de juiste competenties van 
medewerkers. Dit vormt  bijvoorbeeld onderdeel van het verbeteren van de dienstverlening en het 
inrichten van bijvoorbeeld bestemmingsplannen. De gemeente Dalfsen streeft ernaar om op het 
moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet voor een groot gedeelte in beeld te hebben over 
welke competenties betrokkenen dienen te beschikken. Hierbij wordt aangesloten bij bestaande acties 
die binnen de gemeente Dalfsen lopen. Voor een aantal nader te bepalen activiteiten of functies zijn de 
competenties op het moment van inwerkingtreding van de wet al helder en worden deze al toegepast. 
Hierbij richt de gemeente zich met name, maar niet uitsluitend, op zaken die betrekking hebben op het 
verbeteren van de dienstverlening en het extern gericht werken. Deze personen dienen in iedere geval 
op een goede wijze vorm en inhoud te kunnen geven aan het ja-mits principe.

Ketenbenadering
De gemeente Dalfsen onderschrijft het belang van een goede ketenbenadering. Zij vindt dat er tussen 
betrokken overheden goede en heldere afspraken moeten zijn over de besluitvorming over activiteiten 
en instrumenten. Slimme samenwerking met partners in de regio vindt de gemeente belangrijk. De 
snelheid van werken, de inzichtelijkheid van de besluitvorming en de verbetering van de dienstverlening 
zijn hierbij gebaat. De gemeente Dalfsen streeft er daarom naar om op het moment van 
inwerkingtreding van de Omgevingswet volledig in beeld te hebben met welke ketenpartners zij in haar 
voorbereidings- en besluitvormingsprocessen te maken heeft. Zij wenst daarbij al voor een groot 
gedeelte te werken volgens nieuwe afspraken. Om dit te realiseren onderneemt de gemeente niet 
alleen zelf actie, maar neemt zij ook actief deel aan initiatieven van ketenpartners. Belangrijk aspect bij 
het maken van de afspraken is het vertrouwen in elkaar. De ketenpartners dienen elkaar te vertrouwen. 
Op basis van wantrouwen zijn geen goede afspraken te maken.

Digitalisering/ICT
Zoals uit de paragrafen 4.1 en 4.2 al mag blijken, is de gemeente Dalfsen voorzichtig met de 
implementatie van de digitalisering en het digitaal werken. De gemeente heeft in dit kader geen hoge 
ambitie. De gemeente Dalfsen streeft er naar op het moment van de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet dat te doen wat wettelijk strikt noodzakelijk is. De gemeente moet instrumenten als 
omgevingsvisie, omgevingsplan en omgevingsvergunningen digitaal kunnen maken en beschikbaar 
kunnen stellen aan de nieuwe landelijke voorziening. 
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De besluitvorming binnen de gemeente mag niet worden gefrustreerd door het ontbreken van 
technische kennis of de juiste applicaties. Daar waar in het kader van een implementatie-actie een 
relatie met digitaal werken en het gebruik van geo-informatie aan de orde is, worden de mogelijkheden 
bezien en wordt besloten op welke wijze daarop wordt ingespeeld c.q. uitvoering kan worden gegeven. 
De gemeente Dalfsen streeft niet naar grote vernieuwingen op dit vlak. 
De huidige ontwikkelingen ten aanzien van zaakgericht werken en SharePoint worden voortgezet en 
afgestemd op de ontwikkelingen met betrekking tot de Omgevingswet of het Digitaal Stelsel 
Omgevingswet.

Participatie
De gemeente Dalfsen acht participatie van groot belang voor een zorgvuldige voorbereiding van 
besluiten en voor het weten van wat er leeft in de gemeenschap van Dalfsen. De gemeente trekt de 
huidige acties op dit gebied door naar de Omgevingswet. Participatie is maatwerk. Per instrument, per 
gebied of per onderwerp kan dit verschillen. Nieuwe instrumenten en nieuwe doelen brengen mogelijk 
nieuwe participatievormen met zich mee.
De gemeente Dalfsen streeft ernaar op het moment van de inwerkingtreding van de Omgevingswet 
helder te hebben op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan de participatie op het terrein van 
de fysieke leefomgeving. Hiermee kan een goede start worden gemaakt met dit belangrijke onderdeel 
van de Omgevingswet.

4.4 Conclusie
Op basis van het vorenstaande kan de conclusie worden getrokken dat de gemeente Dalfsen de 
implementatie van de Omgevingswet actief oppakt. De gemeente zet qua ambities met name in op de 
inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak, integraal werken en bestuurlijke afwegingsruimte. 
Organisatie, werkwijzen, cultuur, dienstverlening en competenties worden opgepakt in het kader van 
lopende acties en mogelijke vervolgen daarop. De digitalisering en het gebruik van geo-informatie 
worden als belangrijk gezien, maar de gemeente is in deze volgend. 
De gemeente Dalfsen wil in het algemeen goed voorbereid zijn op het moment dat de Omgevingswet in 
werking treedt. Vooroplopen bij de implementatie is geen doel. 

5 Gevolgen
De hiervoor gemaakt keuzes hebben invloed op de organisatie, het bestuur, de financiën, de huidige 
digitalisering en de beschikbare tijd. De inschatting op basis van kennis en ervaring hiervan is dat de 
keuzes reëel zijn en uitgevoerd kunnen worden. De keuzes worden uitgewerkt in het Plan van Aanpak. 
Op basis van de te benoemen acties kan concreet worden aangegeven wat een en ander betekent voor 
de genoemde onderwerpen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een impactanalyse. Ook kan worden 
aangegeven wat een en ander betekent voor de dienstverlening van de gemeente Dalfsen.

In het kader van het Plan van Aanpak kan op basis van dit ambitiedocument ook een streefbeeld 
worden geschetst voor de implementatie van de Omgevingswet. Dit streefbeeld kan aan de trekkers 
van de verschillende in het Plan van Aanpak op te nemen acties worden meegegeven als kader of als 
inspiratie.

6 Hoe verder
Hiervoor is al het Plan van Aanpak genoemd. In dit Plan van Aanpak worden de acties benoemd die in 
het kader van de implementatie van de Omgevingswet worden ondernomen. Bij het uitvoeren van de 
acties wordt rekening gehouden met dit document. Het Plan van Aanpak bevat ook de wijze waarop de 
implementatie van de Omgevingswet organisatorisch wordt opgepakt. Tenslotte geeft het Plan van 
Aanpak ook antwoord op de vraag hoe de implementatie zich verhoudt tot lopende processen en 
onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het opstellen van een detailhandelsstructuurvisie, een centrumvisie 
voor Dalfsen, het landschapsbeleid of het opstellen van een evenementenbeleid. In het Plan van 
Aanpak wordt ook de planning van de diverse acties opgenomen. Daarnaast wordt het proces opgestart 
om tot een streefbeeld te komen voor de implementatie van de Omgevingswet. Dit streefbeeld dient als 
paraplu boven het programma en biedt een duidelijke stip op de horizon. Alle acties en de deelprojecten 
zijn erop gericht om dit streefbeeld te verwezenlijken in een tempo, dat overeenkomt met de 
uitgangspunten uit deze startnotitie.
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Op basis van dit Startdocument kan reeds de volgende indicatieve planning van de het inschakelen van 
de gemeenteraad worden gegeven:

Onderwerp: Planning: Status

Startnotitie implementatie Omgevingswet         Januari 2017 Opiniërend
Werkconferentie burgerparticipatie                Januari 2017
Streefbeeld implementatie Omgevingswet         Juni /september 2017 Besluitvormend
Bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte 
(experimenten in kernen en buitengebied)    

Juni 2017 Besluitvormend

Voortgangsrapportage implementatie 
Omgevingswet

December 2017 RIS

Projectplannen deelprojecten Januari - juni 2017 Nader te bepalen
Uitwerken deelprojecten Juni 2017-2019 Nader te bepalen
Voorbereiding omgevingsvisie (bv startnotitie)2 3e/4e kwartaal 2018 Nader te bepalen
Tussenrapportage implementatie Omgevingswet Half 2018 RIS
Omgevingsvisie (vaststelling) 2020 Besluitvormend
Omgevingsplan (voorbereiding en vaststelling) 2021 Besluitvormend + 

betrekken bij 
voorbereiding

De data uit dit overzicht zijn gebaseerd op de aanname dat de Omgevingswet in het voorjaar van 2019 
in werking treedt. Als deze termijn opschuift, heeft dit ook gevolgen voor de geschatte planning 
hierboven.

Uit deze planning mag blijken dat de gemeente Dalfsen aan het begin van een traject staat waarin het 
nodige moet gebeuren. De gemeente Dalfsen zet hiermee in op een goede en bij de gemeente Dalfsen 
passende voorbereiding en implementatie van de Omgevingswet.

2 De omgevingsvisie is ook een deelproject. De ingeschatte datum kan echter al opgenomen worden in de 
planning, omdat dit voortvloeit uit de vastgestelde ambitie (De ambitie is: er is een omgevingsvisie een jaar nadat 
de wet in werking treedt). Dit geldt overigens ook voor het omgevingsplan. Voor de overige deelprojecten is dit nog 
lastig te bepalen, omdat de uit te voeren acties worden uitgewerkt in de projectplannen.


