
OVERZICHT AMBITIES

Onderwerp Omgevingsvisie Omgevingsplan Integratie regelingen fysieke leefomgeving Participatie Digitalisering Competenties Werkwijzen/Organisatie Ketenpartners
Toelichting Een omgevingsvisie is binnen 

de Omgevingswet het kader 
stellende instrument. In een 
omgevingsvisie geeft de raad 
aan hoe hij de fysieke 
leefomgeving binnen de 
gemeente voor zich ziet en 
welke keuzes hij daarbij 
maakt. In een omgevingsvisie 
geeft de raad ook aan op 
welke wijze invulling wordt 
gegeven aan de zaken die het 
rijk en de provincie niet meer 
regelen. Een omgevingsvisie 
is de basis voor een 
omgevingsplan. Met de 
omgevingsvisie bepaalt de 
raad de kaders waarbinnen 
het college de wet en het 
gemeentelijk beleid kan 
uitvoeren. De Omgevingswet 
geeft gemeenten opdracht een 
omgevingsvisie te maken.

Een omgevingsplan bevat alle gemeentelijke 
regels ten aanzien van de fysieke 
leefomgeving en alle regels voor het verrichten 
van activiteiten binnen de fysieke 
leefomgeving. Het omgevingsplan is een 
verplicht instrument. Op basis van het 
overgangsrecht zijn alle bestemmingsplannen 
op het moment van inwerkingtreding van de 
Omgevingswet het omgevingsplan. 
Gemeenten hoeven dus niet een 
omgevingsplan te maken, maar worden geacht 
het omgevingsplan wat ze ‘krijgen’ om te 
bouwen tot een echt omgevingsplan. Dat wil 
zeggen een plan dat een geïntegreerde set 
van regels ten aanzien van de fysieke 
leefomgeving bevat en dat gebaseerd is op het 
gedachtegoed van de Omgevingswet
In het overgangsrecht wordt ook bepaald 
welke onderwerpen verplicht in het 
omgevingsplan geregeld moeten worden, 
welke facultatief zijn en wanneer een en ander 
geregeld moet zijn. Er wordt gesproken over 
een overgangstermijn tussen de 5 en 10 jaren.

Onderdeel van het omgevingsplan is de verruimde 
reikwijdte. Het omgevingsplan bevat alle regels ten 
aanzien van de fysieke leefomgeving en 
activiteiten daarbinnen. Dit betekent dat binnen 
een gemeente alle regelingen ten aanzien van de 
fysieke leefomgeving moeten worden 
samengevoegd. Dus bijvoorbeeld APV, 
geur/geluidverordeningen, kapverordening etc. 
Indien niet met een omgevingsplan wordt gestart, 
kan al wel worden bekeken welke regelingen in het 
omgevingsplan worden opgenomen en op welke 
wijze dat gebeurt. Binnen de gemeente kan tot een 
herindeling van regelingen worden gekomen. De 
regels ten aanzien van de fysieke leefomgeving 
worden dan tzt opgenomen in het omgevingsplan.
De verruimde reikwijdte heeft ook te maken met 
het regelen van onderwerpen betreffende de 
fysieke leefomgeving die niet meer door het rijk 
worden opgepakt. Het samenbrengen van de 
regels leidt waarschijnlijk tot het weghalen van 
dubbelingen, het voorkomen van 
tegenstrijdigheden en een vermindering van het 
aantal regels.

De Omgevingswet 
hecht grote waarde 
aan participatie en 
maatschappelijk 
draagvlak. De visie, 
normen en regels 
worden in het 
gedachtegoed van de 
wet in nauw overleg 
met de maatschappij 
bepaald. Van de 
gemeenten wordt 
verwacht dat zij gaan 
nadenken hoe deze 
participatie gaat 
plaatsvinden. Dit kan 
per gebied, thema of 
rol anders zijn. Ook 
hier is het belangrijk 
dat maatwerk wordt 
geleverd.

De Omgevingswet zet in op 
digitaal werken. De digitalisering 
wordt gezien als een belangrijk 
middel om de Omgevingswet op 
een goede manier te kunnen 
uitvoeren. De digitalisering en het 
gebruik van geo-informatie is 
belangrijk om de instrumenten te 
kunnen opstellen en uitvoeren. 
Tevens kan er sneller worden 
gewerkt en kunnen de gebruikers 
beter worden geïnformeerd.
De digitalisering en de toepassing 
van de geo-informatie vindt plaats 
onder de kop DSO: digitaal stelsel 
Omgevingswet. Op landelijk 
niveau wordt druk gewerkt aan dit 
stelsel. Het DSO vervangt 
ruimtelijkeplannen.nl, olo en aim. 
Het DSO gaat uit van een 
vraaggerichte benadering.
Zaakgericht werken is een 
belangrijk onderdeel.

De uitvoering van de 
Omgevingswet kan met 
zich meebrengen dat als 
gevolg van de nieuwe 
instrumenten, de wijze van 
participatie, de integrale 
benadering, de andere 
houding en de snelheid 
van werken er andere 
competenties van de 
gemeentelijke 
medewerkers worden 
gevraagd. Veranderingen 
vragen immers om andere 
competenties. 
Competenties zijn 
bovendien essentieel voor 
het kunnen doorvoeren 
van deze veranderingen.

De uitvoering van de 
Omgevingswet kan met 
zich meebrengen dat als 
gevolg van de nieuwe 
instrumenten, de wijze van 
participatie, de integrale 
benadering, de andere 
houding en de snelheid 
van werken de werkwijzen 
binnen gemeenten gaan 
veranderen. De huidige 
werkwijzen en organisatie 
zijn  waarschijnlijk niet 
gericht op het bereiken 
van de doelstellingen van 
de Omgevingswet. 
Ditzelfde geldt voor de 
cultuur.

De Omgevingswet gaat uit van 
een goede ketenbenadering, of 
te wel een goede 
gecoördineerde en afgestemde 
samenwerking tussen 
gemeenten en andere partijen in 
de keten om snel en soepel 
instrumenten te kunnen 
opstellen en uitvoeren, teneinde 
initiatiefnemers goed te kunnen 
bedienen. 
Mogelijke partijen: provincie, 
waterschap, RUD, 
veiligheidsregio, GGD.

Ambities Op het 
moment dat de 
Omgevingswet in 
werking treedt.
TOP De gemeente werkt al circa 

een jaar met een vastgestelde 
omgevingsvisie.

De gemeente heeft het omgevingsplan voor de 
hele gemeente nagenoeg gereed. Het 
omgevingsplan kan direct na inwerkingtreding 
van de Omgevingswet worden vastgesteld.

De gemeente weet welke regelingen (bestaand en 
nieuw) opgenomen worden in het omgevingsplan 
en weet op welke wijze dat gebeurt. De regelingen 
kunnen hierdoor direct t in het omgevingsplan 
worden opgenomen, of als zelfstandige set worden 
vastgesteld.

De gemeente heeft 
circa twee jaar van te 
voren in beeld op 
welke wijze invulling 
wordt gegeven aan de 
participatie en past 
deze ook al toe. 

De gemeente kan zelfstandig 
volledig werken conform de 
mogelijkheden van het DSO en de 
(aansluitende) gemeentelijke geo-
informatievoorziening is op orde. 
Idem ten aanzien van de 
werkprocessen.

De gemeente heeft 
volledig in beeld van welke 
functies de competenties 
als gevolg van de 
Omgevingswet zijn 
veranderd en 
bewerkstelligt dat 
medewerkers daar 
inmiddels over 
beschikken.  

De gemeente heeft 
volledig in beeld welke 
veranderingen er als 
gevolg van de 
Omgevingswet gaan 
optreden en heeft de 
werkwijzen c.q. de 
organisatie en de cultuur 
daarop ook al aangepast.

De gemeente heeft volledig in 
beeld met welke partijen zij bij 
de uitvoering van haar taken en 
het opstellen en uitvoeren van 
de instrumenten te maken heeft 
en heeft met deze partijen de 
nodige afspraken gemaakt. Ook 
wordt er al conform deze 
afspraken gewerkt. 
De gemeente neemt een actieve 
houding aan ten opzichte van 
initiatieven van andere partijen 
uit de keten.

HOOG De gemeente stelt circa een 
jaar voor de inwerkingtreding 
van de Omgevingswet een 
omgevingsvisie vast.

De gemeente heeft het omgevingsplan voor de 
hele gemeente in vergevorderd stadium, dat 
wil zeggen dat het omgevingsplan binnen twee 
jaar kan worden vastgesteld.
Voor onderdelen/gebieden is het 
omgevingsplan al wel (nagenoeg) gereed, 
bijvoorbeeld via de Chw-plannen.

De gemeente weet welke regelingen (bestaand en 
nieuw) opgenomen worden in het omgevingsplan 
(en omgevingsvisie). Er heeft ook een inhoudelijke 
analyse plaatsgevonden op 
dubbelingen/tegenstrijdigheden. De vaststelling 
van een set regels kan binnen twee jaar 
plaatsvinden via het omgevingsplan, of als 
zelfstandige set.

De gemeente heeft in 
beeld op welke wijze 
er invulling wordt 
gegeven aan de 
participatie en past 
deze deels toe.

De gemeente kan nagenoeg 
zelfstandig volledig werken 
conform de mogelijkheden van het 
DSO en de (aansluitende) 
gemeentelijke 
informatievoorziening is bijna op 
orde. De verwachting is dat binnen 
twee jaar alles op orde is. De 
werkprocessen zijn gedeeltelijk 
aangepast en ondervinden geen 
hinder van het nog niet volledig 
geëquipeerd zijn.

De gemeente heeft 
volledig in beeld welke 
competenties er gewenst 
zijn en heeft naar 
verwachting binnen twee 
jaar ook ervoor gezorgd 
dat de medewerkers over 
deze competenties 
beschikken.

De gemeente heeft 
volledig in beeld welke 
veranderingen er gaan 
optreden en heeft naar 
verwachting binnen twee 
jaar ook de werkwijzen 
c.q. de organisatie en de 
cultuur aangepast. Op een 
aantal onderdelen zijn de 
werkwijzen,  organisatie 
en cultuur.

De gemeente heeft volledig in 
beeld met welke partijen zij te 
maken heeft en verwacht binnen 
twee jaar uitvoering te kunnen 
geven aan gemaakte afspraken. 
Op een aantal onderdelen wordt 
er al conform nieuwe afspraken 
gewerkt.
De gemeente neemt een actieve 
houding aan ten opzichte van 
initiatieven van andere partijen.

MATIG De gemeente stelt op het 
moment van de 
inwerkingtreding van de 
Omgevingswet een 
omgevingsvisie vast.

De gemeente is met het omgevingsplan in een 
beginnend stadium, dat wil zeggen dat er 
inmiddels als wel met het proces is gestart, 
maar dat de vaststelling nog wel meer dan 
twee jaar op zich laat wachten.
Voor onderdelen/gebieden is een 
omgevingsplan in voorbereiding.

De gemeente is gestart met het proces voor het 
samenvoegen van regels, maar  het duurt nog wel 
meer dan twee jaar voordat bekend is welke 
regelingen opgenomen worden in het 
omgevingsplan en op welke wijze dat gebeurt.

De gemeente heeft 
deels in beeld op 
welke wijze er invulling 
wordt gegeven aan de 
participatie en past 
deze incidenteel toe.

De gemeente kan zelfstandig op 
een voldoende manier werken 
conform het DSO. Elementaire en 
essentiële taken  zoals het nemen 
en bekend maken van besluiten 
kunnen zelfstandig worden 
uitgevoerd. De werkprocessen 
moeten nog worden herzien.

De gemeente heeft 
grotendeels een beeld van 
de gewenste 
competenties, maar heeft 
er al wel voor gezorgd dat 
een aantal medewerkers 
over de gewenste 
competenties beschikken.

De gemeente heeft nog 
geen volledig beeld van 
hetgeen gaat veranderen, 
maar heeft de werkwijzen, 
organisatie en cultuur op 
een aantal elementaire 
onderdelen aangepast. 

De gemeente heeft nog geen 
volledig beeld van de partijen 
waarmee zij te maken heeft, 
maar heeft er al wel voor 
gezorgd dat er op een aantal 
elementaire onderwerpen 
afspraken zijn gemaakt en 
conform de afspraken wordt 
gewerkt. De gemeente sluit zich 
actief aan bij acties van 
ketenpartners.

LAAG De gemeente stelt binnen 
circa een jaar na de 
inwerkingtreding van de 
Omgevingswet een 
omgevingsvisie vast.

De gemeente is nog niet gestart met het 
maken van een omgevingsplan, maar heeft 
zich daarop al wel voorbereid door zich 
bijvoorbeeld te oriënteren op de op te nemen 
regels en de soort regels en het uitvoeren van 
pilot bestemmingsplannen met verruimde 
reikwijdte.

De gemeente start op het moment van de 
invoering van de Omgevingswet met het 
samenvoegen van regels.

De gemeente heeft 
voor een klein 
gedeelte in beeld op 
welke wijze er invulling 
wordt gegeven aan de 
participatie en past 
deze nog niet  toe.

De gemeente kan niet geheel 
zelfstandig op een voldoende 
manier werken conform het DSO 
en dient terug te vallen op derden.

De gemeente heeft nog 
geen volledig beeld van de 
gewenste competenties en 
heeft nog niet gezorgd 
voor de gewenste 
competenties.

De gemeente heeft nog 
geen volledig beeld van 
hetgeen gaat veranderen 
en heeft de werkwijzen,  
organisatie en cultuur nog 
niet aangepast, maar is 
daar wel aan begonnen.

De gemeente heeft nog geen 
volledig beeld van de partijen 
waarmee zij te maken heeft en 
heeft er nog niet voor gezorgd 
dat er conform de nieuwe 
afspraken wordt gewerkt. 
De gemeente sluit zich aan bij 
acties van de ketenpartners.

MINIMUM De gemeente start de 
werkzaamheden van de 
omgevingsvisie obv 
overgangsrecht, op dat 
moment dat voldaan wordt 
aan de termijnen van het 
overgangsrecht.

De gemeente heeft zich nog niet voorbereid op 
het omgevingsplan.

De gemeente start met het samenvoegen van de 
regels op het moment dat net voldaan wordt aan 
de termijnen van het overgangsrecht.

Het proces om te 
komen tot nieuwe 
vormen van 
participatie wordt 
gestart op het moment 
van inwerkingtreding 
Omgevingswet.

De gemeente kan niet zelfstandig 
werken conform het DSO en richt 
zich volledig op het minimale 
pakket, dat wil zeggen het 
minimumpakket wat moet om de 
instrumenten te kunnen maken.

De gemeente gaat na de 
inwerkingtreding van de 
Omgevingswet nadenken 
over de gewenste 
competenties

De gemeente gaat na de 
inwerkingtreding van de 
Omgevingswet nadenken 
over de mogelijke 
veranderingen van de 
werkwijzen, organisatie en 
cultuur. 

De gemeente gaat na de 
inwerkingtreding van de 
Omgevingswet nadenken over 
de samenwerking met andere 
partijen. De gemeente sluit 
incidenteel aan bij acties van de 
ketenpartners.


