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Doel:
U wordt gevraagd opiniërend te discussiëren over de Startnotitie implementatie Omgevingswet.
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Inleiding: 
Het huidige omgevingsrecht wordt vernieuwd. In de Omgevingswet worden alle wetten geïntegreerd 
op het gebied van de fysieke leefomgeving. De instrumenten uit deze wetten worden in de 
Omgevingswet geïntegreerd en de diverse procedures gestroomlijnd en versneld. Dit gebeurt omdat 
het huidige stelsel niet is toegerust op allerlei ontwikkelingen die spelen in de samenleving. Denk 
bijvoorbeeld aan regionale verschillen tussen gemeenten met groei en krimp en duurzame 
ontwikkeling. De samenleving vraagt om maatwerk bij projecten en participatie bij (de start van) 
projecten. De balans moet meer liggen bij groei gericht op duurzame ontwikkeling en minder bij te veel 
rechtszekerheid. Daarbij moeten gemeenten meer beleidsmatige afwegingsruimte krijgen om het 
gewenste maatwerk te kunnen leveren.

Er is behoefte aan één wet met procedures, planvormen en regels en één instantie als bevoegd 
gezag. Bij één loket krijgen burgers en bedrijven eerder duidelijkheid over de mogelijkheden en 
onmogelijkheden van een initiatief. Ook verkort één loket de doorlooptijd van procedures. Eén wet 
leidt tot samenhang en integraal beleid.  In het nieuwe omgevingsrecht staat niet de norm of regel 
centraal, maar een initiatief. De benadering van een initiatief verandert van nee-tenzij in ja-mits. 
Werkwijzen, houding en cultuur moeten veranderen. De Omgevingswet is hiervoor de basis.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt op zijn vroegst verwacht in het voorjaar van 2019. 
De implementatie van de Omgevingswet vraagt het nodige van alle betrokkenen binnen het fysieke 
domein, waaronder de gemeente. Voor een goede implementatie van de Omgevingswet is het 
gewenst dat u uw prioriteiten aangeeft en waar u op de datum van inwerkingtreding van de 
Omgevingswet wilt staan. De te ondernemen implementatie-acties kunnen dan hierop worden 
afgestemd. Wij hebben daarom een startnotitie opgesteld. Deze notitie bevat de meer procedurele 
ambities van de gemeente Dalfsen ten aanzien van de implementatie van de Omgevingswet.

Vergelijking mogelijkheden:
In de startnotitie staan ambities over het bereiken van de doelen van de Omgevingswet en in welk 
tempo de implementatie zal plaatsvinden. Dit is trouwens een eerste “schot voor de boeg” en wordt 
begin 2017 verder uitgewerkt in een streefbeeld. In de startnotitie worden vervolgens ambities over 
een aantal thema’s uitgesproken. De vraag die centraal staat, is waar u per thema wilt staan op het 
moment dat de Omgevingswet (voorjaar 2019) in werking treedt. Het gaat om de volgende thema’s: 
Omgevingsvisie, omgevingsplan, integratie van regelingen, werkwijzen en organisatie, competenties, 
keten, digitalisering en participatie. 

Deze startnotitie is via een inhoudelijke behandeling  binnen het MT, DT en het college tot stand 
gekomen. De behandeling vond plaats aan de hand van de bijlagen die ook bij de startnotitie zijn 
gevoegd. In de bijlagen zijn de alternatieve mogelijkheden inzichtelijk gemaakt. Aan de hand daarvan 
kunt u eventueel alternatieve keuzes maken.

Communicatie:
N.v.t. 

Vervolg:
Nadat het document opiniërend is behandeld kan het proces gestart worden om tot een streefbeeld te 
komen. Met het streefbeeld wordt bedoeld de stip op de horizon ten aanzien van de relevante thema’s 
voor de invoering van de Omgevingswet. In paragraaf 6 van de startnotitie kunt u meer lezen over de 
momenten waarop u als raad (in ieder geval) aan zet bent. Deze lijst is niet uitputtend bedoeld. Uit het 
plan van aanpak en de deel-projectplannen kunnen meer acties voortvloeien waarbij u betrokken 
wordt. 

Bijlage:
- Startnotitie Implementatie Omgevingswet.
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