
Bijlage  Inventarisatie Stakeholders (versie kort 11 oktober 2018) 
Interne betrokkenen 

Naam 

Intern 
of 
extern Type/rol Belang Weerstand Contact: hoe en wanneer 

Formele 
of 
informele 
relatie 

Middelen en 
instrumenten 
actor Wanneer betrekken? 

Gemeenteraad Intern Besluitvormend 
Goede implementatie Omgevingswet, 
voldoende invloed op uitvoering door 
kaderstelling 

Bij onvoldoende meenemen in proces, bij  te weinig 
invloed op kaderstelling, bij onvoldoende meenemen 
in besluitvorming, bij onvoldoende 
participatiemogelijkheden raad en externe partijen. 

Participatie opstellen streefbeelden, 
participatie bij ontwikkeling 
instrumenten, informeren over 
proces, besluitvorming Formeel Besluitvorming 

Besluitvorming, proces, 
participatie 

College van BenW Intern Besluitvormend Goede implementatie Omgevingswet, 
voldoende bestuurlijke afwegingsruimte Bij onvoldoende meenemen in proces, bij te zeer 

beperken bestuurlijke afwegingsruimte, bij 
onvoldoende participatie van externe partijen 

Pfo, informeren over proces, 
besluitvorming, participatie bij 
opstellen programmaplan (o.a. 
streefbeelden) Formeel Besluitvorming 

Besluitvorming, proces, 
participatie 

Eenheden/Beleidsmedewerkers Intern Uitvoerend en 
gebruiker 

Processen goed ingeregeld, medewerkers 
hebben de juiste competenties, instrumenten 
zijn gereed, DSO is werkbaar, participatie bij 
ontwikkelen instrumenten 

Bij onwerkbare processen en DSO, bij onvoldoende 
voorbereiden medewerkers, onvoldoende 
betrokkenheid bij ontwikkelen instrumenten 

Informeren over proces, afspraken 
maken over inzet medewerkers, 
middelen en tijd 

Informeel 

Uitvoering Uitvoering 

 
 



Ketenpartners 

Naam 

Intern 
of 
extern Type/rol Belang Weerstand Contact: hoe en wanneer 

Formele 
of 
informele 
relatie 

Middelen en 
instrumenten 
actor Wanneer betrekken? 

Provincie Overijssel Extern Ketenpartner Doorvertaling Omgevingsvisie Provincie in 
gemeentelijk Omgevingsvisie, afstemming Bij onvoldoende afstemming, bij onvoldoende 

afstemming met provinciale Omgevingsvisie 

Per direct afstemming zoeken, 
meenemen in proces, participeren bij 
ontwikkeling instrumenten 

Formeel Relatie, 
advisering Ketensamenwerking 

Waterschap Drents Overijsselse 
Delta Extern Ketenpartner Doorvertaling Omgevingsverordening in 

gemeentelijke instrumenten, afstemming Bij onvoldoende afstemming, bij onvoldoende 
afstemming met Omgevingsverordening 

Per direct afstemming zoeken, 
meenemen in proces, participeren bij 
ontwikkeling instrumenten 

Formeel Relatie, 
advisering Ketensamenwerking 

Veiligheidsregio IJsselland Extern Ketenpartner 

Doorvertaling van eigen kennis in 
gemeentelijke instrumenten, participatie bij 
gemeentelijke trajecten instrumenten, 
afstemming, advisering Bij onvoldoende mogelijkheden om te participeren bij 

vormgeving instrumenten 

Per direct afstemming zoeken, 
meenemen in proces, participeren bij 
ontwikkeling instrumenten 

Formeel 
Relatie, 
advisering Ketensamenwerking 

Omgevingsdienst IJsselland Extern Ketenpartner 
Goede werkafspraken milieu+ taken, 
duidelijkheid over dienstverlening, instrumenten 
gemeente geschikt en werkbaar Bij onduidelijke afspraken uitvoering milieu+ taken, bij 

onvoldoende mogelijkheden om te participeren bij 
vormgeving instrumenten 

Per direct afstemming zoeken, 
meenemen in proces, samenwerking 
aan vorming dienstverlening 
handhaving, uitvoering, participeren 
bij ontwikkeling instrumenten 

Formeel 
Uitvoering, 
relatie, 
advisering Ketensamenwerking 

GGD IJsselland Extern Ketenpartner 

Doorvertaling van eigen kennis in 
gemeentelijke instrumenten, participatie bij 
gemeentelijke trajecten instrumenten, 
afstemming, advisering Bij onvoldoende mogelijkheden om te participeren bij 

vormgeving instrumenten 

Per direct afstemming zoeken, 
meenemen in proces, participeren bij 
ontwikkeling instrumenten Formeel 

Relatie, 
advisering Ketensamenwerking 

Rijk Extern Ketenpartner Goede implementatie Omgevingswet op 
gemeentelijk niveau 

Bij niet voldoen aan minimale vereiste implementatie 
Op basis hulpvraag, via Programma 
Aan de Slag met de Omgevingswet Formeel 

Ondersteuning, 
formats, 
middelen, 
communicatie Op basis hulpvraag 

 
 



Overige betrokkenen 

Naam 
Intern of 
extern Type/rol Belang Weerstand Contact: hoe en wanneer 

Formele 
of 
informele 
relatie 

Middelen en 
instrumenten 
actor 

Wanneer 
betrekken? 

Omliggende regiogemeenten Extern Belanghebbende 

Goede afstemming over 
Omgevingsvisie en Omgevingsplan, 
aansluiting van visies en plannen op 
elkaar Bij onvoldoende afstemming instrumenten 

Per direct afstemming zoeken, 
meenemen in proces, participeren 
bij ontwikkeling instrumenten Informeel Relatie Ketensamenwerking 

Hogescholen en onderwijsorganisaties Extern Kennisinstelling 

Kennisverwerving, ruimte voor 
studentopdrachten en stagiaires, 
participatie bij opstellen 
Omgevingsvisie en Omgevingsplan Bij onvoldoende inzien 

samenwerkingsmogelijkheden 

In gesprek over 
samenwerkingsmogelijkheden, 
inzetten studenten en gezamenlijk 
oplossen vraagstukken Informeel Kennis 

Experimenteren met 
instrumenten, cultuur 
en organisatie, 
oplossen vraagstukken 

Woningcorporaties Extern Samenwerking en gebruiker 

Participatie bij opstellen 
Omgevingsvisie en Omgevingsplan, 
duidelijkheid over mogelijkheden onder 
Omgevingswet, goed werkend DSO, 
goede dienstverlening 

Bij onvoldoende mogelijkheden om te 
participeren bij vormgeving instrumenten, bij 
informatievoorziening en dienstverlening die 
niet aansluit bij vereisten Omgevingswet, bij 
slecht werkend DSO 

Participatie bij ontwikkeling 
instrumenten Formeel 

Kennis, 
Woonafspraken 

Participatie bij 
Instrumenten 

Vechthorst             
De Veste             

Adviesbureaus RO Extern Commercieel Opdrachtverwerving opstellen 
instrumenten Omgevingswet Geen Inzet bij specifieke vraagstukken Informeel Kennis, menskracht Op afroep 

Welstand Extern Samenwerking en gebruiker 

Goede integratie van principe van 
omgevingskwaliteit, specifiek voor 
cultureel erfgoed, in instrumenten. 
Mogelijkheden om te (blijven) 
advisering over welstand. 

Bij onvoldoende mogelijkheden om te 
participeren bij vormgeving instrumenten, bij 
onvoldoende mogelijkheden om te 
adviseren over welstand 

Participatie bij ontwikkeling 
instrumenten, na inwerkingtreding 
als adviseur Informeel 

Welstandsnota/toets, 
samenwerking 

Participatie bij 
Instrumenten 

Het Oversticht             

MKB Dalfsen Extern Gebruiker, initiatiefnemer 

Duidelijkheid over mogelijkheden 
Omgevingswet, goed werkend DSO, 
goede dienstverlening, participatie bij 
opstellen Omgevingsvisie en 
Omgevingsplan 

Bij informatievoorziening en dienstverlening 
die niet aansluit bij vereisten 
Omgevingswet, bij slecht werkend DSO, bij 
onvoldoende mogelijkheden om te 
participeren bij vormgeving instrumenten 

Na inwerkingtreding 
Omgevingswet als klant, wellicht 
participatie bij ontwikkeling 
instrumenten Informeel Initiatieven 

Bij toetsen werking 
DSO en 
dienstverlening, 
participatie bij 
Instrumenten 

Ondernemersverenigingen en 
Industriekringen Extern Belanghebbende Participatie bij opstellen 

Omgevingsvisie en Omgevingsplan 
Bij onvoldoende mogelijkheden om te 
participeren bij vormgeving instrumenten 

Participeren bij ontwikkeling 
instrumenten Informeel Kennis, achterban 

Participatie bij 
Instrumenten 

LTO Noord, afd. Vechtdal Extern Belanghebbende Participatie bij opstellen 
Omgevingsvisie en Omgevingsplan 

Bij onvoldoende mogelijkheden om te 
participeren bij vormgeving instrumenten 

Participeren bij ontwikkeling 
instrumenten Informeel Kennis, achterban 

Participatie bij 
Instrumenten 

Belangenorganisaties economie en 
ondernemen Extern Belanghebbende Participatie bij opstellen 

Omgevingsvisie en Omgevingsplan 
Bij onvoldoende mogelijkheden om te 
participeren bij vormgeving instrumenten 

Participeren bij ontwikkeling 
instrumenten Informeel Kennis, achterban 

Participatie bij 
Instrumenten 

Politie Extern Belanghebbende Participatie bij opstellen 
Omgevingsvisie en Omgevingsplan 

Bij onvoldoende mogelijkheden om te 
participeren bij vormgeving instrumenten 

Participeren bij ontwikkeling 
instrumenten Informeel Kennis 

Participatie bij 
Instrumenten 

                  

Individuele inwoners Extern Belanghebbende en gebruiker 

Duidelijkheid over mogelijkheden 
Omgevingswet, goed werkend DSO, 
goede dienstverlening, participatie bij 
opstellen Omgevingsvisie en 
Omgevingsplan 

Bij informatievoorziening en dienstverlening 
die niet aansluit bij vereisten 
Omgevingswet, bij slecht werkend DSO, bij 
onvoldoende mogelijkheden om te 
participeren bij vormgeving instrumenten 

Participeren bij ontwikkeling 
instrumenten, na inwerkingtreding 
Omgevingswet als klant Informeel 

Initiatieven, kennis 
eigen 
woonomgeving 

Bij toetsen werking 
DSO en 
dienstverlening, 
participatie bij 
Instrumenten 

Plaatselijke Belangen Extern Belanghebbende Participatie bij opstellen 
Omgevingsvisie en Omgevingsplan 

Bij onvoldoende mogelijkheden om te 
participeren bij vormgeving instrumenten 

Participeren bij ontwikkeling 
instrumenten Informeel Kennis, achterban 

Participatie bij 
Instrumenten 

Buurtverenigingen Extern Belanghebbende Participatie bij opstellen 
Omgevingsvisie en Omgevingsplan Bij onvoldoende mogelijkheden om te 

participeren bij vormgeving instrumenten 
Participeren bij ontwikkeling 
instrumenten Informeel 

Kennis eigen 
woonomgeving, 
achterban 

Participatie bij 
Instrumenten 

Duurzame Dorpen Extern Belanghebbende Participatie bij opstellen 
Omgevingsvisie en Omgevingsplan 

Bij onvoldoende mogelijkheden om te 
participeren bij vormgeving instrumenten 

Participeren bij ontwikkeling 
instrumenten Informeel Kennis, achterban 

Participatie bij 
Instrumenten 

Kulturhuzen Extern Belanghebbende Participatie bij opstellen 
Omgevingsvisie en Omgevingsplan 

Bij onvoldoende mogelijkheden om te 
participeren bij vormgeving instrumenten 

Participeren bij ontwikkeling 
instrumenten Informeel Kennis 

Participatie bij 
Instrumenten 

Historische kringen Extern Belanghebbende Participatie bij opstellen 
Omgevingsvisie en Omgevingsplan 

Bij onvoldoende mogelijkheden om te 
participeren bij vormgeving instrumenten 

Participeren bij ontwikkeling 
instrumenten Informeel Kennis 

Participatie bij 
Instrumenten 

Natuur en Milieu Organisaties Extern Belanghebbende Participatie bij opstellen 
Omgevingsvisie en Omgevingsplan 

Bij onvoldoende mogelijkheden om te 
participeren bij vormgeving instrumenten 

Participeren bij ontwikkeling 
instrumenten Informeel Kennis, achterban 

Participatie bij 
Instrumenten 

Programmateam Ruimte voor de Vecht Extern Belanghebbende Participatie bij opstellen 
Omgevingsvisie en Omgevingsplan 

Bij onvoldoende mogelijkheden om te 
participeren bij vormgeving instrumenten 

Participeren bij ontwikkeling 
instrumenten Informeel Kennis 

Participatie bij 
Instrumenten 

Belangenorganisaties gehandicapten Extern Belanghebbende Participatie bij opstellen 
Omgevingsvisie en Omgevingsplan 

Bij onvoldoende mogelijkheden om te 
participeren bij vormgeving instrumenten 

Participeren bij ontwikkeling 
instrumenten Informeel Kennis, achterban 

Participatie bij 
Instrumenten 



Belangenorganisaties ouderen/ 
Welzijnsorganisaties Extern Belanghebbende Participatie bij opstellen 

Omgevingsvisie en Omgevingsplan 
Bij onvoldoende mogelijkheden om te 
participeren bij vormgeving instrumenten 

Participeren bij ontwikkeling 
instrumenten Informeel Kennis, achterban 

Participatie bij 
Instrumenten 

Energie-, water- en afvalorganisaties Extern Belanghebbende Participatie bij opstellen 
Omgevingsvisie en Omgevingsplan 

Bij onvoldoende mogelijkheden om te 
participeren bij vormgeving instrumenten 

Participeren bij ontwikkeling 
instrumenten Informeel Kennis 

Participatie bij 
Instrumenten 

Sport- en overige verenigingen Extern Belanghebbende Participatie bij opstellen 
Omgevingsvisie en Omgevingsplan 

Bij onvoldoende mogelijkheden om te 
participeren bij vormgeving instrumenten 

Participeren bij ontwikkeling 
instrumenten Informeel Kennis 

Participatie bij 
Instrumenten 

Zie overzicht verenigingen inventarisatie voorzieningen in de kernen             

Verkeersorganisaties Extern Belanghebbende Participatie bij opstellen 
Omgevingsvisie en Omgevingsplan 

Bij onvoldoende mogelijkheden om te 
participeren bij vormgeving instrumenten 

Participeren bij ontwikkeling 
instrumenten Informeel Kennis 

Participatie bij 
Instrumenten 

Organisaties recreatie en toerisme Extern Belanghebbende Participatie bij opstellen 
Omgevingsvisie en Omgevingsplan 

Bij onvoldoende mogelijkheden om te 
participeren bij vormgeving instrumenten 

Participeren bij ontwikkeling 
instrumenten Informeel Kennis 

Participatie bij 
Instrumenten 

Kerkelijke organisaties Extern Belanghebbende Participatie bij opstellen 
Omgevingsvisie en Omgevingsplan 

Bij onvoldoende mogelijkheden om te 
participeren bij vormgeving instrumenten 

Participeren bij ontwikkeling 
instrumenten Informeel Kennis, achterban 

Participatie bij 
Instrumenten 

Zie overzicht verenigingen inventarisatie voorzieningen in de kernen             

Overig Extern Belanghebbende Participatie bij opstellen 
Omgevingsvisie en Omgevingsplan 

Bij onvoldoende mogelijkheden om te 
participeren bij vormgeving instrumenten 

Participeren bij ontwikkeling 
instrumenten Informeel Kennis 

Participatie bij 
Instrumenten 

Overijssels Particulier Grondbezit                 

Stichting de Molen van Fakkert                 

Stichting De Westermolen                 

Stichting tot behoud en herstel van de 
voorm Synagoge Dalfsen 

      
          

Rentmeesters Landgoederen                 
         


