MEMO
ZAAKNUMMER : 2019020856

AAN

: Raad

VAN
NAMENS DEZE
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: Team Ruimte, T.L. Wiersma

DATUM

: 1 april 2019

ONDERWERP

: Stand van zaken programma Transitie Omgevingswet.

Samenvatting:
Op 26 februari 2019 is de programmaopdracht Transitie Omgevingswet vastgesteld. De
Omgevingswet is daarmee aangewezen als één van de grote programma’s voor Asten tot
2030 (tezamen met Vitale Democratie in Asten, Transformatie Buitengebied, Vitale
Kernen, Centrumontwikkeling en Klimaatbestendig & Energieneutraal Asten).
Met het vaststellen van de Programmaopdracht Transitie Omgevingswet ligt er een
besluit over de koers/ambitie voor deze transitie en over de activiteiten waar wij ons in
eerste instantie (tot 2021) op zullen richten.
Deze activiteiten lopen op verschillende terreinen en vallen niet eenduidig onder één van
de reguliere raadscommissies. Om de raad voldoende op de hoogte te houden zal er met
regelmaat een memo over de stand van zaken worden opgesteld. Dit memo is in te zien
door alle raadsleden. Wethouder Martens kan een nadere toelichting geven in de
Commissie Ruimte. Vragen vanuit alle raadsleden kunnen hier worden ingebracht.
Deze terugkoppeling staat los van inhoudelijke informatie- en besluitvormingstrajecten
die bij verschillende activiteiten worden opgestart (bv. informeren/betrekken van de raad
in het proces rond de Omgevingsvisie gebeurt in een eigen spoor, niet via dit memo).
Overzicht beoogde activiteiten tot 2021:
Onderdeel:

Opgave programmaopdracht t/m 2020:

Cultuur, competenties, kennis

Voldoende basiskennis OW bij de organisatie
Opzet opleidingsprogramma specialisten
Cultuuromslag/competenties (m.n. via Vitale Democratie en SOP)
Regionaal overleg (ketenpartners, regiogemeenten)
Vastleggen afspraken over samenwerking in de OW
Opstellen omgevingsvisie
Opschoning/actualisatie beleid
Indien mogelijk: pilot omgevingsplan
Herijking werkprocessen (oa met ketenpartners, incl.
inventarisatie aanpassingen VTH/zaakgericht systeem, evt. pilots)
Voorbereiding aansluiting DSO
Overzicht evt andere benodigde aanpassingen
Aandacht voor privacy- en beveiligingsmaatregelen

Bestuurlijke keten
Kerninstrumenten

Werkprocessen
Automatisering en beveiliging

(Bron: Programmaopdracht Transitie Omgevingswet).

Stand van zaken Transitie Omgevingswet maart 2019:
Cultuur, kennis en competenties:
- Na de themabijeenkomst van november 2018 (over de veranderopgave
Omgevingswet en met een eerste verdieping op het instrument Omgevingsvisie)
voor raads- en collegeleden en ambtenaren is een basistraining voor de
Kernteams Omgevingswet van 5 Peelgemeenten en de ketenpartners (provincie,
waterschap, veiligheidsregio, ODZOB, GGD) georganiseerd (januari 2019).
- In maart 2019 is de hele organisatie op hoofdlijnen ingelicht over het Programma
Transitie Omgevingswet.
- In maart 2019 is een eerste aanzet aan P&O voorgelegd voor het trainen van
medewerkers op competenties die zowel voor de Omgevingswet als vanuit het
Bedrijfsplan als leidend zijn aangewezen (Klantgerichtheid, Flexibiliteit,
Omgevingsbewustzijn).
- In april 2019 vindt een regiobreed (MRE-schaal) seminar plaats over de
doelstellingen van de Omgevingswet en het werken in de geest van de
Omgevinswet. Tevens worden hier diverse verdiepende workshops gegevens over
uiteenlopende inhoudelijke thema’s. Een brede groep ambtenaren uit
verschillende teams van de gemeente Asten laat zich hier informeren. In het
najaar vindt een soortgelijk seminar op bestuurlijk niveau plaats.
Bestuurlijke keten:
- Na de diverse overleggen op ambtelijk niveau is in februari 2019 het eerste
verkennend Bestuurlijk Overleg (BO) Omgevingswet voor de Peelgemeenten
georganiseerd. De bestuurders hebben aangegeven de gezamenlijke activiteiten
op hoofdlijnen te willen volgen en zicht te krijgen op de thema’s waar ook
inhoudelijke/bestuurlijke weging nodig zal zijn (bijvoorbeeld: afstemming over
Omgevingsvisie of omgevingsbeleid dat gemeentegrensoverstijgend is). Voor de
zomer vindt vermoedelijk het tweede BO-Omgevingswet plaats.
- Op groter schaalniveau (MRE) is ook over de bereidheid tot samenwerking
gesproken. Dit heeft geleid tot een conceptmanifest (Speelhuismanifest), waarin
de intenties en kernwaarden rond samenwerking worden vastgelegd, waarin de
samenwerkingsdomeinen zijn benoemd (Samen Leren, Samen Digitaliseren,
Samen Ontwikkelen) en waarin een overzicht is gegeven van mogelijke
samenwerkingsactiviteiten. Dit manifest is in maart 2019 aan het college
voorgelegd. Het seminar van april (zie onder cultuur, kennis en competenties) is
één van de eerste tastbare resultaten van de regionale samenwerking op MREschaal.
Kerninstrumenten:
- Omgevingsvisie: in maart 2019 heeft het college een Nota van Uitgangspunten voor
de op te stellen Omgevingsvisie vastgesteld. Deze wordt besproken met de
Commsisie Ruimte (vergadering 7 mei 2019). De volgende stap is het formuleren
van een opdrachtbeschrijving en het inschakelen van een adviesbureau dat ons
gaat ondersteunen bij het proces en het feitelijke werk.
- Beleidsinventarisatie: een werkgroep heeft zich in maart gebogen over een bij
Asten passende methode om het huidig beleid en de verordeningen onder de loep
te nemen. Hierbij is ook gesproken over mogelijkheden waarop de raad en de
samenleving een rol kan krijgen in de beleidsinventarisatie en hoe de
beleidsinventarisatie gekoppeld kan worden aan de grote maatschappelijke
opgaven/programma’s. Er is nog geen format/concrete aanpak gereed om de
inventarisatie uit te voeren. Nadere informatie volgt.
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- Er lopen initiatieven om te kijken of we in klein regionaal verband (Peel of DAS) het
thema gezondheid in de Omgevingswet en het thema bodem in de Omgevingswet
verder kunnen uitwerken.
- Pilot Omgevingsplan: in maart is gestart met een traject om het ROinstrumentarium onder de Omgevingswet verder te verkennen (traject met 10
gemeenten, onder begeleiding van Stec en Hekkelman). Er is een eerste
startoverleg geweest. Er is nu nog geen informatie terug te koppelen.
Werkprocessen:
- Het is wenselijk om te kijken of we tot een regionaal Omgevingswet-proof VTHsysteem kunnen komen (voor optimale ketensamenwerking tussen
regiogemeenten en ketenpartners). Dit systeem moet op 1 januari 2021 kunnen
draaien. De ODZOB coördineert dit traject. Gemeente Asten sluit aan in de
werkgroepen “functionaliteiten” en “architectuur” om goed betrokken te zijn bij
het opstellen van een programma van eisen voor dit systeem. In maart 2019
heeft het startoverleg plaatsgevonden. In het najaar van 2019 wordt de uitkomst
voorgelegd aan B&W, waarna verdere beslissingen worden genomen (onder
andere over het wel of niet deelnemen aan een regionale aanbesteding voor dit
nieuwe systeem).
- Mede op voorstel van Asten is geprobeerd de regio aan te melden voor een
landelijke pilot Try-Out DSO, waarin geoefend kon worden met regionale
interbestuurlijke samenwerking bij het werken met het DSO. Onze regio is helaas
niet geselecteerd. Met de ODZOB wordt nu overlegd of er op kleinere schaal een
pilot Omgevingsloket/Werkproces kan worden georganiseerd, waarin
regiogemeenten en ketenpartners aan de slag gaan met een herijking van de
werkprocessen, de systemen en het Omgevingsloket. Hierin kunnen we samen
kijken naar techniek (aansluiten op DSO, koppeling met zaaksystemen, opstellen
Omgevingsdossiers en archivering), maar ook naar het functioneren als 1 loket
(de klantreis en de organisatie “achter de schermen”). In april vindt het
startoverleg plaats o.l.v. de ODZOB.
Automatisering en beveiliging:
- De ontwikkeling van het DSO wordt gevolgd.
- Activiteiten op dit gebied vinden deels plaats binnen Werkprocessen.
Overige zaken:
- De Omgevingswet betekent ook iets voor inwoners en ondernemers in Asten. Er is
een webpage aangemaakt. Deze is vanaf april 2019 voor een ieder toegankelijk.
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