
Omgevingswet

Deltabijeenkomst 1 september 2020
(Dirk Roze, programmamanager)



Deze presentatie   

• Waar gaat de Omgevingwet ook al weer over

• Uitstel 1-1-2021 naar 1-1-2022

• Stand van zaken bij wdodelta

• Veranderingen speciaal voor AB 

• Andere rollen  / competenties



Doel Omgevingswet

Alle onderdelen van de fysieke leefomgeving met elkaar in 
samenhang brengen

Bundelen van wetgeving en regels voor ruimte, wonen, 
infrastructuur, milieu, natuur en water.

Versimpelen van regels omtrent ruimtelijke ontwikkeling in 
Nederland en vervolgens samen te voegen. Met ruimte om lokale 
initiatieven mogelijk te maken en oplossingen op maat te creëren. 



 



Waar ging de Omgevingswet ook al weer over

Samenvoeging van wettelijke besluiten  (26 wetten in 1 wet ook de Waterwet)

Aanvragen voor een vergunning of melding voortaan via een digitaal loket

Eén loket bij meervoudige aanvragen

 

Samenwerking van overheden achter de voordeur bij meervoudige aanvragen 

De enkele aanvraag bij het waterschap blijft gewoon bestaan

 

Participatieverplichting voor de aanvrager

Vooral een technische digitale operatie

Vereist andere competenties van onze medewerkers

 





Kerninstrumenten Omgevingswet
                                                  stand van zaken bij wdodelta

onderdeel planning

watervisie 8 september 2020 geagendeerd AB

waterbeheerprogramma Q4 2021 AB

Waterschapsverordening (voorheen Keur) Q1 2021 AB

Projectbesluit / vergunning eigen dienst Q1 2021 AB

participatiebeleid Q1 2021 AB

Digitale stelsel Omgevingswet Eind dit jaar testen



Veranderingen die het AB raken

Projectbesluiten - straks bevoegdheid van DB

Onteigenen - door AB en niet meer door de Kroon



Andere rollen / competenties  

                

Beleidsmedewerkers – brengen kennis in en denken actief mee 
over het samenspel met de omgeving

Vergunningverleners –  denken mee in mogelijkheden (ja, mits)

Nemen deel aan de vergunningentafel van de gemeente en 
provincie en geven advies op wateraspecten 

Handhavers / toezichthouders – zorgen dat afspraken nagekomen 
worden, luisteren, digitaal werken, oplossen 



Van         Naar

Plannen maken  Plannen van anderen mogelijk maken

Aanbod Gestuurd Vraag Gestuurd

Doen wat is afgesproken Doen wat wordt gevraagd

Toetsen van plannen Stimuleren van initiatieven

Sturen  Dienen

Sectoraal Beleid Integraal Beleid

Regisseren Faciliteren

Generieke benadering Maatwerk

Stringent Flexibel

Wantrouwen Vertrouwen

Nee, mits Ja, tenzij



Omgevingswet -     kansen 

Inzet eigen personeel

Jaren geleden al op geanticipeerd

Bestaande gremia gebruiken

Zelf veel organiseren

Training door eigen coaches
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