Wat brengt de nieuwe
Omgevingswet met zich
mee voor ons?
Terugblik op 16 december 2016 pilotdag 3

Thema: relatie met
buurgemeenten

De casus:
We worden geconfronteerd met de ontwikkeling
van een nieuw omgevingsplan van een
regiogemeente. Concreet: de gemeenten Brielle
en Westvoorne zijn druk doende met een nieuw
omgevingsplan en hebben recent hun Notitie
Reikwijdte en Detailniveau voor het
milieueffectrapport dat ze gaan opstellen ten
behoeve van hun nieuwe gezamenlijke
omgevingsplan, ter inzage gelegd. Voor met
name de milieuthema’s lucht en geluid is de
omschrijving van de scope van de onderzoeken
heel summier. In de deelonderzoeken is het
belangrijk dat rekening gehouden wordt met
een aantal aspecten die voor het haven- en
industriegebied van belang zijn. Hier lijkt nu geen
sprake van te zijn. Er heeft in het voortraject ook
geen overleg met de gemeente Rotterdam
plaatsgevonden. Hoe gaan we als partijen
hiermee om?

Wat doe je nu als eerste?

Mooi gesprek over omgaan met
tegenstrijdigheid in de praktijk

Wanneer en hoe betrekken andere
gemeenten in nieuwe Omgevingswet?
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Besluitvormingsproces
Start proces is essentieel! Vastleggen
“vooroverleg”
Werkprocessen
• Opnieuw ontwikkelen rondom betrokkenheid en rollen vanuit doel dat je wilt
bereiken
• Relatiebeheer met een focus
• In brede kring in ‘t begin om tafel tbv richting + doel/waarden (hoe voorkom
je Poolse landdagen?)
• Vroegtijdig strategisch omgevingsmanagement (SOM) om belanghebbenden
te zien
• Vroeg rond de tafel
• In periodiek overleg bekijken welke plannen de komende periode op tafel
komen -> in hoeverre betrokkenheid gewenst?
• Samengesteld doel (belangen en thema’s)
• Uitwisselen inzichten nav regulier contact wordt steeds belangrijker (hoe
efficiënt organiseren?)
• Gebruik maken van elkaars “functies” bv relatiemanagers DCMR
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Personeel, competenties en cultuur
• Positie adviseurs: alleen kennisbank?
• Eerst stilstaan om vooruit te komen
• Samenwerken inhoud geven in competenties
• Adviseur vanuit de inhoud op het doel
• Inzicht in hoe/wanneer eigen projecten anderen raken
• Wat kun je van elkaar verwachten (rol, betrokkenheid, uitgangspunten)
• Van te voren zelf helder hebben hoe en wanneer je betrokken wilt zijn & wat je
te bieden hebt
Communicatie
• Per casus ieders belang bekend maken
Financieel
• Wat is er financieel nodig om dit straks te realiseren; nieuwe taken, participatie,
overlegmomenten etc. Gezamenlijk onderzoeken
• De financiële afspraken in onze GR opnieuw bekijken
Informatievoorziening
• ICT op orde vwb informatie onafhankelijk uitvoeringsdienst
• Zorgen dat je kan beschikken over dezelfde gegevens (ROI)
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Organisatieontwikkeling en samenwerking in de regio
• Regionale samenwerking uitbreiden;
• Informeel contact onderhouden en elkaar op de hoogte houden
• Wie doet wat? Wie zijn nodig? Wat zijn de rollen?
• Bij overleg tussen verschillende partijen moet het zwaartepunt bij
belangenafweging gericht zijn op het DOEL van het probleem en
plaatsvinden vanuit de context van de situatie ipv vasthouden aan normen
die voor een bepaalde partij van belang is.
• De uitvoerende diensten moeten samenhang creeëren in uitvoerende
processen om gemeente te ondersteunen.
Kennisdossiers
• Noodzaak tot verplichting omgevings-,actorenanalyse?
Risicomanagement
• Een dichtgetimmerd plan is de dood in de ambtelijke pot!
• Als aanvaardbaar risico formuleren dat je NIET alles formaliseert en in regels
vastlegt.

Pilot deelnemers: Wim van der Zanden (R’dam)– Gert-Jan Breuren (HbR) – Adrie Gelderblom (GGD)-Bas
Buitendijk (VrR)-Femke de Vet (VrR)-Resianne Dekker (HbR) -Josine van den Bogaard (GGD)-Frits Kwint
(DCMR)-Boukje van der Lecq (DCMR)- Corrie Wieles (R’dam)-Margreet Schotman (R’dam)-Fre
Kreuger(R’dam)
niet op de foto, wel in de pilot: Angela van Seters (R’dam)-Martijn Huijskes (HbR) -José Gram (R’dam), Martijn
van der Hoek (DCMR)

Verhalen uit de pilot om mee te geven
Boukje en
Resianne pitchen
de pilot 11/1 in
raad

Tips voor het vervolg van de pilot
Josine van den
Boogaard (GGD) en
Frits Kwint (DCMR) en
Corrie Wieles
(Rotterdam) nemen
het stokje over.

