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Uitgangspunten
1. De invoering van de Omgevingswet levert een positieve bijdrage aan het werk aan de
grote opgaven van Dordrecht.
Die opgaven en ambities zijn:
- bouw- en ontwikkelopgave
- energietransitie
- ruimte voor particulier initiatief/verbetering van de dienstverlening
2. Tijdens de overgang naar het nieuwe stelsel gaat het dagelijkse werk ongehinderd
door.
3. In de periode tot 1-1-2021 kiezen we voor de planvorm die het gunstigst uitpakt voor
bovengenoemde opgaven en ambities. Dat is soms het bestemmingsplan oude stijl en
soms toepassing van de CHW. Bij deze keuze wordt ook de beschikbare capaciteit
meegewogen. In de periode na 1-1-2021 is het nieuwe regime verplicht.
4. De consequentie van 2+3 is dat er tot uiterlijk 1-1-2029 verschillende juridische
regimes naast elkaar bestaan. Dat is complex, vraagt extra capaciteit en onze bijzondere
aandacht.
5. We zijn geen koploper, maar snelle volger.

6. Het opstellen van het Omgevingsplan hangt nauw samen met de Omgevingsvisie. We
stellen daarom voortvarend een Omgevingsvisie op.
7. We groeien organisch toe naar een Omgevingsplan en beginnen nu.
8. We pakken de omzetting naar 1 Omgevingsplan aan zowel volgens de gebiedsgerichte
lijn als volgens de thematische lijn.
9. Er is ruimte voor flexibiliteit. Als een aanpak in de praktijk niet blijkt te werken passen
we onze aanpak en de bijbehorende planning aan.
10. We doen niet alles zelf. Verkennende werkzaamheden doen we samen met onze
partners in Zuid-Holland Zuid.

Stappen
Omzetten lokale verordeningen en regelingen
lokaal
Inventariseren van bestaande lokale verordeningen en regelingen met een fysieke
component
Bijhouden van nieuwe lokale regels
Bepalen welke regels van de huidige lokale verordeningen wel/niet een plek
krijgen in het Omgevingsplan.
Voorstel voor de regels die niet in het Omgevingsplan worden opgenomen: alles in
de APV? Huidige verordeningen in uitgeklede vorm handhaven of sommige
samenvoegen?
Dereguleringstoets
Bruidsschat
ism ZHZ
Analyse bruidsschat: is 1e schifting mogelijk van “niet overnemen, ongewijzigd
overnemen en de rest”? Of: schrap, stem af en specificeer.
Bestuurlijke afwegingsruimte
ism ZHZ
Verkenning bestuurlijke afwegingsruimte: ev. oefenen in Amstelwijck
Inventariseren op welke punten we het BBL willen aanvullen
Regels opstellen per thema: Welke thema’s willen we in algemene zin regelen?
Hoe willen we dit tot 1-1-2021 juridisch verankeren? Beginnen met 1 thema en
bekijken of dit werkt
Relatie Omgevingsplan en werkprocessen
Opstellen toepasbare regels
Verkenning wat landelijk wordt geregeld (VNG) en wat we zelf nog moeten doen
Omzetting bestemmingsplannen
Planning omzetting bestemmingsplannen maken
Verkenning toepassing CHW voor de Spoorzone
Opstellen bestemmingsplan met verbrede reikwijdte voor Amstelwijck
Oefenen met de effecten van de opgestelde regels aan de hand van concrete casussen.

Mijlpalen en planning
Activiteit

Wanneer

Analyse lokale verordeningen

sep 18 - mrt 19

Analyse bruidsschat
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Opstellen bestemmingsplan met verbrede reikwijdte Amstelwijck
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