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Aanpak
De pilot is begeleid door Dirk van de Rijdt en Wanne Verweij van KuiperCompagnons. We
hebben in 10 werksessies regels opgesteld voor het gebied Gezondheidspark. In elke
werksessie is een thema opgepakt door een steeds wisselende groep van
gemeenteambtenaren en collega's van de uitvoeringsdiensten. Aan het eind is met alle
deelnemers een evaluatiebijeenkomst gehouden.
Het uitgangspunt van KuiperCompagnons is dat een Omgevingsplan geen plan is maar
een proces.

Eindproduct
Het eindproduct bestaat uit:

Regels Omgevingsplan
Voor het plangebied Gezondheidspark geldt dat alle activiteiten zijn toegestaan mits
voldaan wordt aan de volgende regels
1. Alle bestaande activiteiten zoals opgenomen in bijlage 11 zijn toegestaan en mogen
worden voorgezet.
2. Nieuwe activiteiten zijn toegestaan mits:
a. Deze passend zijn binnen levendig stedelijk centrummilieu*;
b. Deze bijdragen aan minimaal 1.000 nieuwe arbeidsplaatsen (naast al aanwezige
6.000);
c. De activiteiten een positieve betekenis hebben voor de stad of regio*;
d. Deze bijdragen aan aantrekken midden- en hogere inkomens; of maximaal 5.000
woningen; passend binnen gemeentelijk doelgroepenbeleid*;
e. Geen toename aan de verkeers- en parkeerdruk in de omgeving of een
parkeernorm van 0,2;
f. Ontwikkelingen moeten bijdragen aan een verbetering van de
verkeersveiligheid*;
g. Ontwikkelingen moeten bijdragen aan een betere OV-bereikbaarheid en langzaam
verkeer*.
h. de stedenbouwkundige kwaliteit ontwikkeld en de samenhang van het gebied
behouden blijft , zoals vastgesteld in de beleidsregel het “Stedenbouwkundig
plan” (geen welstandstoetsing)*;
i. een openbaar gebied dat voldoet aan de eisen van schoon, heel, veilig en mooi;
j. De (water)veiligheid, kwaliteit en kwantiteit geborgd zijn*;
k. Deze bijdragen aan de klimaatdoelstelling in 2050, dat wil zeggen minimaal:
a) Energieneutraal
b) Bij het bouwen wordt voldaan aan de gemeentelijke GPR-eisen.
c) Volledig waterrobuust (zie eisen Dordtse Kil IV)
d) Maximaal XX dagen per jaar warmer dan 25 graden
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Moet nog worden uitgevoerd. In het kader van het DSO interessant om na te gaan welke data al door de
gemeente gegeneerd kan worden uit bestaande data-bestand.
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Voor (externe) veiligheid geldt dat nieuwe activiteiten bijdragen aan een
verbetering van de veiligheid in de gemeente, waarbij in ieder geval geen
achteruitgang in omgevingskwaliteit wordt toegestaan;
Voor geluid sprake is van een woonkwaliteit centrum stedelijk*;
Voor luchtkwaliteit wordt minimaal voldaan aan de WHO norm;
Ontwikkelingen moet bijdragen aan het halen van de doelstelling dat meer dan
10% van het gebied wordt ingericht voor bewegen*;
Ontwikkelingen moeten bijdragen aan het volledig voldoen aan de kernwaarden
voor gezondheid.

* betreft een omgevingsplanactiviteit die alleen met een omgevingsvergunning kan
worden toegestaan.
3. Gelijkwaardigheid
Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van
het bepaalde in lid 2 onder h mits sprake is van een stedenbouwkundig plan dat
minimaal gelijkwaardig bijdraagt aan de regels gesteld in lid 2.
Per hoofdregel is vervolgens de vraag of deze open norm integraal is en voldoet aan de
verbeterdoelen van de Omgevingswet. Dat is per regel getoetst en heeft geleid tot de
nadere uitwerking van de open normen.
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Meer bestuurlijke afwegingsruimte
De pilot laat zien dat, uitgaande van een centrum stedelijk woonmilieu, er veel ruimte
ontstaat om met een beperkte set regels veel flexibiliteit en ontwikkelruimte te bieden en
gelijktijdig te sturen op belangrijke ambities van de gemeente. Een casus als
Gezondheidspark zou ook voor toekomstige locaties op die manier kunnen worden
opgepakt. De Omgevingswet biedt kansen voor Dordrecht, maar we hebben ook gezien
dat we nog andere lastige vraagstukken tegenkomen.
Integraal toetsingskader
De aanpak zoals gevolgd in de pilot dwingt tot een integrale aanpak. Dat is nog best
lastig, bleek tijdens de werksessies. Vanuit de bestaande projecten zijn de diverse
specialisten zo gewend om binnen hun vakgebied te denken dat al heel naar de oplossing
wordt gezocht waardoor een soort blindheid ontstaat voor de kansen van integraal
werken. Een voorbeeld is de positie van de parkeergarage in het stedenbouwkundig plan
voor Gezondheidspark. Vanuit het verleden, vanwege eigendomsverhoudingen en vanuit
stedenbouwkundige wensen is de positie van de toekomstige garage al vastgelegd,
terwijl die positie vanuit milieu (lucht, geluid, verkeersbewegingen) juist niet zo gunstig
is. Wel is het zo dat, doordat Dordrecht relatief weinig werk uitbesteedt en veel zelf doet,
de kennis van de specialisten heel diep gaat. De pilot laat zien dat integraal werken
kansen biedt om een hogere omgevingskwaliteit te halen. Bijvoorbeeld: investeringen in
het openbare gebied die op voorhand te ambitieus blijken, scoren op bijna alle
onderdelen van de leefomgeving goed (gezondheid, aantrekkelijk woonstad, economisch,
sport en bewegen, klimaatadaptatie, mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit). Dat leidt tot de
conclusie dat een hogere omgevingskwaliteit openbaar gebied niet op voorhand moet
worden losgelaten en juist vanwege het brede draagvlak wel haalbaar zou kunnen zijn.
De opgestelde regels laten die ambitie zien.

Ambities en omgevingswaarden
De Omgevingswet verplicht de gemeente om ambities scherp te formuleren en duidelijk
grenzen te stellen (de inrichting van het mengpaneel). Zonder die ambities wordt het
heel lastig een mengpaneel in te richten. De omgevingswaarde is daarbij te zien als de
ultieme concrete ambitie.
In de diverse werksessies bleek het erg lastig om de ambities voor de eigen vakdiscipline
te formuleren richting omgevingswaarde. Er wordt bij voorbaat al vanuit gegaan dat
water bij de wijn moet worden gedaan en bleek lastig om concrete keuzes te maken (het
mag wonen worden, maar ook volledig sport/voorzieningen). Het mengpaneel komt op
die manier niet goed uit de verf.
Participatie/vertrouwen/faciliterend werken
Het belang van participatie wordt breed gedeeld en is in Dordrecht al vaak toegepast met
mooie voorbeelden. Als het gaat om vormen van actieve participatie waarin de
samenleving taken van de overheid gaat overnemen is een terughoudendere opstelling
zichtbaar. Vooral als het gaat om belangen als veiligheid, ruimtelijke kwaliteit, erfgoed,
openbaar gebied. Concrete voorbeelden tonen echter ook aan dat sommige zaken niet
overgelaten kunnen worden aan de samenleving. Het vertrouwen dat de Omgevingswet
vraagt van de gemeente is nog niet in alle gevallen aanwezig. Mogelijk dat participatie
door de samenleving nog moet groeien. Dit vraagt veel meer dan nu een intensieve
coachende begeleiding van de gemeente. Die rol wordt nu nog maar heel beperkt zo
ingevuld.

Cultuurverandering
De noodzaak van cultuurverandering wordt breed ingezien. Met name als het gaat om
beleid voor langere tijd vast te leggen en daar aan vast te houden. Ook de politiek
(gemeenteraad en B&W) zou daar een belangrijke rol moeten spelen. Het vasthouden en
inzetten op harde ambities (omgevingswaarden) zou veel kracht kunnen geven aan het
veranderproces.

Voorspelbaarheid besluitvorming
Het bleek in de pilot lastig om regels te formuleren die direct duidelijkheid geven aan
initiatiefnemers. Veel van de regels blijven steken in open normen en dit roept vragen op
in de uitvoerbaarheid van een omgevingsplan. De pilot laat dit ook duidelijk zien. Bijna
alle open normen vragen nog een nadere uitwerking in beleidsregels en dus een forse
inzet.
De beleidscyclus: de Omgevingswet
De inzichten in wat de Omgevingswet betekent voor de gemeente zijn pas langzaam
zichtbaar aan het worden. Het doorgronden van de paradigmawisseling en het uitwerken
daarvan in regels vraagt veel oefening en doorzettingsvermogen en heeft regelmatig de
uitspraak opgeleverd “dat doen we nu ook al” of “dit lijkt heel erg op een
bestemmingsplan”. Pas aan het eind van de pilot is binnen de het inzicht ontstaan dat de
Omgevingswet kansen biedt. Om voor de gehele gemeente een vergelijkbaar proces te
doorlopen zal tijd en geduld nodig zijn. Een extra complicerende factor daarbij is de
onduidelijkheid die de wetgever nog laat. Diverse dossiers zoals het DSO, het
overgangsrecht, talrijke wetaanpassingen en het ontbreken van inspirerende voorbeelden
maken het de gemeenten wel erg lastig om nu al vol in te zetten op het omgevingsplan.

Verbeterdoelen kunnen worden gehaald, maar niet allemaal
Voor met name de gemeenteraad en het college is grote winst te halen door meer
bestuurlijke afwegingsruimte en integrale besluitvorming. De pilot laat dat ook zien. Het
wordt daardoor veel eenvoudiger om medewerking te verlenen aan initiatieven die
maatschappelijke meerwaarde bieden. Maar de ambities van de Omgevingswet gaan
verder en beloven snelheid, inzichtelijkheid en voorspelbaarheid. Om voor Dordrecht een
omgevingsplan op te stellen dat voldoet aan deze doelen is nog een lange weg te gaan.
Daarvoor blijkt vooral een goed werkend digitaal systeem noodzakelijk.
Het DSO
Het wordt steeds duidelijker dat het Rijk zich terugtrekt en de gemeente zelf voor de
taak staat het Digitale Systeem Omgevingswet (DSO) te ontwikkelen. Tegelijkertijd blijkt
uit de pilot dat de opgestelde regels sterk afhankelijk zijn van een goed werkend DSO.
Alleen dan zijn regels te maken die voor burger snelheid en duidelijkheid bieden. Uit de
pilot blijkt dat we nog een lange weg te gaan hebben als we zelf een dergelijk
informatiesysteem willen ontwikkelen. Tot die tijd moeten we genoegen nemen met een
omgevingsplan dat nog niet optimaal werkt.
Handhaving en toezicht gaat veranderen en vraagt nog aandacht
Tijdens de pilot is regelmatig de opmerking gehoord: wie gaat dat handhaven? Veel van
de regels in het omgevingsplan zijn gesteld in de vorm van open normen. Bijvoorbeeld:
we verlenen medewerking als voldaan wordt aan de eis van centrum stedelijk
woonmilieu. Maar hoe toets je zo’n open norm? De Omgevingswet gaat er vanuit dat de
samenleving hier ook een taak en verantwoordelijkheid krijgt. Maar hoe werkt dat en hoe
doe je dat? Tijdens de pilot hebben we hier nog onvoldoende grip op gekregen.

Wat hebben we er van geleerd
We hebben met deze set regels geen blauwdruk voor het opstellen van een
Omgevingsplan. Niet de letterlijke teksten zijn van belang, maar de andere wijze van
regelen, waarvan die teksten het resultaat kunnen zijn. We hebben samen een proces
doorlopen dat tot andere uitkomsten leidt dan we gewend zijn.
Het gaat uit van een andere houding, namelijk meer loslaten, maar wel binnen vooraf
gestelde randvoorwaarden. Daar moeten we goed over nadenken en wel op een
samenhangende/integrale manier. Geen stapeling van ambities meer.
Op deze ervaring kunnen we verder bouwen.

