Programma kennisdag Omgevingswet 31 januari 2019
Ochtend:

inleiding Omgevingswet

Locatie:

Stadhuis, Stadhuisplein 1, raadzaal

9.00u

Opening kennisdag

9.15u

Kader, doelen en instrumenten van de Omgevingswet
•
•
•
•
•
•

10.15u

Wat zijn de verbeterdoelen van de Omgevingswet
Wat zijn de belangrijkste veranderingen?
Welke kerninstrumenten bevat de Omgevingswet?
Omgevingswaarden en instructieregels
De 4 uitvoeringsbesluiten
Stand van zaken wetgevingstraject

Omgevingsvisie, omgevingsplan en programma’s
•
•
•
•
•
•
•

De belangrijkste veranderingen op een rij
Relaties visie – plan – programma: wat regel je waar?
Consensus, draagvlak en uitvoeringsbetrokkenheid
Aanpak en planning
Van bestemmingsplan naar omgevingsplan
Wat regel je in programma’s?
Digitalisering

11.00u

Pauze

11.15u

Cultuurverandering en gevolgen voor de organisatie
•
•
•
•
•

12.00u

De Omgevingswet in Dordrecht door programmamanager
•
•
•
•

12.30

Integrale werkwijzen en afwegingen
Nauwere samenwerking ambtelijk apparaat met bestuur
Intensievere participatie
Vertrouwen in partijen, andere grondhouding
Nieuwe competenties

Stand van zaken en wat gaan we nog doen?
Projecten die lopen binnen de gemeente en de regio
Relatie met ketenpartners
Handreiking: nu al werken volgens de Omgevingswet

Einde ochtendprogramma

Middag: Verdieping Omgevingswet – hoe vertaal je beleid en regels in de
nieuwe instrumenten
Locatie:

Den Witten Haen, Groenmarkt 19b
(Gijs van Aardennezaal , Stoopzaal & Stoopkamer)

12.45u

Lunch

13.15u - 15.30u

Drie deelsessies

Inzoomen op het Omgevingsplan
• Welke eisen stelt de Omgevingswet aan het opstellen van een omgevingsplan?
• Wat zijn de verschillen tussen bestemmingsplan en omgevingsplan?
• Op welke wijze kan het ‘ja mits’ principe verankerd worden in het
omgevingsplan?
• Eigen afwegingsruimte: vrije regelruimte gemeente
• Omgevingswaarden opnemen
• Werking instructieregels
• Rechtszekerheid en flexibiliteit
• Overgangsrecht
De Programma's
• Hoe is de relatie tussen omgevingsvisie, programma’s en omgevingsplan?
• Wat regel je waar?
• Hoe zet je programma’s actief in?
Integratie en vaststellen van regels
• Hoe kan de integratie van beleid worden bereikt? Wat is daarvoor nodig?
• Welke stappen moeten worden gezet om diverse regels met betrekking tot
fysieke leefomgeving in het omgevingsplan te integreren?
• De bruidsschat
• Welke bestaande planologische regels, nadere regelingen, aanwijzings- en
uitvoeringsbesluiten en verordeningen gaan direct over naar het omgevingsplan?
• Welke verordeningen, vergunningentypes en beleidsregels komen in aanmerking
voor (gedeeltelijke) opname in het omgevingsplan?
• Welke selectiecriteria en argumenten worden hierbij gehanteerd?
• Afwegingsruimte voor milieu: mengpaneel
• Hoe krijgen groen-, natuur en/of welstandsbeleid, APV vorm in het
omgevingsplan?
Praktijkvoorbeelden
15.30u

Plenaire terugkoppeling

Hoe gaan we verder
16.00u

Afsluiting

