Voortgangsrapportage Implementatie Omgevingswet d.d. 9 januari 2019

Opgave

Acties

1. Zorg dragen
voor tijdige
kennis van de
wet

Website vullen

Doorlopend proces

Organiseren kennisdag 2019

Is gepland op 31 jan 2019
Safe the date en uitnodigingen verstuurd
Meetinghouse en de Witte Haen
24/9/18 discussiedag
Resultaten en leerpunten staan op de website
Pilot is afgerond
Besproken in strategisch overleg 18 sep 18
Evaluatie in concept gereed
In concept gereed

Pilot N3 met RWS
Pilot Omgevingsplan Gezondheidspark
Opstellen oefenprogramma

2. Opstellen
nieuwe
regelgeving

Gebiedsontwikkeling in lijn met de
Omgevingswet
Opstellen Omgevingsvisie
Inventarisatie fysieke regelingen en
voorstel voor wel/niet opname in
omgevingsplan
Opstellen pva voor Omgevingsplan
Uitvoeren pva Omgevingsplan:
Verkenning gebruik CHW/Transitiewet

Doel

Stand van zaken

Op
schema

Gereed
Doorlopend
proces tot
Q3 2021
31-1-2019

Jan 2019
Dec 2018

Inbrengen in project Noordendijk Scholencomplex
Voorstel voor gebiedsindeling en proces gebiedsgerichte
uitwerking ligt bij de raad.
Zoektocht naar nieuwe projectleider
Actualisatie van concept inventarisatie start zodra de
capaciteit is geregeld (daar wordt aan gewerkt)

half 2019
mrt 2019

Klaar
NB Uitvoering is een doorlopend proces tot 2029
Aanmelding Spoorzone; in ieder geval bestemmingsplan
verbrede reikwijdte voor Amstelwijck

Mrt 2019

Organiseren botsproeven mbt regionale
afstemming omgevingswaarden

Gedachtenvorming binnen de Drechtsteden;
Dordrecht en Papendrecht organiseren in mrt botsproef
over afweging gezondheid en verdelen veiligheidsruimte

2019/2020

Handelen tijdens de overgangsperiode

Handreiking is gereed; lancering bij de kennisdag op 31
januari 2019

Jan 2019

Opstellen programma's

3. Bestuur en
cultuur

Voorlopig stellen we alleen vrijwillige programma's op als
uitvloeisel van de "handreiking overgangsperiode".
Een "handreiking opstellen programma" is in concept
gereed.
Er is een programma voor de raad gereed en daar wordt
naar gewerkt. Er zijn nog geen bijeenkomsten
georganiseerd voor college en raad gezamenlijk.
We hebben ons aangemeld voor een landelijke pilot, die
in 2019 van start gaat, maar er zijn andere gemeenten
geselecteerd. We zullen daarom de resultaten van de
landelijke pilot gebruiken om zelf aan de slag te gaan.
Er zijn een paar oefenbijeenkomsten georganiseerd, maar
verder nog geen gerichte acties
Nog geen gerichte acties; koppelen we aan het opstellen
van de Omgevingsvisie
Er vindt doorlopend afstemming plaats op ZHZ-niveau en
Drechtsteden-niveau.
In ZHZ verband is afgesproken om een aantal
werkzaamheden gezamenlijk op te pakken en daarmee
de samenwerking te versterken en efficiëncy te bereiken.
Het programma dat daartoe is vastgesteld, start
projecten jan 2019
De basis informatie hiervoor wordt verzameld via een
regionaal project. Dit project start in januari 2019.
Daarna zullen we lokaal keuzes moeten maken over het
wenselijke takenpakket.

Doorlopend
proces

Participatie

Er is een pve voor participatie die Omgevingswetproof is.
Dit wordt gebruikt bij het actualiseren van de
participatieverordening.
Samen met de raad zijn spelregels opgesteld voor
participatie door initiatiefnemers. Dit wordt ambtelijk
uitgewerkt en uiteindelijk verwerkt in de inspraak en
participatieverordening.
Bij project Noordendijk wordt geoefend met participatie in
zo vroeg mogelijk stadium.

Doorlopend
proces

Dienstverlening:
Snelserviceformule

We verkennen het gebruik van de snelserviceformule.
OZHZ stelt een kba op; wanneer dat er goed uit ziet gaan
we voor 1 gebied proefdraaien.

Q1 2019

Invullen nieuwe verhoudingen raad,
college en stad
Invullen adviesbevoegdheid raad

Cultuurverandering: "ja, mits"
Cultuurverandering: integraal werken
Afstemmen en samenwerken met
Drechtsteden, PZH, waterschap,
veiligheidsregio, OZHZ, DJG

Opdrachtgeverschap OZHZ

4. Processen

Doorlopend
proces tot
1-1-2021
Q3/4 2019
Doorlopend
proces
Doorlopend
proces
Doorlopend
proces
2019

Q3 2019

Dienstverlening:
Begeleiden/behandelen particuliere
initiatieven
Stroomlijnen (opnieuw uitlijnen) processen:
- omgevingsvergunning
- handhaving
- toezicht
Aansluiten op het landelijke DSO
- zaaksysteem
- systeem VTH
- systeem ruimtelijke plannen
- aansluiten op landelijke voorzieningen
In beeld brengen financiële consequenties

Een knelpuntenkaart is gereed; we werken aan een
voorstel voor een nieuw proces. Dat wordt in de praktijk
getest, daarna naar clustermanagers en bestuur.
Vervolgens implementatie.
Hiervoor start in jan 2019 een regionaal (ZHZ) project
gestart. Het is nog even afwachten of dit voldoende is
voor Dordrecht.

Q1 2019

Een nieuw KZA wordt nu uitgerold. Daarin zit de
mogelijkheid van aansluiting bij het DSO.
Daarmee lijken we op schema te zitten.
Er is een regionaal (ZHZ) project voor de implementatie
van het DSO gestart.
Aandacht voor waar, wanneer en waarover lokale
besluitvorming nodig is blijft vereist
We hebben geprobeerd het financiële dialoogmodel van
de VNG in te vullen, maar dit levert weinig inzicht op. We
willen het daarom niet terugsturen. Wel denken we na
over het in beeld brengen van de invoeringskosten.

Dec 2019

Doel: De werkzaamheden dienen 3 verschillende doelen:
= Werkzaamheden die minimaal nodig zijn om op 1 januari 2021 volgens de letter van de wet te kunnen werken
= Werkzaamheden die nodig zijn om de ambitie van Dordrecht met de Omgevingswet te kunnen verwezenlijken
Deze ambitie = Versnellen van de bouwopgave
Energietransitie
Verbeteren van de dienstverlening (werken vanuit de bedoeling)
= Werkzaamheden die bijdragen aan het werken in de geest van de Omgevingswet

= Mijlpaal (Dordrecht)

2020

MIJLPALEN

VNG

De belangrijkste mijlpalen de komende periode zijn voor gemeenten:
- 1 januari 2019 Betaversie DSO-LV gereed voor een gecontroleerde groep professionele gebruikers van gemeenten, provincies,
waterschappen en Rijk om feedback op te halen en om inzicht te geven in wat DSO-LV eruit komt te zien
- Medio 2019 DSO-LV basisniveau operationeel
- 1 januari 2020 DSO-LV gereed voor ingebruikname gemeenten
- 1 januari 2021 Integrale afweging met betrekking tot vergunningenproces ingeregeld
- 1 januari 2021 Omgevingswet in werking: gemeenten werken met het DSO en conform wet
- 1 januari 2024 of eerder Omgevingsvisie klaar en beschikbaar in het DSO
- 1 januari 2029 of eerder Omgevingsplan klaar en beschikbaar in het DSO

MIJLPALEN

Dordrecht (voorstel)

- Tijdige kennis van de wet:

uitvoeren oefenprogramma

- Regelgeving

Omgevingsvisie:

vastgesteld uiterlijk half 2020

Omgevingsplan:

mrt 2019
2019
Sep 2020

- Bestuur en cultuur

Rolverdeling raad en college
Participatie

- Processen

Invoeren snelserviceformule
Toepasbare regels

analyse verordeningen
opstellen bestemmingsplan verbrede reikwijdte Amstelwijck
start opstellen gebiedsgericht Omgevingsplan

================================================

