Kwartaalrapportage

d.d. 2 juli 2019

Wat moeten we kunnen op 1 januari 2021
1. Plannen en verordeningen volgens de nieuwe standaarden kunnen opstellen,
bekendmaken en beschikbaar stellen.
2. Een vergunning en melding kunnen ontvangen – aansluiten lokaal (zaak) systeem op
het DSO.
3. Een vergunningcheck en aanvraagformulier met lokale regels in het Omgevingsloket
plaatsen – regels toepasbaar maken (voor lokale regels, voor rijksregels maakt het rijk
toepasbare regels).
4. Vergunningen binnen 8 weken afhandelen.
5. Nieuwe rijksregelgeving toepassen.

Wat willen we hebben op 1 januari 2021
Omgevingsvisie die voldoet aan de eisen van de Omgevingswet en is opgesteld volgens
de nieuwe standaarden.
Aanzet en een haalbaar programma voor het opstellen van het Omgevingsplan.
Een organisatie die werkt in de geest van de Omgevingswet.

Stand van zaken Omgevingswet Dordrecht
1. Kennisdelen en kennis ontwikkelen
In mei is een ambtelijke oefensessie georganiseerd over bouwhistorie en archeologie in
het Omgevingsplan. Uit de discussie kwam als kernvraag naar voren waar de gemeente
voor staat en wat er in vertrouwen aan de samenleving kan worden overgelaten.
Juristen van de gemeente Dordrecht hebben samen met het Juridisch Kenniscentrum
Drechtsteden, de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, en de gemeente Papendrecht een
4-daagse in company training gevolgd over de juridische aspecten van de
Omgevingswet. Na afloop hebben de juristen van deze organisaties afgesproken dat ze
gezamenlijk hun kennis van de Omgevingswet verder zullen uitbouwen, en voor elkaar
vraagbaak zullen zijn.
In mei en juni hebben we samen met
de gemeente Papendrecht een tryout
georganiseerd over externe veiligheid
op de Staart. We hebben op 2
bijeenkomsten aan de hand van een
concrete casus geoefend met de
nieuwe regelgeving rond externe
veiligheid. Het resultaat hiervan is
een beter inzicht in de relatie tussen
externe veiligheid en
gebiedsontwikkeling: welke vragen
moeten in de Omgevingsvisies
worden beantwoord en welke in de
Omgevingsplannen van de betrokken
gemeenten? welke risico's willen we
accepteren en onder welke
voorwaarden? Met de resultaten van
de tryout stellen we een handreiking
op.

2. Voorbereidingen Omgevingsplan
Aanmelden voor de Transitiewet (voorheen Crisis en Herstelwet)
De Transitiewet is door de 1e Kamer aangenomen. Dat betekent dat het rijk nu een
beslissing kan nemen op onze aanvraag om voor de regelingen in deze wet in
aanmerking te komen. Die aanvraag betreft het gebied van de Spoorzone, plus het
gebied van het scholencomplex aan de Noordendijk. Ondertussen werken we al aan het
bestemmingplan Amstelwijck volgens de mogelijkheden van deze wet (bestemmingsplan
verbrede reikwijdte).
Analyse bruidsschat
De bruidsschat is de set van ongeveer 600 regels die het rijk overdraagt aan gemeenten.
De gemeente kan (binnen grenzen) zelf beslissen of ze de regels overneemt, wijzigt of
laat vervallen. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid maakt nu een analyse van de
bruidsschat. Naar verwachting is die in oktober 2019 gereed. De analyse kunnen we
gebruiken bij de discussie over de wijze waarop we met deze regels willen om gaan.

Inventarisatie fysieke regels
Het aangepaste Invoeringsbesluit ligt voor behandeling bij de 2e Kamer. Hierin staan
onder meer gewijzigde regels voor het overgangsrecht en een nadere duiding van de
bruidsschat. Dit heeft consequenties voor onze inventarisatie van fysieke lokale regels.
Nu de nieuwe regelgeving hierover bekend is kunnen we die inventarisatie, met het
voorstel welke regels we wel of niet in het Omgevingsplan willen opnemen, afronden.
3. Opstellen Omgevingsvisie
In mei 2019 zijn we gestart met de voorbereiding van de gesprekken met de stad, ten
behoeve van de gebiedsgerichte uitwerking. In juli is er een eerste dialoog met de stad
over de Spoorzone. Voor de overige gebieden vinden de gesprekken na de zomer plaats.
Aan het eind van de zomer sturen we een raadsinformatiebrief naar de raad met de
laatste stand van zaken en de tussenuitkomsten van de gebiedsuitwerkingen.
Het uitwerken van de technische systemen (bodem, water, verkeer, enzovoort) loopt
parallel aan de uitwerking per gebied. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan het
bodemsysteem.
4. Werkprocessen en Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
Blitts
Een eerste stap in het aanpassen van de werkprocessen op de Omgevingswet is een
proef met digitale toetsing van kleine bouwaanvragen (uitgevoerd door Blitts). Het gaat
om vergunningen voor een dakkapel, aanbouw, bijgebouw, erfafscheiding, dakraam of
zonnepanelen. Deze proef is eind juni gestart voor de wijken Dubbeldam en
Stadspolders. Hiermee kunnen we voor deze aanvragen ruim binnen de vereiste 8 weken
een beslissing nemen.
Werkproces vergunningverlening
De Projectgroep Zuid-Holland Zuid heeft een voorstel voor een aangepast proces voor
vergunningverlening opgeleverd. Hiermee kan het lukken om binnen 8 weken een
vergunning te verlenen. Alleen wanneer er veel adviezen nodig zijn of als wordt
afgeweken van het Omgevingsplan wordt het moeilijk. Voor dit soort gevallen is
vooroverleg onontbeerlijk. Ook voor het vooroverleg is een procesvoorstel gemaakt.
DSO
We hebben binnen de Drechtsteden een plan van aanpak gemaakt voor de acties die we
als gemeenten moeten doen om op 1 januari 2021 te kunnen aansluiten op het DSO.
Waar mogelijk trekken we hierin gezamenlijk op. We starten binnenkort met het proces
om de benodigde software aan te schaffen.
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