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Programmateam Omgevingswet

Inleiding
In het voorjaar 2019 zijn in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio, van de GGD en van de Omgevingsdienst (toen nog RUD)
de bestuurlijke kaders vastgesteld voor een gezamenlijk programma van deze diensten ten behoeve van de implementatie van de
Omgevingswet. In de bestuursopdracht is opgenomen welke doelen en resultaten nodig zijn in het kader van de dienstverlening
aan de gemeenten, tevens de opdrachtgevers van de drie diensten. Doel is in ieder geval te voldoen aan de zogenaamde mijlpalen
om op 1 januari 2021 minimaal te kunnen functioneren en voorbereid te zijn op uitvoering van de Omgevingswet1.
Na de vaststelling van deze bestuursopdracht is er een programmaplan2 opgesteld en een programma-organisatie ingericht.
Het is van belang gemeenten, provincie en de ketenpartners periodiek te informeren over wat er is gedaan, wat nog gaat komen
en hoe daar vervolg aan wordt gegeven. Daarom wordt ieder kwartaal een nieuwsbrief uitgebracht voor de gemeenten in de regio
Noord-Holland Noord, de provincie en de ketenpartners. Dit is de eerste nieuwsbrief van deze cyclus.

Waarom ook al weer een gezamenlijk optrekken van VR, GGD en OD?
Na het verkennen van de veranderopgave per separate dienst is gekozen voor een gezamenlijk programma. De drie organisaties
zijn immers van en voor dezelfde gemeenten (gemeenschappelijke regelingen) en in de samenwerking rond de fysieke
leefomgeving zullen zij meer en meer gaan samenwerken om aan te sluiten bij de gedachte van de Omgevingswet (integraal
werken). Bovendien kan het ontwikkeltraject door samenwerking zo efficiënt mogelijk worden vormgeven.

Aanpak en werkwijze
Het programma is ingericht vanuit drie sporen: Relaties & Belangen (wat doen we samen met gemeenten en ketenpartners
‘buiten’), Processen (hoe werken we samen met de gemeenten en ketenpartners?) en Organisatie (hoe richten we het in?).
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Doelen en aanpak gezamelijk programma

Buiten

Opbouwen relaties en inzicht in belangen

2020

Per 2020 sluiten GGD, OD en VR aan bij de ambities van
de gemeenten rond de Omgevingswet.

Tussen

Aanpassen werkprocessen

2021

Per 2021 is de dienstverlening van GGD, OD en VR
aangepast op de taken en processen van gemeenten rond
Omgevingsvisie, Omgevingsplan en Omgevingsvergunning.

Binnen

Weergave drie sporen:

Veranderen van de organisaties

2021

Per 2021 zijn de organisaties voldoende aangepast op wat
gevraagd wordt vanuit de gemeenten op het gebied van het
nieuwe omgevingsrecht.

Voor deze drie sporen worden diverse activiteiten ontwikkeld door programmagroepen. Binnen deze programmagroepen nemen
diverse experts vanuit de VR, GGD en OD deel. Zij zijn ervoor verantwoordelijk om de beschreven activiteiten uit te voeren, zodat
de doelen worden gehaald. Per spoor is een planning gemaakt over de te behalen resultaten. Elke groep heeft een voorzitter en
vormen samen met de programmamanager het programmateam. Het programmateam stemt onderling de resultaten af.
Een stuurgroep ziet toe op de voortgang van het programma in relatie tot de doelen die moeten worden bereikt. De stuurgroep
heeft tevens een aanjagende en faciliterende rol richting de drie besturen en de individuele gemeenten en provincie. In de
stuurgroep is een vertegenwoordiging vanuit de drie besturen (en gebieden) geborgd, met de volgende samenstelling:
Marjan van Kampen (voorzitter)
Toon Mans (AB VR)
Frank Streng (AB VR)
Ad Jongenelen (AB OD)
Bram Beemster (AB OD)
Yolan Koster (AB GGD)
Daarnaast zijn de directeuren van de drie diensten lid van de stuurgroep. Ter voorbereiding op de stuurgroep is er een
agendacommissie ingericht met MT-leden van VR, GGD en OD en de gemeentesecretaris van Heiloo (namens de gemeenten in
NHN).
Tot nu toe heeft de stuurgroep zich vooral gericht op het opzetten en inrichten van de programmaorganisatie, de afstemming met
de drie besturen en de voorbereiding van gemeentelijke bijeenkomsten. Komende periode zullen de eerste (tussen-)resultaten van
het programma beschikbaar gaan komen. Dan is het gewenst om de informatie-uitwisseling tussen de gemeenten, provincie en de
drie diensten optimaal in te richten. Daarom wordt er momenteel gewerkt aan governance-voorstel om de informatielijnen tussen
de gemeenten en de diensten op bestuurlijk (GR-besturen - colleges B&W), tactisch (programmateam- programmaleiders) en
operationeel niveau (adviseurs - gemeentelijke inhoudsdeskundigen) te verbeteren. Voor alle duidelijkheid, de stuurgroep treedt
niet in de verantwoordelijkheid van de Algemeen Besturen maar kan wel een adviserende, aanjagende of faciliterende rol
vervullen.
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Wat is gedaan?
•

•

•
•
•
•

Vanuit de bestuursopdracht is de programmaorganisatie gevraagd om de huidige stand van zaken bij de gemeenten en
ketenpartners in beeld te brengen. De eerste stap is dan ook geweest om in gesprek te gaan met de gemeenten en een
‘foto’ te maken van de huidige situatie3. Uit deze accountgesprekken is zoveel mogelijk informatie opgehaald en op basis
daarvan wordt momenteel de ‘foto’ uitgewerkt. Onderdeel van deze ‘foto’ zijn ook de resultaten uit de dialoogbijeenkomsten
(zie hierna).
In samenwerking met de gemeenten organiseert de programmaorganisatie drie dialoogbijeenkomsten om met elkaar in
gesprek te gaan over de verwachtingen/ behoeften, die bij de gemeenten leven ten aanzien van de dienstverlening van de
VR, GGD en OD. De voorbereidingen hierop zijn in volle gang. De bijeenkomsten zijn zo veel mogelijk specifiek en in
afstemming met de project- en programmaleiders van die betreffende gemeenten georganiseerd.
De bijeenkomsten4 zijn gepland op 23 september (regio Alkmaar), 26 september (regio West-Friesland) en op 2 oktober
(regio Kop van Noord-Holland).
Ook is er een netwerkkaart opgesteld en is de relevante wetgeving in kaart gebracht.
Vervolgens lopen er een aantal pilots in NHN -over met name de kerninstrumenten omgevingsvisie, omgevingsplan en
omgevingsvergunning - waarbij VR, GGD en OD zijn aangesloten om input te leveren (inhoudelijk en procesmatig).
Tenslotte is er een leerkring ‘Omgevingsplan NHN’ waarin gemeenten en ketenpartners ervaringen delen en inhoudelijk,
maar ook over het proces van elkaar leren.

Wat is het vervolg?
Op basis van de accountgesprekken met de gemeenten en ketenpartners kan worden gesteld dat gemeenten en partners blij zijn
met het initiatief voor dit gezamenlijke programma. Wel leven er nog behoorlijk wat vragen omtrent de toekomstige advisering,
de onderlinge samenwerking en de te maken afspraken over de informatievoorziening5. Een eerste stap hierin is de nadere
uitwerking van de opbrengsten van de drie dialoogbijeenkomsten eind september/begin oktober. Vervolgens zullen er
vervolgafspraken worden gemaakt tussen gemeenten en de drie diensten om tijdig en gezamenlijk ‘omgevingswetproof’ te zijn.
In de volgende nieuwsbrief (december 2019) worden de resultaten gedeeld en wordt toegelicht hoe het vervolgproces in de
samenwerking met gemeenten, provincie en ketenpartners eruit zal zien.

Wilt u meer informatie?
Dan kunt u contact opnemen met Peter Verduin, programmamanager namens de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord,
GGD Hollands Noorden en Omgevingsdienst NHN.
pverduin@odnhn.nl

1.

zie www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/06/27/mijlpalen

2.

Kan worden opgevraagd via: omgevingswet@odnhn.nl

3.

Wie doet wat? Waar staan we? hoe is en wordt de samenwerking in kader van de Omgevingswet georganiseerd?

4.

Uitnodigingen (voor zover niet rechtstreeks ontvangen) zijn op te vragen via omgevingswet@odnhn.nl

5.

Denk aan vragen rond betrokkenheid bij de Omgevingsvisie, aansluiting informatiestromen, front- of backoffice, digitale samenwerkingsruimte, competenties van medewerkers en

Hoe gaat de informatiestromen/DSO worden contsloten, wie gaat wat betalen, etc.?

andere gevolgen voor de gemeenten, die de drie organisaties raken.
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