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1. Inleiding
Op 28 juni 2016 heeft het college ingestemd met het projectplan voor de tweede ronde van actualisering van
bestemmingsplannen (besluit nr. 1016293).

In 2013 is in gemeente Barneveld de eerste ronde van de actualisering van bestemmingsplannen voor het
buitengebied en de kernen succesvol afgerond. In vijf jaar is een lappendeken van circa 450
bestemmingsplannen teruggebracht naar 14 actuele en digitale bestemmingsplannen. Dit is volbracht vóór
de uiterste datum van 1 juli 2013.
Het was zaak de tweede ronde tijdig op te pakken om:
• te voldoen aan de tienjaarlijkse herzieningsplicht voor bestemmingsplannen, als bedoeld in artikel 3.1
van de Wet ruimtelijke ordening (Wro);
• de bestemmingsplannen actueel te houden; en
• enkele onvolkomenheden te herstellen.

Bovendien was het de bedoeling om in de tweede ronde van de actualisering al stappen te zetten
anticiperend op de komende Omgevingswet (Ow - 2021). In het voorstel aan het college uit 2016 is
opgemerkt dat de aanstaande wet tot gevolg kan hebben dat de aanpak van de actualisering gaandeweg
wordt bijgesteld. Dat laatste is nu aan de orde.

Volgens de oorspronkelijke planning bij het projectplan zou de raad in de periode 2017 - 2022 twaalf
‘actualiseringsplannen’ vaststellen. Sinds de start van de tweede ronde zijn zes ‘actualiseringsplannen’ in
voorbereiding genomen. Twee van die plannen zijn inmiddels vastgesteld door de raad én onherroepelijk, te
weten:
(raad 01-02-2017)
• bestemmingsplan “Barneveld-Noordwest”
• bestemmingsplan “Barneveld-Zuidoost”
(raad 03-10-2018)

Vier plannen bevinden zich in diverse stadia van de voorbereidingsprocedure:
(voorontwerp mei/juni 2019)
• bestemmingsplan “Barneveld-Centrum 2018"
(voorontwerp maart 2019)
• bestemmingsplan “Grenscorrecties”
• bestemmingsplan “Buitengebied: verzamelherziening 1”
(inventarisatie april 2018)
• bestemmingsplan “Kootwijkerbroek - Stroe”
(inventarisatie september 2018)
Voor de zes overige plangebieden op de planning is de voorbereiding nog niet begonnen.

Nu de tienjaarlijkse herzieningsplicht voor bestemmingsplannen is komen te vervallen op 1 juli 2018 en de
inwerkingtreding van de Omgevingswet met rasse schreden naderbij komt (2021), is er aanleiding de
planning bij te stellen en in afwijking van het projectplan een extra grote stap te zetten van een traditioneel
bestemmingsplan naar een omgevingsplan.
Het voorstel is om het hierboven opgesomde onderhanden werk nog wel af te ronden, gelet op het voorwerk
dat al is verricht, maar de tweede ronde van de actualisering voor het overige te staken en de resterende tijd
tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet te gebruiken om ervaring op te doen met het opstellen van
een omgevingsplan. Het voorliggende Plan van Aanpak voor actualiseringsplan “Kootwijk - Garderen”
beschrijft hoe het opstellen van een bestemmingplan in de stijl van een omgevingsplan bijdraagt aan de
noodzakelijke voorbereiding op de nieuwe wet.

2. Beoogd effect
•
•

Een actueel planologisch regime voor bepaalde plangebieden - conform het projectplan (2016) en de
oorspronkelijke planning.
De betrokken disciplines in de gemeentelijke organisatie doen de nodige ervaring op bij het opstellen
van een omgevingsplan, opdat we ‘goed beslagen ten ijs komen’ bij de inwerkingtreding van de
Omgevingswet.

3. Argumenten
1.1 De tienjaarlijkse herzieningsplicht is vervallen
Op 1 juli 2018 is een wijziging van de Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. Toen is artikel 3.1a Wro
ingelast, waarmee de tienjaarlijkse herzieningsplicht is afgeschaft voor die bestemmingsplannen die
elektronisch
raadpleegbaar en
beschikbaar
zijn
gesteld
via
de
landelijke
voorziening
www.ruimtelijkeplannen.nl. Eén van de redenen voor de tweede ronde van actualisering van
bestemmingsplannen is daarmee weggevallen.
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1.2 De actualiseringsplannen vormen goede bouwstenen voor het toekomstige omgevingsplan
De tweede ronde van de actualisering van bestemmingsplannen is voortvarend opgepakt. Zoals in de
inleiding van dit voorstel al is vermeld, zijn twee ‘actualiseringsplannen’ al vastgesteld en onherroepelijk. Er
is al veel voorwerk verricht voor de andere actualiseringsplannen, waarvan de voorbereiding is gestart
conform planning, met uitzondering van het bestemmingsplan “Buitengebied: verzamelherziening 1” waarbij
de voorbereiding nog relatief pril is.
Gelet op het werk dat is verzet, is het zonde om die voorbereidingsprocedures niet af te ronden. In de
woorden van de landelijke wetgever: 'Als een procedure tot vaststelling van een bestemmingsplan is
geëntameerd, [...] ligt het in de rede dat de procedure wordt voortgezet.’ (MvT, TK 2016 - 2017, 34 666, nr.
3, paginanummer 4).
Bovendien vormen plangebieden met een actueel planologisch regime goede bouwstenen voor het
toekomstige omgevingsplan. Zij maken een stuk eenvoudiger de opgave voor gemeente Barneveld om de
bestemmingsplannen, verordeningen en andere regelingen over de fysieke leefomgeving samen te smeden
tot één samenhangend en consistent omgevingsplan met uniforme regels.

1.3 Er is tijd nodig om ervaring op te doen met het opstellen van een omgevingsplan
Uit de Memorie van Toelichting (TK 2016 - 2017, 34 666, nr. 3) bij de onder punt 1.1 aangehaalde
wetswijziging blijkt dat de landelijke wetgever onderkent dat gemeenten voor een aanzienlijke opgave staan
om zich voor te bereiden op de Omgevingswet. In de Memorie van Toelichting staat dat het ombouwen van
bestemmingsplannen naar een samenhangend omgevingsplan met alle regels over de fysieke leefomgeving
voor de gemeente nog de nodige tijd en inspanning zal kosten. De wetgever acht het van belang dat
gemeenten al vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet met deze taak aan de slag kunnen gaan. Met
het schrappen van de tienjaarlijkse herzieningsplicht / actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen heeft
de wetgever capaciteit willen vrijmaken.
2.1 Het Plan van Aanpak is erop gericht dat gemeente Barneveld zich bekwaamt in het maken van een
omgevingsplan
Volgens de oorspronkelijke planning uit 2016 was het de bedoeling dat de gemeenteraad ook voor de
kernen Kootwijk en Garderen en het bijbehorende buitengebied nieuwe ‘actualiseringsplannen’ zou
vaststellen. In plaats daarvan zijn deze deelgebieden in het Plan van Aanpak aangewezen als proeftuin voor
het voorbereiden en opstellen van plan in de stijl van een omgevingsplan - zonder dat dit gevolgen heeft
voor inwoners en belanghebbenden in die gebieden, want de gemeenteraad is niet bevoegd om
daadwerkelijk een omgevingsplan vast te stellen vooruitlopend op de inwerkingtreding van de wet.
Primair is het de bedoeling dat de betrokken disciplines in de gemeentelijke organisatie ervaring opdoen met
en zich bekwamen in het maken van een omgevingsplan. Secundair, gaan wij ervan uit dat hetgeen wordt
uitgezocht ten behoeve van het actualiseringsplan “Kootwijk - Garderen” - nieuwe stijl - wel zal kunnen
worden gebruikt voor het te zijner tijd vast te stellen, meeromvattende omgevingsplan.
3.1 Het is van belang dat de raad op de hoogte blijft van de actualisering en de voorbereiding op de Ow
In het verleden heeft het college op gezette tijden aan de raad verslag gedaan van het verloop van de eerste
en tweede ronde van de actualisering van bestemmingsplannen. De raad dient kennis te kunnen nemen van
de bijstelling van de actualisering en de voorgenomen werkzaamheden ter voorbereiding op de
Omgevingswet.

4. Kanttekeningen
1.1 De tweede ronde van actualisering wordt niet volledig afgerond
Niet alle actualiseringsplannen zullen worden vastgesteld, zoals in 2016 was bedacht. Dit heeft tot gevolg
dat bepaalde onvolkomenheden in het planologische regime niet zullen worden hersteld in een nieuw
actualiseringsplan. De inschatting is echter dat die onvolkomenheden geen ernstige consequenties hebben
voor de bouw- en gebruiksmogelijkheden van de bewuste gronden. Ingeval mocht blijken dat mensen wel
degelijk nadeel ondervinden van de bedoelde onvolkomenheden, dan zullen wij dit alsnog repareren met
een specifieke planologische maatregel.

5. Financiën
Niet van toepassing. Er zijn geen meerkosten voorzien ten opzichte van het oorspronkelijke projectplan
(2016).

6. Uitvoering
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Planning:
Het is de bedoeling in het najaar van 2019 aan de slag te gaan met actualiseringsplan voor het
plangebied “Kootwijk - Garderen” in de stijl van een omgevingsplan. Het Plan van Aanpak zal periodiek
worden geüpdatet. In het Plan van Aanpak krijgen de communicatie en de evaluatie van het project een
belangrijke plaats. De evaluatie zal onder meer bestaan uit een opsomming van leerpunten.

7. Bijlagen
•

Plan van Aanpak actualiseringsplan “Kootwijk - Garderen”

\ Barneveld

Plan van Aanpak

Actualiseringsplan Kootwijk-Garderen

Opdrachtgever
Projectleider
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1. Inleiding
Voor u ligt het Plan van Aanpak voor het actualiseringsplan “Kootwijk - Garderen”.
Het betreft een bestemmingsplan uit het programma voor de tweede actualiseringsronde (2015 2023). Bij het opstellen van dit actualiseringsplan gebruiken wij de voorbeeldregels uit het ‘casco’
(april 2019) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor - toekomstige omgevingsplannen. Daarnaast kunnen we gebruik maken van de vier zogeheten ‘staalkaarten’ (2018)
van VNG. Dit zijn voorbeelduitwerkingen van onderdelen van een omgevingsplan.

Zo draagt dit actualiseringsplan bij aan de voorbereiding op de Omgevingswet (Ow), die naar
verwachting in werking treedt in 2021.

Wat ging hieraan vooraf?
Tussen 2008 en 2013 is in gemeente Barneveld een lappendeken van circa 450 bestemmingsplannen
teruggebracht naar 14 actuele en digitale bestemmingsplannen. Dit was de eerste ronde van
actualisering.
Op 28 juni 2016 heeft het college van Barneveld ingestemd met het projectplan “Actualisering
bestemmingsplannen” (nr. 1016293) ten behoeve van het vervolg van de actualisering - de tweede
ronde. Het projectplan is ter kennisgeving aangeboden aan de raad.

In het projectplan is als doel genoemd te zorgen voor een actueel planologisch kader voor het
grondgebied van gemeente Barneveld. De insteek was om de bestemmingsplannen actueel te
houden, enkele onvolkomenheden te herstellen, en te voldoen aan de tienjaarlijkse herzieningsplicht
(die overigens per 1 juli 2018 is komen te vervallen).

Het projectplan had oog voor de komende Omgevingswet. In het projectplan is aangekondigd dat bij
de actualisering van bestemmingsplannen stappen worden gezet om te anticiperen op de nieuwe wet.
Bij de eerste actualiseringsplannen, “Barneveld-Noordwest” (2017, nr. 1310) en “Barneveld-Zuidoost”
(2018, nr. 1351), bestond het ‘voorsorteren’ op de Omgevingswet uit stedenbouwkundige visies die in
de toelichting werden opgenomen. In die visies was verwoord hoe de gemeente zou omgaan met
ontwikkelingen die niet passen binnen de regels van de bestemmingsplannen. Op die manier
creëerden we meer ruimte voor initiatieven - in de geest van de Omgevingswet.

Bij de daarop volgende actualiseringsplannen zijn wat extra stappen gezet.
Zo zijn bij het actualiseringsplan “Grenscorrecties” (voorontwerp 2019, nr. 1462) de inwoners en van
het plangebied meer betrokken bij de voorbereiding. Vertegenwoordigers van de gemeente hebben
bijvoorbeeld betrokkenen thuis bezocht om de voorgenomen bestemming van gronden te bespreken.

Voor het plangebied Barneveld-Centrum komt er een omgevingsvisie én een actualiseringsplan. Bij
het actualiseringsplan “Barneveld-Centrum 2018” (voorontwerp 2019, nr. 1434) zijn monumenten
aangeduid op de verbeelding. De dubbelbestemming ‘Waarde - Cultureel erfgoed’ is geïntroduceerd.
Verder zijn regels opgenomen in het actualiseringsplan “Barneveld-Centrum 2018” voor
evenemententerreinen, markten en standplaatsen. Zo komen er dus meer regels die betrekking
hebben op de leefomgeving terecht in het actualiseringsplan, meer dan gebruikelijk was. Veel van die
regels staan namelijk nu nog in verordeningen.
Het is de bedoeling om voor het plangebied “Kootwijk - Garderen” weer een grote stap te maken en
zo meer op te schuiven van een traditioneel bestemmingsplan naar een omgevingsplan, zoals dat
eruit zal zien na de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Plan van Aanpak Actualiseringsplan Kootwijk - Garderen
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Opgave
Dit project bestaat uit de voorbereiding van een actualiseringsplan voor het plangebied “Kootwijk Garderen” in de stijl van een omgevingsplan. Op basis van het hiervoor genoemde casco van VNG is
het streven gericht op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Gemeente Barneveld
doet zo alvast ervaring op met het opstellen van omgevingsplannen. Dit draagt eraan bij om in 2021
'goed beslagen ten ijs te komen’. Het is niet zo dat dit actualiseringsplan aan de raad ter vaststelling
wordt voorgelegd. De nieuwe regels en de bijbehorende onderbouwing zullen te zijner tijd de basis
vormen een meeromvattend omgevingsplan.

In dit Plan van Aanpak wordt omschreven hoe op een verantwoorde manier het project wordt
uitgevoerd om te komen tot het gewenste resultaat.
Het project “Kootwijk - Garderen” beslaat de kernen Kootwijk en Garderen en het omliggende
buitengebied. De onderstaande afbeelding toont de grenzen van het project c.q. het
actualiseringsplan. In het plangebied zijn veel verschillende functies aanwezig.

AFBEELDING INVOEGEN

Aanleiding
Aanleiding voor dit project zijn de wens om te zorgen voor een actueel planologisch kader en de
komst van de Omgevingswet.

Leeswijzer
Na deze inleiding treft u in dit Plan van Aanpak in hoofdstuk 2 de uitwerking van de opdracht aan. In
hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de projectorganisatie en in hoofdstuk 4 krijgen zowel de stakeholders
als de communicatie een plaats. De fasering van het project en de daaruit volgende planning zijn
opgenomen in hoofdstuk 5 van dit Plan van Aanpak. Het overzicht van de te verwachten kosten en de
dekking van deze kosten zijn op hoofdlijn beschreven in hoofdstuk 6. Het onderkennen en
kwantificeren van de risico’s van het project is vastgelegd in hoofdstuk 7 Risicobeheersing. In
hoofdstuk 8 Projectafsluiting wordt teruggekeken naar het projectresultaat en wordt de wijze waarop
dit resultaat tot stand is gekomen geëvalueerd. Dit document wordt periodiek geactualiseerd.

Plan van Aanpak Actualiseringsplan Kootwijk - Garderen
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2. Opdracht

Het plan van aanpak voor het actualiseringsplan “Kootwijk-Garderen” maakt onderdeel uit van het
reeds vastgestelde plan van aanpak voor de tweede ronde van actualiseren maar is qua opzet en
omvang en doelstelling anders. Dit is de reden voor dit separate plan van aanpak voor dit plangebied.
Zie bijlage 1.

Plan van Aanpak Actualiseringsplan Kootwijk - Garderen
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3. Projectorganisatie
Centraal in de projectorganisatie staan de stuurgroep en de projectgroep.
De projectgroep bestaat uit een vaste kern en een variabele schil. Gedurende het project zal de inzet
van de variabele schil variëren om de overleggen efficiënt te laten verlopen en de werkbelasting
acceptabel te houden. Naast plenaire projectgroepvergaderingen is het ook mogelijk om workshops /
ontwerpsessies met een beperkt aantal disciplines te houden. Eventueel komt er een kernteam,
bestaande uit een nog nader te bepalen selectie van collega’s uit de projectgroep. De projectgroep is
te groot in omvang om regelmatig in de volledige samenstelling bij elkaar te komen.
Op verschillende momenten gedurende het traject worden andere partijen (zoals
belangenverenigingen, grondeigenaren, burgers/omwonenden en politiek) betrokken. Dat gebeurt op
maat, net als voor de leden van de projectgroep en de rest van de gemeentelijke organisatie.
Gemeenteraad
Raadscommissie

ï
College van burgemeester
en wethouders
Projectwethouder(s)

Stuurgroep
♦

♦

♦

Projectleiders

♦

♦

♦

>

Belanghebbenden

I
Projectgroep
(Kernteam)

Stuurgroep:
•
•
•

•

Projectwethouder 1
Hoofd afdeling RO
Teamleider
Planologie, Bezwaar
& Beroep
Projectleiders

Gemeentelijke
organisatie en externe
adviseurs

Projectgroep:

Belanghebbenden:

Projectleiders
Projectassistent
Adviseurs van de volgende
vakgebieden:

Grondeigenaren
Provincie Gelderland
Waterschap Vallei en Veluwe
Omgevingsdienst De Vallei
ProRail
Nutsbedrijven
Bedrijven
Bewoners
Belangenvereniging(en) (onder
meer wijkplatforms)
Hulpdiensten (VGGM)
Openbaar vervoer

Stedebouw (3)
Landschap(l)
Verkeer (1)
Water (1)
Civiel (1)
Bodem (inclusief NGE (1)
Geur(l)
Milieu (1)
Ecologie (1)
Evenementenbeleid (1)
Externe veiligheid (1)
Archeologie (1)
Monumenten (1)
Communicatie (1)
Gezondheid/ Soc. domein (1)
Economische Zaken (1)
Planologie (10)
Juridische zaken (1)
Duurzaamheid (1)
Omgevingsbeleid (1)
Wonen (1)
Welstand/dorpsbouwmeester (1)
l&A(1)
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Zie voor een nadere toelichting op het bovenstaande schema bijlage 2.
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4. Communicatie
Projectcommunicatie
De gemeente Barneveld hanteert voor haar communicatiebeleid de kaders die door de gemeenteraad
zijn vastgesteld in de Nota Communicatiebeleid 2016-2018.
Voor het project “Kootwijk - Garderen” is de genoemde nota niet van belang in zoverre dat de
voorbereiding van het actualiseringsplan vooral een interne aangelegenheid van gemeente Barneveld
is. Het betreft een oefening met het oog op toekomstige omgevingsplannen. Ingeval externe partijen
een rol vervullen in dit project, dan is de nota het uitgangspunt in onze communicatie over en
participatie met betrekking tot het actualiseringsplan “Kootwijk - Garderen”.

Onze communicatie en participatie zijn er dan op gericht om:
• onze doelgroepen te informeren over het actualiseringsplan “Kootwijk - Garderen” en waarom dit
project nodig is;
• onze doelgroepen te betrekken bij het opstellen en uitwerken van het actualiseringsplan “Kootwijk
- Garderen”.
• Delen van de leerpunten in de organisatie. Die leerpunten zijn naar verwachting voornamelijk
juridisch-technisch en vakinhoudelijk, en in mindere mate gericht op dienstverlening en/of houding
en gedrag.

Voor dit project wordt geen separaat communicatieplan vastgesteld.

Plan van Aanpak Actualiseringsplan Kootwijk - Garderen
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5. Planning & fasering

5.1 Planning
De tijd tot inwerkingtreding van het Omgevingsplan (2021) zal worden benut met het opstellen van
een omgevingsplan. Het streven is gericht op een zo volledig mogelijk omgevingsplan. Dit moet een
basis vormen voor de tijd na inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Na inwerkingtreding (tot 2029) zal het casco verder gevuld worden.
Op verzoek van gemeente Barneveld stelt het planologisch-juridisch adviesbureau Konijnenburg
Groep uit Breda (hierna: Konijnenburg) een roadmap op om toe te werken naar een volwaardig
omgevingsplan. Stappen uit de roadmap zullen te zijner tijd worden geïncorporeerd in het
voorliggende plan van aanpak. De opdracht aan Konijnenburg is via de projectleiders verstrekt op 20
september 2019 - na akkoord van de opdrachtgever. Het eerste, inhoudelijke overleg over de
roadmap is op 22 oktober 2019.

[Bespreekpunt: welke fases onderscheiden we? Dit is anders dan een regulier project dan wel
voorbereidingsprocedure voor bestemmingsplan]
Aanvankelijk was het de bedoeling om het VNG casco voor het omgevingsplan op te knippen en in
delen voor te leggen aan de betrokken disciplines van de gemeentelijke organisatie en
omgevingsdienst De Vallei en te bespreken in de projectgroep. Bij nadere beschouwing is echter
gebleken dat het VNG casco zich daarvoor niet leent. Zo kunnen bijvoorbeeld bepalingen over het
aspect geluid voorkomen in verschillende hoofdstukken van het casco. Om die reden is ervoor
gekozen dat de projectleiders - vooruitlopend op de eerste bijeenkomst van de projectgroep - in
september / oktober 2019 afzonderlijke overleggen aangaan met de adviseurs van de betrokken
vakgebieden. In die overleggen zullen de projectleiders aan de adviseurs / specialisten de vraag
voorleggen wat naar hun mening de geschikte werkwijze is om het omgevingsplan in te richten voor
het plangebied "Kootwijk - Garderen”. Voorafgaand aan de overleggen ontvangen de adviseurs naast
het VNG casco Omgevingsplan ook de beleidsnota’s die betrekking hebben op hun vakgebied en de
relevante regels uit verordeningen van gemeente Barneveld. Tot slot doen de projectleiders een
voorstel met betrekking tot de uitgangspunten voor het opstellen van het omgevingsplan “Kootwijk Garderen” (gebaseerd op de website Aan de slag met de Omgevingswet). Nadat de inbreng van de
adviseurs is verzameld, zullen wij de uitnodiging voor een eerste schuursessie van de projectgroep
verzenden. Die schuursessie is gepland voor november / december 2019. Het is de bedoeling om
vóór de schuursessie in onderling overleg een inschatting te maken van het benodigde aantal uren
per discipline.

6. Financiën
De benodigde financiële middelen worden gehaald uit het budget ‘bestemmingsplannen’. Dit budget is
in ieder geval toereikend voor de beoogde roadmap en ondersteuning die voor dit plan nodig zijn.

Plan van Aanpak Actualiseringsplcm Kootwijk - Garderen
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Bijlage 1 Projectopdracht

PROJECTOPDRACHT
Naam project______________
Naam ambtelijk opdrachtgever
Naam projectleiders■

Versie: 0.1

Datum:

Irma vanDijkhuizen__________
Jolmer de Goeij/Vincent Bouma

Inleiding____________________ ___________________________________________________
Project Actualiseringsplan “Kootwijk-Garderen” beslaat de kernen Kootwijk en Garderen en het
omliggende buitengebied.
Aanleiding voor dit project wordt gevonden in de actualisering van bestemmingsplannen waarin
onder meer is afgesproken om stappen te zetten anticiperend op de nieuwe Omgevingswet.

Doelstelling________________________________________________________________________
De doelstelling is tweeledig:
• We maken het actualiseringsplan “Kootwijk-Garderen” als ware het een Omgevingsplan
(door o.a. omgevingsplanregels te maken en activiteiten te benoemen)
• Waarbij de doelstelling niet is om te komen tot een vaststelling van dit plan maar het te zien
als pilot/leerproces en daarmee in projectvorm gaan oefenen. De leerpunten delen we in de
organisatie.

Projectresultaat
_________________________________ ________________________________
De uitvoering van het project betekent de realisatie van de volgende (deel)producten:
1. Kennis opdoen door oefenen met de systematiek van het Omgevingsplan (VNG Casco)
2. Komen tot een actualiseringsplan in de vorm van een 'omgevingsplan’ voor het gebied KootwijkGarderen.

Financiën___________________ _____________ ________________________ ________________
De benodigde financiële middelen worden gehaald uit het budget ‘bestemmingsplannen’. Dit
budget is in ieder geval toereikend voor de roadmap en ondersteuning die voor dit plan nodig zijn.
Na de verkenning van de werkwijze met de deelnemers aan de projectgroep en de gezamenlijke
inschatting van de benodigde uren zal deze paragraaf over de financiën worden aangevuld.

Risico's / kansen________________________________________________________________
Het oefenen met dit plan geeft geen risico’s.
De gekozen opzet geeft kansen voor een soepele overgang van bestemmingsplannen naar een
omgevingsplan.
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Bijlage 2 Toelichting schema projectorganisatie

Rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden moeten bekend en toereikend zijn. De
overlegstructuur moet vorm krijgen.
Stuurgroep
De stuurgroep is richtinggevend op inhoud en proces en sturend tot het moment van de
besluitvorming in het college van burgemeester en wethouders dan wel in voorkomende gevallen de
gemeenteraad. De bestuurlijke vertegenwoordigers dragen verantwoordelijkheid voor het project
namens het college.
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden stuurgroep:
• Reguleert - politieke - invloeden van buiten het project;
• Heeft informatieve en initiërende bevoegdheden;
• Bespreekt alle producten uit de verschillende projectfasen (De projectleiders zullen bij de eerste
schuursessie aan de projectgroep een voorstel voorleggen over de te onderscheiden projectfasen. De
in deze bijlage genoemde fasen zijn indicatief.);
• Bespreekt de voortgangsrapportage;
• Bespreekt periodieke de stand van zaken met betrekking tot de planontwikkelingskosten in relatie
tot de beschikbare budgetten;
• Initieert het besluitvormingstraject;
• Neemt besluiten binnen de projectopdracht en binnen de projectorganisatie over GO/NO-GO
momenten.

De frequentie van vergaderen voor de stuurgroep: in beginsel gedurende de ontwerp- en
voorbereidingsfase eens per 6 weken. Deze frequentie kan in de uitvoeringsfase worden afgebouwd
tot eens per kwartaal.
Ambtelijk opdrachtgever
Het ambtelijk opdrachtgeverschap berust bij het hoofd van afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling dat met
de projectorganisatie is belast.

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden ambtelijk opdrachtgever:
• Benoemt de projectleider;
• Zorgt voor het tijdig vaststellen van de projectopdracht;
• Verzorgt en bewaakt inzet en capaciteit in projecten;
• Faciliteert de projectleider;
• Functioneert als klankbord voor de projectleider;
• Toetst beslisdocumenten aan de bestuurlijk opdrachtgever;
• Stuurt het project op hoofdlijnen binnen de kaders van het de projectopdracht, Plan van Aanpak en
bestuurlijke besluitvorming;
• Schermt het project af tegen ongewenste externe invloeden;
• Stemt de resultaten af met de lijnorganisatie;
• Heeft aandeel in de projectevaluatie;
• Financieel eindverantwoordelijke.

Projectleider
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden projectleider:
• Formuleert de projectopdracht samen met de - eventueel tijdelijke - projectgroep;
• Zorgt voor goedkeuren van de Projectopdracht via de ambtelijk opdrachtgever door stuurgroep en
college;
• Stelt het Plan van Aanpak op samen met de projectgroep;
• Zorgt voor goedkeuren van het Plan van Aanpak via de ambtelijk opdrachtgever door de
stuurgroep;
• Bereidt de stuurgroepvergadering inhoudelijk voor;
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• Bereidt besluitvorming voor binnen bestuurlijk overleg;
• Is voorzitter van de projectgroep;
• Heeft de dagelijks leiding (project en projectorganisatie);
• Is verantwoordelijk voor voortgang werkproces/procesvoortgang;
• Zorgt voor inhoudelijke en procedurele afstemming;
• Onderhoudt contacten met betrokkenen en belanghebbenden;
• Is opdrachtgever voor derden, binnen en buiten organisatie;
• Is verantwoordelijk voor ambtelijke adviezen;
• Is verantwoordelijk voor collegevoorstellen;
• Is verantwoordelijk voor de financiën;
• Stelt de voortgangsrapportage op ten behoeve van de stuurgroep.

Projectgroep
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden projectgroep:
• De productie van alle (deel)producten benodigd voor het realiseren van het projectresultaat, binnen
de daarvoor vastgestelde kaders qua tijd, geld en kwaliteit;
• De afstemming met de verschillende bij het project betrokken actoren casu quo stakeholders en
het verkrijgen van hun instemming en/of goedkeuring ten einde draagvlak te creëren voor het
projectresultaat;
• De voortgang van de werkzaamheden.
s

De leden van de projectgroep:
• zijn verantwoordelijk voor (ontwerp)vraagstukken binnen hun vakdiscipline of andere door de
projectleider toegewezen (deel)opdrachten;
• vertegenwoordigen hun taakveld in de projectgroep en zijn verantwoordelijk voor terugkoppeling
binnen hun taakveld.
Tussen de vergaderingen van de stuurgroep en projectgroep zijn duidelijk verbanden aan te geven.
Een projectgroepvergadering vóór die van de stuurgroep kan zorgen voor de nodige input voor de
stuurgroep. In sommige situaties is het echter handig eerst de stuurgroep te laten besluiten over
onderwerpen om die zaken vervolgens in de projectgroep voor afstemming te behandelen. Kortom
het hangt van de situatie af.

Specifieke belanghebbenden
Voorbeelden:1
• Verenigingen Plaatselijk Belang
• Barneveldse Industriële Kring (BIK)
• Wijkplatforms
• Ontwikkelaars/bouwers
• Direct belanghebbenden/toekomstige gebruikers
• Grondeigenaren
• Afdelingen
• Rijkswaterstaat
• Provincie Gelderland
• Omgevingsdienst De Vallei
• Nutsbedrijven
• Aangrenzende gemeente
• Regio (Veiligheids-)
• Waterschap Vallei en Veluwe
• Aan- en omwonenden

1 Overnemen uit organogram.
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