Luisterend meer leren over de Omgevingswet -11Na een themaraad over bouillon en soep, kunt u deze week weer luisteren naar een podcast over de
Omgevingswet. Of de samenvatting hieronder lezen, als u niet zo van het luisteren bent…
11. De Omgevingsdienst Lengte: 11.20 min

SAMENVATTING
Hoe zijn de Omgevingsdiensten (OD’s) betrokken bij de invoering/uitvoering van de
Omgevingswet?
 Advisering omgevingsvisies
 Oriënteren op werkprocessen: omgevingstafel, etc. Afstemming en advisering.
Onderdelen met prioriteit?
 De aansluiting op het digitaal stelsel, om de samenwerking te ondersteunen.
 Goed afstemmen van de werkprocessen.
Hoe bereiden de omgevingsdiensten zich voor op de komst van de Omgevingswet?
Op 2 niveaus:
 de diensten afzonderlijk bereiden zich voor op de verandering van de adviesrol en de vertaling
van de veranderingen voor de eigen werkprocessen
 29 diensten: allemaal verschillend, maar wel werkend vanuit dezelfde doelstelling. We zoeken op
landelijk niveau naar de samenhang in de voorbereiding.
Hoe is de samenwerking tussen OD’s en gemeenten?
De diensten zelf zijn erg verschillend en daarmee de samenwerking ook. Sommige diensten bestaan
al langer pas kort. En ook de taken die ze uitvoeren verschillen erg.
Gemeenteraden voelen vaak een afstand tot de omgevingsdienst. Komt misschien doordat al deze
professionals bij elkaar zijn gezet. Het lijkt te blijven bij begroting goedkeuren en een enkele keer
contacten leggen. Is dat voldoende in het kader van de Omgevingswet? De gemeenteraad kan meer
dan alleen een zienswijze vaststellen. Bijvoorbeeld bij vaststellen van een nota VTH. En we leveren
beleidsadvies dat via het ambtelijk apparaat naar de gemeenteraad komt.
Wat kan er beter in de samenwerking/communicatie/relatie tussen gemeente en OD?
Laten we de opgave centraal zetten: we willen de leefomgevingskwaliteit in ons land fatsoenlijk
beheren. Daar is geld een belangrijke factor in, maar niet alleen. We zien dat raadsleden
kennismaken met het werk van de OD, waardoor de onbekendheid met het werk minder wordt. Dat
zijn wel gesprekken die we willen laten lopen via het college en het ambtelijk apparaat. Dat
ongemak in de relatie tussen de Raad en de uitvoeringsorganisaties zie je wel meer. OD’s moeten
hun positie nog wel waarmaken en verdienen.
Tips voor de Raad
 Maak gebruik van de kennis die bij de diensten zit. Bijna 600 milieuregels in de bruidsschat.
Wij als OD’s hebben inzicht in de consequenties als je zo’n regel uitzet of aanzet. Maak daar
gebruik van, want dan komt er een antwoord waarmee je als Raad een goede keus kan
maken.
 Inhoudelijke afwegingen worden veel meer aan de voorkant bepaald en daarna door de Raad
bezegeld. Adresseer die behoefte en voer, als het nodig is, met de OD het gesprek hoe je in
de driehoek college/raad/ deskundigenpoule van een OD dat spel met elkaar kunt gaan
spelen.

