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Voorwoord
We zijn volop in beweging om te zorgen dat we als
regio Zuid-Holland Zuid klaar staan om in 2019 de
Omgevingswet uit te kunnen voeren. En we is in dit
geval een stuurgroep en werkgroep die namens de
subregio’s, de Omgevingsdienst, de Veiligheidsregio
en de Dienst Gezondheid & Jeugd werken aan de
invoering van de Omgevingswet. Maar op alle
niveaus worden op dit moment processen opgetuigd,
afstemming gezocht en werkgroepen ingericht. Het is
zaak om processen te stroomlijnen zodat we op een
efficiënte wijze werken aan de implementatie en
tevens de kansen die de wet biedt ten volle
benutten. Als stuurgroeplid ZHZ trap ik dan ook
graag af in deze tweede Nieuwsbrief ZHZ om aan te
geven met welke zaken wij zoal bezig zijn. Want we pakken niet alles op het niveau van
Zuid-Holland Zuid op. We kijken op welke onderdelen en welk schaalniveau
samenwerking lonend is. Maar samenwerken moet, dat is voor mij duidelijk. We hebben
elkaar nodig om een veilige, gezonde en uitnodigende leefomgeving te creëren. Zo’n
ideaal realiseren is gemeentegrens overschrijdend. In deze nieuwsbrief lezen jullie meer
over de structuur van samenwerken.
De focus voor Zuid-Holland Zuid ligt op drie sporen: kennis en informatie delen,
gezamenlijk oefenen en afstemming over ambities op regionaal niveau. Daartoe is een
projectplan opgesteld. Aan de hand van dit projectplan is aan het programmateam ‘Aan
de slag met de Omgevingswet’ hulp gevraagd voor een drietal pilots. Ook daarover meer
in deze nieuwsbrief.
De Omgevingswet biedt kansen om in contact te komen met onze inwoners. Laten we die
aangrijpen! In deze nieuwsbrief lezen jullie inspirerende verhalen over de ruimtelijke
visies die in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden tot stand komen. Het zijn mooie
verhalen die anderen weer kunnen oppikken. Uiteindelijk kunnen ook die ervaringen weer

worden gedeeld. Zo hopen we dat deze nieuwsbrief bijdraagt aan een betere uitwisseling
en beter contact tussen gemeenten in de regio.
Veel leesplezier!
Nanette van Ameijde, gemeentesecretaris van Molenwaard, Stuurgroeplid van het project
Omgevingswet ZHZ namens de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Consultatieronde AMvB's en hoe verder
Op de consultatieversies van
de AMvB's hebben 250
organisaties gereageerd. De
reactie van de regio ZuidHolland Zuid was er één van.
Het kabinet typeert de reacties
als overwegend positief waarbij
de ingeslagen weg wordt
ondersteund.
De reacties zijn op hoofdlijnen
geanalyseerd en in een brief
aan de Tweede Kamer heeft
het kabinet aangegeven hoe ze denken er verder mee om te gaan. Een deel van de
reacties zijn meer overkoepelend van aard en hebben betrekking op het systeem van de
Omgevingswet en een ander deel heel specifiek op de materiële regels van de vier
AMvB's. Verreweg de meeste ingebrachte punten hebben betrekking op specifieke, veelal
technische onderwerpen. Het kabinet zal deze punten gebruiken om de AMvB's verder te
verfijnen en te completeren.
Naast deze technische opmerkingen is ook een aantal niet-technische opmerkingen
gemaakt die vragen om een politieke duiding. Op hoofdlijnen wordt in bovengenoemde
brief hierop ingegaan. Uit de brief valt op te maken dat deze opmerkingen niet zullen
leiden tot essentiële wijzigingen van de AMvB's en de uitgangspunten daarachter. Naar
aanleiding van het mede door onze regio ingebrachte punt om ook aandacht te besteden
aan gezondheidsbevordering bij het opstellen van Omgevingsplannen heeft het Kabinet
toegezegd dit verder uit te zullen werken door het aandragen van voorbeelden en
mogelijk door het maken van een handreiking. Wat betreft het spanningsveld in de
relatie tussen de omgevingsvergunning voor complexe bedrijven en het omgevingsplan
heeft het kabinet aangegeven dat de betekenis van het omgevingsplan bij de beoordeling
van de omgevingsvergunning voor milieubelastende activiteiten verder zal worden
verduidelijk in de nota van toelichting. Over het ingebrachte zorgpunt over de
verschuiving van de bevoegdheid voor het aanwijzen van bedrijfsbrandweer is de
verwachting dat de Tweede Kamer deze bestuurlijke verantwoordelijkheid bij de
veiligheidsregio zal laten.
De volgende stap in het wetsproces is dat op 19 december a.s. de ontwerp AMvB's in de
Tweede Kamer besproken worden in het zogenaamde notaoverleg.
Na het notaoverleg met beide Kamers worden de AMvB's aangepast en ter advisering
voorgelegd aan de Afdeling Advisering van de Raad van State. De AMvB's worden naar
verwachting in de loop van 2017 voorgelegd aan de Raad van State.

Pilots in Zuid-Holland Zuid van start
“Begin nu met fouten maken” is een advies dat het landelijke bureau 'Aan de slag met de
Omgevingswet' meegeeft aan gemeenten en uitvoeringsdiensten. Door met pilots te
wennen aan de nieuwe werkwijze binnen de Omgevingswet bereiden we ons in ZuidHolland Zuid voor op 2019.
Vier pilots staan op stapel. Drie pilots vinden
vooral plaats bij de gemeenten. De subregio’s
Drechtsteden en Hoeksche waard gaan over de
cultuuromslag en nieuwe manier van werken
binnen de gemeenten. En er komt er een
specifieke pilot over het informeren van
raadsleden. De drie uitvoeringsdiensten OZHZ,
VR ZHZ en GGD ZHZ buigen zich in de vierde
pilot over de integrale weergave van
omgevingsdata. Een integrale kaart die de start kan zijn voor advisering over de
inrichting van een gebied.
Doel van de pilots is nu al te werken binnen de nieuwe randvoordwaarden van de
Omgevingswet. De pilots kunnen daarom ook niet los van elkaar worden gezien.
Kernwoorden integraliteit, cultuur en nieuwe rollen staan bij alle pilots centraal.
De pilots zijn ingediend bij het landelijke bureau 'Aan de slag met de Omgevingswet'voor
cofinanciering. De verwachting is dat voor alle vier de pilots een bijdrage vanuit het Rijk
beschikbaar komt.
Heb jij een goed idee om aan de slag te gaan en een pilot op te zetten? Neem dan
contact op met één van de projectgroepleden

Organisatie project Omgevingswet
Binnen het project Omgevingswet ZHZ voeren de 17 gemeenten samen met de
Veiligheidsregio (VR ZHZ), Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) en de Omgevingsdienst
(OZHZ) gezamenlijk acties uit. Deze zijn erop gericht om kennis en informatie te delen,
te oefenen in pilots en afstemming te zoeken over hoe bijvoorbeeld om te gaan met de
extra beleidsruimte die de decentrale overheden krijgen.
Het project fungeert ook als regionaal afstemmingsplatform met de provincie voor de vier
thema's waarover de provincie de dialoog wil voeren met de gemeenten. Dit zijn de
volgende thema's: verandering in bevoegdheden, digitaliseringsopgave,
informatievoorziening en omgevingsbeleid. Vanuit het project wordt ook de verbinding
gezocht met de Rijkswaterstaat, de waterschappen, bedrijven en de samenleving.
Het project kent een stuurgroep en een projectgroep. Hierin zijn de gemeenten per
subregio vertegenwoordigd. De provincie neemt aan beide groepen deel voor wat betreft
de afstemming op de bovengenoemde thema's.

De regionale stuurgroep Omgevingswet bestaat uit:
Martien v.d. Kraan (gemeentesecretaris Dordrecht en voorzitter)
Nanette van Ameijde (gemeentesecretaris Molenwaard)
Martien Born (gemeentesecretaris Korendijk)
Carlo Post (directeur VRZHZ)
Karel van Hengel (directeur DG&J)
Ronald Visser, (directeur OZHZ)
Rosalie Delhaas (programmamanager provincie ZH)
Arianne van Dorst (OZHZ en secretaris)
In de projectgroep hebben momenteel zitting:
Arianne van Dorst (OZHZ,voorzitter)
Rene Stuij (Alblasserwaard en Vijfheerenlanden)
Rob van Wallenburg (Drechtsteden)
Jaap Groeneweg (Hoekse Waard)
Simone Klein Haneveld (DG&J)
Mirella Zonderop (VRZHZ)
Edwin Tromp (OZHZ)
Coby Ivangean (Provincie ZH)
Lynda Mud (OZHZ, secretaris)
Voor vragen over de stuurgroep en projectgroep Omgevingswet kunt u contact opnemen
met de voorzitter van de projectgroep Arianne van Dorst, te bereiken via
aacm.van.dorst@ozhz.nl.

Aankondiging regiobrede bijeenkomst
Omgevingswet voor raadsleden
Op woensdagavond 18 januari 2017 wordt in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht voor
alle gemeenteraadsleden in de regio Zuid-Holland Zuid een bijeenkomst georganiseerd
over de Omgevingswet. Het doel van de bijeenkomst is: Informeren, bewustwording
creëren, verbinding leggen tussen gemeenten en andere organisaties (zoals provincie,
waterschappen, Rijkswaterstaat en uitvoeringsorganisaties) en het inventariseren van
items waarop de gemeenten regiobreed
samenwerking of afstemming willen zoeken.
Naast alle raadsleden zijn ook collegeleden
en vertegenwoordigers van andere
bovengenoemde organisaties van harte
welkom. Via de raadsgriffiers ontvangen de
raadsleden een uitnodiging. Mocht u meer
willen weten over de bijeenkomst neem dan
contact op met Arianne van Dorst via
aacm.van.dorst@ozhz.nl

Visie in de AV
De Omgevingswet biedt ‘ruimte voor ontwikkeling,
waarborgen voor kwaliteit’. De fysieke leefomgeving
wordt met deze wet integraal bekeken. De wet stelt de
gebruikers centraal en er is meer ruimte om te
ondernemen. Daarin is de participatiemogelijkheid voor
burgers aan de voorkant bij beleidsontwikkeling een
belangrijke pijler.
Binnen de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden wordt al volop geëxperimenteerd met het
opstellen van visies waarin de samenhang en het participeren van inwoners centraal
staan. Dit alles vooruitlopend op de komst van de Omgevingswet.

