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Aanleiding
Samenloop van omstandigheden:
-

Omgevingswet vraagt anders werken

integraal werken, sluiten van de beleidscyclus, goede verankering van de
kerninstrumenten organisatie breed
-

Huidige praktijk loopt vast bij uitvoering

in projecten teveel stapeling van beleidsambities
-

Directie zet in op een nieuwe manier van sturing in het fysieke domein

met als pijlers integraal en uitvoeringsgericht werken, gebiedsgericht werken,
cultuurverandering en portfoliomanagement

Opdracht omgevingskamer
1. Zorgdragen voor uitvoering van de omgevingsvisie
2. Stimuleren dat er integraal en uitvoeringsgericht beleid tot stand komt in
(omgevingsvisie,) omgevingsprogramma en omgevingsplan
3. Integrale advisering bij ruimtelijke projecten die vastlopen door stapeling
van beleid
4. Bouwen van een goed functionerend Omgevingshuis voor de
beleidscyclus (met meer eenduidigheid en betere toegankelijkheid van en
bekendheid met het beleid voor het fysieke domein)

Naar een omgevingshuis Amersfoort
• Doel: beleid op orde, integraal en uitvoeringsgericht, terugvindbaar
• Vraagt: structuur en sluiten van de beleidscyclus (OW als basis):

Stand van zaken instrumenten
• Omgevingsvisie bijna klaar
• Omgevingsplan vol op stoom
• Omgevingsvergunning werkprocessen gaande
• Monitoring komt in samenhang met visie
• (omgevings) programma: werk aan de winkel!

Omgevingskamer net ingesteld als centraal verbindend element in de cyclus

Spelregels omgevingskamer
• Vaste groep mensen met helicopterview vanuit beleid en uitvoering
• Wekelijks 1,5 uur
• Een ieder kan punten inbrengen (nieuw beleid of vastgelopen project)
• Nieuw beleid mag pas starten na akkoord omgevingskamer
• Concept beleid wordt besproken in omgevingskamer
• Leden omgevingskamer zorgen voor doorwerking afspraken naar vakcollega’s
• De omgevingskamer heeft mandaat om knopen door te hakken
• Bij onenigheid escalatie naar managementteam Fysiek Domein

Samenstelling omgevingskamer
1. Duurzaamheid
2. Sociaal Domein en voorzieningen
3. Mobiliteit
4. Omgevingsvisie (en rijks/provinciaal beleid)
5. Werken
6. Wonen
7. Leefomgeving, incl. groen/water
8. Uitvoeringspraktijk projecten
9. Uitvoeringspraktijk vergunningen toezicht en handhaving
10. Omgevingsplan
11. Secretaris
12. Voorzitter/gespreksleider

Groeimodel
• 2022

2026?

Omgevingsprogramma’s
Nota’s, visies, deltaplannen,
verkenningen, gebiedsvisies,
Wijkperspectieven, beheerplannen,…

Wat hebben we nu?
• Beleidswaarden generator (bijgewerkt t/m 07/03/22)

Aantal documenttypen (absoluut)

Waarden per documenttype (absoluut)
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56 478

31
4665

Beleid

8

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen

Verordeningen

Verordeningen

Verplichte omgevingswaarden

Verplichte omgevingswaarden

Omgevingsverordeningen

Omgevingsverordeningen

88
6996

Totaal = 129

Beleid

Totaal = 13201

Startmodel Omgevingsprogramma (in groen)
Onderwerp

Met kleine verandering
beginnen

Te onderzoeken latere uitbouw

1. Worden alle beleidsnota’s fysiek domein
een omgevingsprogramma?

Ja, al het beleid wordt een
zelfstandig (deel)programma
(m.u.v. beleidsregels, want die horen
in omgevingsplan)

Al het beleid wordt ondergebracht in
enkele programma’s / bundeling

2. Maken we inderdaad
omgevingsprogramma’s voor thema’s en
gebieden?

Ja en we zorgen ervoor dat deze op
elkaar afgestemd zijn

Is het wenselijk/nodig om aan te
geven of gebied of thema leidend is?

3. Geven we de raad kans om een oordeel
te vellen of niet?

Ja, dit is goed voor draagvlak en
komt overeen met huidige werkwijze

Nee, want formeel hoeft dit niet

4. Wordt beleid/uitvoeringsprogramma met
anderen ook een omgevingsprogramma?

Nee

Ja (bijv. Soesterkwartier en bijv.
wonen-zorg)

5. Brengen we alle omgevingsprogramma’s
in het DSO of niet?

Nee, daar is het DSO nog niet klaar
voor

Ja, dat levert inzicht en overzicht op

6. Koppelen we omgevingsprogramma’s
aan de uitvoeringsprogramma’s?

Nee

Ja

7. Koppelen we omgevingsprogramma’s
aan begrotingsprogramma’s?

Nee

Ja

8. Koppelen we omgevingsprogramma’s
aan wethouders/portefeuilles?

Nee

Ja

