Bouwplaats Beleid

Bouwen aan beleid dat beweegt.

Sander van Beurden | 14 april 2022.

Beleidscyclus Omgevingswet
Omgevingswet gaat uit van een
beleidscyclus waar de continue
zorg voor de kwaliteit van de
fysieke leefomgeving centraal
staat en ruimte ontstaat voor
ontwikkeling.

De beleidscyclus van de Omgevingswet maakt
onderdeel uit van het vernieuwde beleidsproces.
Voornamelijk in de fase ‘doorwerking van beleid op de
kerninstrumenten van de Omgevingswet.’

Monitoring en evaluatie

Hoe gaan we een ambitie faciliteren?
Door een buitenplanse omgevingsactiviteit of
een project omgevingsplan.
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Aanleiding
Door het beleidsproces te herontwerpen en aan de voorkant meer aandacht te hebben voor de
integraliteit en voor transparantie van beleid kan worden voorkomen, dat:
 er een wirwar en een opeenstapeling van beleidsproducten
(ca .150) ontstaat, dat met elkaar kan conflicteren;
 er geen passend antwoord is op vragen van wethouders en
initiatieven vanuit de samenleving voor nieuw of aangepast
beleid;
 conflicten pas bij de besluitvorming, of wanneer een initiatief
wordt ingediend naar voren komen;
 de werkdruk toeneemt, omdat achteraf keuzes worden
gemaakt en de overheid niet transparant is in haar beleid.

Dit valt samen met het verbeterdoel van de Omgevingswet om de samenhang in het beleid van de
fysieke leefomgeving te bevorderen.
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Ambitie Bouwplaats Beleid
We ontwerpen gezamenlijk een beleidsproces, dat
omgevingsbewust, wendbaar, toegankelijk en
betrouwbaar is.
Door het vernieuwde beleidsproces worden
medewerkers in staat gesteld om op een heldere en
eenduidige manier beleid te maken, uit te voeren
en actueel te houden, waarbij tijdens het
beleidsproces continu aandacht is voor:
• integraliteit
• omgeving
• uitvoerbaarheid van beleid
• monitoring en evaluatie
• transparantie

Leidraad beleid is een werktitel.
Er wordt nog naar een
passender naam gezocht.

Het resultaat bestaat uit twee delen:
Procesmatig: in gang zetten dat op een andere manier
met beleid wordt omgegaan.
Inhoudelijk: een verbeterd beleidsproces, dat bestaat uit
een bundeling van gedachtengoed, werkprocessen en
werkwijzen.
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Kick-off

Aanpak bouwplaats beleid
Verkenning beleidsproces a.h.v.
kernonderwerpen

Verdieping d.m.v. bouwblokken

Uitvoerbaar
beleid

?

Omgevingsbewust beleid

?
Bouwen beleidsproces

Synthese nieuw beleidsproces
Samenhangend & verbonden
Adaptief

Integrerend

Omgevingsbewust

Lerend

Verankerd
(Ingebed)

Uitvoeringsgericht

Eenduidig

Transparant

Toegankelijk

Organisatiestructuur
Kernteam van zes personen, trekkerschap bij de afdeling Strategie
Alliantie: collega’s van beleidsmakende en beleidsuitvoerende afdelingen, die worden uitgenodigd voor de
ontwerpsessies en de verdiepende sessies.
Rol afdeling Strategie:
• vanaf 1 jan. 2022 instrumenthouder van de onderdelen: Leidraad Beleid, Beleidsatlas en
Omgevingsprogramma’s;
• zet deze instrumenten op en ontwikkelt ze door o.b.v. ervaringen gebruikers;
• kwaliteitsbegeleidende rol m.b.t. beleid; geeft advies over het beleidsproces.
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