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1. Introductie
De Omgevingswet komt eraan!
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2. Uitgangspunten & doelstelling
Uitgangspunten regionale samenwerking Omgevingswet
- Eigen ambities en snelheden van gemeenten respecteren
- Deelname op basis van halen en brengen alle deelnemers
- Coördinatie rondom thema Omgevingswet via PHO Ruimte
- Gezamenlijk thema’s bepalen voor bouwstenen met bijzondere
aandacht voor ketenpartners
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- Vooral gebruik maken van
reeds2019
aanwezige structuren

Doelstelling
Doel is om via gezamenlijke bouwstenen te komen tot integrale
samenwerking (gemeenten en ketenpartners) op diverse
vraagstukken in dit dossier. Deze bouwstenen kunnen vervolgens
binnen eigen organisaties, met behoud van ieders eigen ambitie,
snelheid en identiteit, worden toegepast.

3. Werkwijze
Werkwijze
Verbrede samenstelling
op verzoek

PHO Ruimte
(coördinatie)

Extra bijeenkomsten
op verzoek

Platform OW
(ambtelijke coördinatie)
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Werkgroep(en)
werkprocessen

Werkgroep(en)
inhoudelijke thema’s

Werkgroep(en)
DSO

Per bouwsteen ‘(keten)partner en 2 gemeenten die bouwsteen gaan voorbereiden
De ‘trekkers’ stemmen onderling af rondom samenstelling, abstractieniveau en integraliteit.
Waar mogelijk aanhaking op reeds lopende samenwerkingen / overlegstructuren.

4. samenwerking
•
•
•
•
•
•
•
•

Samenwerking in de regio
Meerwaarde van gerichte samenwerking wordt door iedereen
bevestigd
Traject mag geen belemmering vormen voor lokale proces en
lokale ambities (gemeenten)
Zorgen over urgentiebesef over de impact van de wet, elke
organisatie is met Omgevingswet
bezig maar sluit het straks als
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geheel voldoende op elkaar aan?
Bij een aantal organisaties wordt nog gepuzzeld met bezetting
Oproep om aan de slag te gaan!
Zorgen over individuele benadering vanuit gemeenten, voorstel uit
regio wordt om die reden omarmd door partners (liever nog met
grotere groep gemeenten)
Oproep om ook kruisbestuiving tussen thema´s op te zoeken
Bewustwording belang samenwerking door organisaties in
verband met het daadwerkelijk binnen 8 weken kunnen verlenen
van Omgevingsvergunning per 1-1-2021

5. Omgevingstafel
Omgevingstafel
Omgevingstafel voor gemeenten en ketenpartners werkgebied
RUD LN 26 augustus 2019 te Venlo. Venlo heeft hiermee een mooie
gelegenheid gecreëerd om onze samenwerking te toetsen en te
verbeteren.
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6. Thema´s
Aan de slag met de volgende onderdelen:
Provinciaal
• Omgevingsvisie Limburg

Uitvoering
• Uitvoeringsdienst (RUD)
Thema’s bouwstenen
• Water
• Veiligheid
• Gezondheid
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Digitaliseringsopgave
• Denktank slim
samenwerken
Zeker niet uitputtend, gekozen voor groeimodel.

Organisaties met eigen snelheid en accenten

6. Thema´s
Beweging:

Provincie
Gemeentes
Partners

Participatieve
trajecten
Bestuur
Management
Organisatie

Opgeteld
Doelen
Informatie
werkbaar in
Gezamenlijke:
Thema’s
Werkprocessen uitvoering?

Waar ligt eigenaarschap, wanneer maatwerk en wie voert uit?

6. Thema´s
Een voorbeeld:

6. Thema´s
Een voorbeeld:

6. Thema´s
Balans vinden:
Vaak het gesprek over ´maatwerk´, ´ruimte´ etc. Maar:
Wanneer kiezen we voor standaard regel / afspraak?
Wanneer kiezen we voor maatwerk?

6. NOVI en POVI
Omgevingsvisies
Gezamenlijke reactie concept - nationale omgevingsvisie (NOVI)

Klankbordgroep Concept - provinciale omgevingsvisie (POVI)
Regio-paragraaf NL!
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6. Regionale uitvoeringsdienst
Historie
In 2013 is de RUD Limburg Noord ( RUD LN) gestart als netwerk.

In de eerste fase is gewerkt aan het optimaliseren van de
samenwerking in netwerkverband, waarna in 2017 de RUD LN om
is gevormd naar een gemeenschappelijke
28 januari 2019 regeling (wettelijk
verplicht per 1 januari 2018).
Daarnaast is in 2018 ook grotendeels een nieuw bestuur
aangetreden na de gemeenteraadsverkiezingen.

De Omgevingswet is ook binnen de RUD een belangrijk thema en
er is een koersdocument opgesteld.

6. Regionale uitvoeringsdienst
Missie en Visie

Missie
De deelnemers aan de RUD LN hebben een gezamenlijke
verantwoordelijkheid om de kwaliteit van dienstverlening aan burgers,
bedrijven en belanghebbenden te verbeteren bij de uitvoering van VTHtaken en de kwaliteit, veiligheid en gezondheid van de leefomgeving te
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verbeteren.

Visie
De RUD LN is een innovatieve, slagvaardige en efficiënte organisatie, die
bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit, gezondheid en veiligheid
van de leefomgeving en aan de verbetering van de dienstverlening aan
burgers en bedrijven. De dienstverlening wordt o.a. verbeterd door:
1. Een ‘level playing field’ (gelijke benadering en behandeling door RUD
LN)
2. Minder toezichtlasten door efficiënte en innovatieve toezichtmethoden

6. Regionale uitvoeringsdienst
Ambitie RUD (Omgevingswet)

De RUD
- wil een vanzelfsprekende deskundige partner in de regio zijn voor het
bereiken van de (kern)doelen van de Omgevingswet;
-

zit bij de partners aan tafel en werkzaamheden worden in
gezamenlijkheid uitgevoerd.
De RUD kan daarbij flexibel inspringen op
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veranderende behoeften vanuit haar deelnemers;

-

groeit van de uitvoeringsdienst zoals we nu zijn naar dé
omgevingsadviseur in brede zin binnen onze leefomgeving, die input
levert aan beleid, vergunningverlening, toezicht en handhaving en tot
slot procesoptimalisatie. Dit met een organisatievorm die passend is
bij de beschreven rol. De inhoud van het werk en te leveren kwaliteit is
daarbij altijd leidend;

-

voert uit op een ondernemende, innovatieve, betrouwbare én
uitdagende manier.

6. Regionale uitvoeringsdienst
Hoe verhouden we ons tot elkaar

Wel uitvoering / Geen beleid
Geen klassieke opdrachtgever – opdrachtnemer relatie
Wel een samenwerkingsverband waarin we capaciteit kennis en kunde
bundelen in de regio waarmee we een deel van de uitvoering kunnen
uitvoeren.

Gemeente X

RUD

Gemeente Y

Gemeente Z
Gemeente etc
Halen en brengen

6. Regionale uitvoeringsdienst
Waar liggen de kansen?

Gemeente X

RUD

Gemeente Y
Gemeente Z

Gemeente etc
Halen en brengen

1

2

3

6. Regionale uitvoeringsdienst
Waar liggen de kansen?
1. Beleidsmatige afstemming gemeenten
2. Optimaal takenpakket (halen en brengen)
3. Werkwijze binnen RUD

Potentiele kansen (gezamenlijk):
Kans: Beleidsmatige afstemming gemeenten
Kans: Optimalisatie en standaardisatie werkprocessen (balans maatwerk)
Kans: Kruisbestuiving met bouwstenen partners
Kans: Gezamenlijke applicatie (uitrol gestart)
Kans: Gezamenlijke informatiebehoefte
Kans: Vooroverleg en omgevingstafels
Kans: Kennis en capaciteit bundelen en uitwisselen
Kans: Opleidingsplannen
Behandeling Algemeen bestuur 3 oktober 2019

6. Water
Bouwsteen water

Spoor 1 Loopt door via bestaande structuur
Spoor 2 Werkprocessen 10-9-´19 voorstel bestuur Waterschap
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Bouwsteen water
gereed
Inspiratie
Werkwijze
Resultaat
Vervolg
Bouwsteen water
vervolg
Waterketenplan
Noord-Limburg

6. Veiligheid
Thema veiligheid

Veiligheidsregio samen met Venray en Beesel aan de slag met
nieuwe bouwsteen
Nu nadruk op visie & doelstellingen
Koppeling met landelijke opleveringen staalkaarten veiligheid
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2019
Zoektocht naar balans maatwerk
versus
gestandaardiseerde regel
Bepalen wat duidelijk is (thema´s / gebieden) en waar afstemming nodig is
Kruisverbanden met andere thema´s
Huidige fase
Vertalen beschikbare informatie naar informatie, doelen, voorschiften, en
werkwijze
Volgende fase
Zijn voorstellen werkbaar, wat betekent dat voor organisaties etc.

6. Gezondheid
Thema gezondheid
GGD samen met Horst + uitbreiding (volgende week bijeenkomst) werken
aan nieuwe bouwsteen

Nu nadruk op visie & doelstellingen via 2 sporen
- Harde invloeden (milieuwetgeving e.d.)
- Zachte invloeden (positieve
gezondheid
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2019 leefomgeving
Kruisverbanden met andere thema´s
Huidige fase
Verbreden werkgroep en basis leggen vanuit alle informatie die er al is en
alle ervaringen die al worden opgedaan naar blauwdruk 2019
Volgende fase
Zijn voorstellen werkbaar, wat betekent dat voor organisaties etc. 2020

7. Liggen we op koers
Zijn we er op 1-1-2021 klaar voor met elkaar?

A. Organisaties afzonderlijk
B. Samenwerking(sverbanden)
C. Informatievoorziening28
opjanuari
orde 2019
D. Beleidsafstemming

E. Werkafspraken tussen organisaties

8. Conferentie Omgevingswet
28 november 2019 Werkconferentie Omgevingswet

Op 28 november zal een vervolg plaatsvinden op de eerste
werkconferentie die in 2018 in Venlo heeft plaatsgevonden.
Doel is , wanneer we ver genoeg op weg zijn, om tijdens deze
werkconferentie de behaalde resultaten breed te delen.
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Huidig beeld vanuit trekkers
bouwstenen waarmee we aan de slag
kunnen in voorbereiding werkconferentie in overleg met gemeente
Venlo:

4 workshops haalbaar: veiligheid, gezondheid, water, samenwerking

Mogelijke opzet:
2 rondes waarbij bezoekers kunnen kiezen uit deze 4 workshops.
Daarnaast plenaire sprekers voor en na workshop-rondes, nader te
bepalen.

Afsluiting
Laten we er samen voor zorgen dat we er samen klaar voor zijn!
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