Programmaevaluatie Invoering Omgevingswet 2019 Wassenaar
Behaalde resultaten in 2019
A: Regionale samenwerking:
-

Organiseren (samen met de ODWH) van themasessies
Omgevingsacademie
Deelname aan programmamanagersoverleg Omgevingswet
Haaglanden
Nieuwe themaverantwoordelijk regionale samenwerking aangesteld
Hart van Holland:
•
Hoe regionaal samenwerken (bijeenkomst 10/7)
•
Thematische en gebiedsgericht werken met raden
(bijeenkomsten 6/3 en 3/4)

B: Kerninstrumenten
-

Nieuw algemeen toepasbaar werkproces omgevingsvergunning en
handhaving
Doorontwikkeling proces/werkwijze integraal afstemmingsoverleg
(IAO)
Geoefend met team vergunningverlening met nieuwe werkproces
a.d.h.v. een casus

Gestart met doorloop in 2020
A: Regionale samenwerking
Haaglanden:
groep processen
Werkgroep digitalisering
Werkgroep informatievoorziening
Werkgroep gezondheid
Werkgroep veiligheid
Werkgroep financiën

B: Kerninstrumenten
-

In beeld brengen van overgangsrecht, leidt tot een advies over kansen en
risico’s
Kennissessie kerninstrumenten

Verandering/effect
A: regionale samenwerking
-

B: Kerninstrumenten
−
−
−
−

C: DSO & Dienstverlening
-

Uitgevoerde analyse ontwikkelopgave DSO
Eerste algemene gesprek teamleiders over de resultaten van de
ontwikkelopgave

D: Organisatie
Cursussen/trainingen:
Milieu & Omgevingswet
Omgevingstafel
‘Op dezelfde leest’: omgevingsplan
Deelname aan themasessies van de Omgevingsacademie
Bijeenkomst VNG toepasbare regels
E: Communicatie Participatie
-

Deelname aan Serious Ambtenaar 2019: participatie onder de
omgevingsvergunning
Dag van de Omgevingswet
Interne communicatie (bijvoorbeeld: filmpje dag v.d. OW en
nieuwsberichten op intranet)
Website gemeente bevat algemene informatie over de OW voor
inwoners
Presentatie Omgevingswet aan inwoners tijdens Wassenaar Zijn We
Samen
Presentatie Omgevingswet door wethouder aan EOW

Programmamanagement
-

Financiële impactanalyse 2019
Programmaplan invoering Omgevingswet 2e helft 2019 & 2020
Nieuwe programmaondersteuner aangesteld
Programmarapportage in voorjaars- en najaarsnota 2019
Omgevingswet in de begroting 2020

C: DSO & Dienstverlening
-

Ontwikkelopgave per team uitgezet

D: Organisatie
-

Simulatiespel recreatiecentrum (in samenwerking met PIKO). Hieruit volgt
het opleidingsplan en doelen
Voorbereiden bijeenkomst sociaal domein en Omgevingswet (21-1-2020)

E: Communicatie Participatie
-

Procesafspraken participatie onder de omgevingsvergunning
Interne nieuwsbrief
Gevisualiseerde routekaart omgevingsvisie

Programmamanagement
-

Worst-case scenario: wat als we op 1-1-2021 niet voldoen aan de
minimale eisen van de Omgevingswet
Nieuwe communicatiemedewerker voor het thema communicatie en
participatie Omgevingswet

meer inzicht in de stappen die gezet zijn bij de
verschillende ketenpartners
kennis uitwisseling over nieuwe processen
diverse werkgroepen die op uitvoeringsniveau aan
productontwikkeling (regionale deel werkproces
vergunningen en DSO) werken die nodig zijn om in
2020 afspraken te kunnen maken tussen ketenpartners

De omgevingsvergunning centraal
Inzicht in de benodigde veranderingen voor het
werkproces vergunningverlening onder de
Omgevingswet.
Kennis vergroting over het nieuwe instrumentarium en
werkprocessen vanaf 2021
Met huidig werkproces IAO voorsorteren op de situatie
vanaf 1/1/21

C: DSO & dienstverlening
-

inzicht verkregen in welke stappen gezet moeten
worden om per 1-1-2021 het digitaal stelsel
Omgevingswet proof te hebben ingericht.

D: Organisatie
-

Vergroten bewustzijn en kennis

E: Communicatie Participatie
-

meer bekendheid over de invoering van de
Omgevingswet bij
•
medewerkers
•
ondernemers
•
inwoners

Programmamanagement
-

inzicht in de mogelijke meerkosten die de invoering mee
brengt
vernieuwde focus op prioriteiten van de invoering

Programmaevaluatie Invoering Omgevingswet 2019 Wassenaar
Stappen in de organisatie

Middelen
Capaciteit
Gemaakte uren door WODV in 2019 (bron TimEnterprise
peildatum 13-02-2020): 3062
(deze totale uren zijn voor de helft gemaakt voor
gemeente Voorschoten en voor de helft voor gemeente
Wassenaar)

Integraal werken
Instrument voor monitoring van processen en projecten
gestart vanuit de afdeling RO
Samenwerking
-

Geld
Wassenaar (peildatum 13-02-2020)
2018: € 19.691
2019: € 142.496
Nog beschikbaar in voorziening en bestemmingsreserve
Omgevingswet: € 859.813

-

Presentatie Omgevingswet bij Wassenaar Zijn We
Samen
Presentatie over de Omgevingswet door
wethouder Wassenaar bij het Economisch Overleg
Wassenaar
Deelname aan Hart van Holland, regionaal
samenwerken onder de omgevingswet (proces en
inhoud)
Ervaringen project Arsenaal/Segaar (5/3)

In de keten
-

Welstandstoezicht (in samenwerking met het
programma)
Archeologie: basisinventarisatie met aandacht
voor de Omgevingswet

Gebiedsgericht/opgavegericht werken
-

Gebiedsgerichte uitwerking structuurvisie
(addenda, niet afgerond)
Integraal gebiedsgericht werken onder leiding van
de afdeling Omgevingsbeheer

