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1. Aanleiding 

De komst van de omgevingswet biedt een groot aantal kansen. Zo worden met de komst van de 
Omgevingswet alle wetten en regelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving gebundeld en 
vereenvoudigd. Vanaf 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De verantwoordelijkheid voor een 
goede implementatie van de Omgevingswet in Dalfsen ligt bij het kernteam Omgevingswet.  
 
De implementatie van de Omgevingswet vraagt nogal wat van onze organisatie. Niet alleen worden 
nieuwe instrumenten, zoals de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan opgesteld, we moeten er ook 
voor zorgen dat onze organisatie klaar is voor werken in de geest van de Omgevingswet. De 
zorgplicht voor een goede fysieke leefomgeving wordt met de nieuwe Omgevingswet zowel bij de 
overheid als bij initiatiefnemers gelegd. De rol en de positie van de overheid verandert hiermee. Dit 
heeft tot gevolg dat er naast een ingrijpende vereenvoudiging van het omgevingsrecht ook een 
cultuurverandering bij overheid, inwoners en bedrijven gaat plaatsvinden.  
 
Uitdagingen zoals meer integraal werken, ruimte laten voor privaat initiatief, het faciliteren van 
burgerparticipatie en het tonen van lef vragen wellicht andere competenties van medewerkers en 
bestuur, een nieuwe blik op dienstverlening en een verder ontwikkelde organisatiecultuur. Daarnaast 
is het belangrijk dat ons digitale systeem klaar is voor deze nieuwe manier van werken. Inwoners en 
bedrijven kunnen straks bij één (gemeentelijk) loket terecht met al hun vragen over de fysieke 
leefomgeving. De Omgevingswet heeft als doel dat initiatiefnemers makkelijk inzicht hebben in wat 
wel en niet kan in de fysieke leefomgeving (bijvoorbeeld op hun eigen kavel). Ook is samenwerking 
met ketenpartners, zoals de Provincie, het Waterschap, de Omgevingsdienst, Veiligheidsregio, GGD 
en andere partijen belangrijk om een goede implementatie van de Omgevingswet te bewerkstelligen.  
 
Communicatie is dus een essentieel onderdeel van de invoering van de Omgevingswet. Dit 
communicatieplan richt zich daarom ook zowel op de interne organisatie als externe doelgroepen.  

 

 

2. Doelgroepen  

Belangrijkste doelgroepen voor de gemeente Dalfsen als het gaat om de invoering van de 

Omgevingswet zijn:  

 

Intern 

1. Collegeleden 

2. Raadsleden en commissieleden 

3. Managementteam 

4. Medewerkers die op welke manier ook (nu of in de toekomst) te maken krijgen met de 

veranderingen n.a.v. de invoering van de Omgevingswet 

5. Kernteam Omgevingswet 

6. Medewerkers projectteams deelprojecten 

7. Overige medewerkers van de gemeente 

 

Extern 

8. Ketenpartners (Provincie, waterschappen, Omgevingsdienst, GGD, Veiligheidsregio, Regio 

IJsselland, etc.) 

9. Buurgemeenten (Zwolle, Raalte, Ommen, Hardenberg en Staphorst) 

10. Inwoners 

11. Ondernemersverenigingen en ondernemers 

12. Belangenorganisaties, intermediairs en adviesbureaus/architecten 
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3. Doelstelling  

De Omgevingswet kent een viertal doelen: 

1. Verbeteren inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak. 

2. Integraal werken. 

3. Vergroten bestuurlijke afwegingsruimte. 

4. Versnellen en verbeteren besluitvorming. 

 

Daarnaast hebben we als gemeentelijke organisatie 7 veranderopgaven die we met het Programma 
Omgevingswet willen bereiken:  

 
1. De regelgeving voor de fysieke leefomgeving integreren en optimaliseren en de instrumenten 

van de Omgevingswet ontwikkelen. 
2. De dienstverlening optimaliseren en aanpassen aan de mogelijkheden die de Omgevingswet 

biedt. 
3. De kaders voor participatie binnen de Omgevingswet ontwikkelen en vastleggen. 
4. Het aanpassen van interne werkprocessen en het verzorgen van de benodigde kennis en 

competenties in de organisatie. 
5. Het stimuleren van een cultuuromslag bij de gemeentelijke organisatie, het bestuur, 

initiatiefnemers en samenleving.  
6. De samenwerking met ketenpartners optimaliseren en aanpassen aan de vereisten vanuit de 

Omgevingswet. 
7. De informatievoorziening gereed maken voor aansluiting op het DSO. 

 

Zowel de interne als de externe communicatie-inzet moet bijdragen aan bovenstaande 
veranderdoelen van de organisatie. Specifiek voor de Omgevingswet hebben we de volgende 
communicatiedoelstellingen op het gebied van kennis, houding en gedrag. 

 

 

3.1 Intern 

 

1. Kennis: In 2021 zijn alle interne doelgroepen op de hoogte van de inhoud en werking van de 
Omgevingswet. Ze hebben een basiskennisniveau voor het goed kunnen uitvoeren van eigen 
werkzaamheden. Doelgroepen zijn op de hoogte van de voortgang van de projecten binnen 
het programma en hun eigen rol binnen deze projecten. Tot slot weten alle doelgroepen wat 
de Omgevingswet voor hun eigen werkzaamheden gaat betekenen. 

2. Houding: In 2021 weten alle interne medewerkers en het bestuur welke houding de 
Omgevingswet vraagt. Medewerkers zijn zich bewust van het werken in de geest van de 
Omgevingswet en weten wat dit inhoudt.  

3. Gedrag: In 2021 werken koplopers en early adaptors in de organisatie en in het bestuur in de 
geest van de Omgevingswet. Zij vervullen een ambassadeursrol richting de rest van de 
organisatie.  

 

 

3.2 Extern 

 

1. Kennis: In 2021 hebben belangenorganisaties, intermediairs en adviesbureaus/architecten 

een basiskennisniveau als het gaat om de Omgevingswet. Daarnaast weten externe actoren 

op welke wijze ze mee kunnen praten en beslissen aangaande de 

Omgevingswetinstrumenten. Vanaf 1 januari 2021 is het voor initiatiefnemers en hun 

adviseurs duidelijk op welke wijze ze een initiatief in de fysieke leefomgeving tot stand 

kunnen brengen en hoe ze daarbij het middel participatie het beste kunnen toepassen.  

2. Houding: In 2021 staan belanghebbenden positief tegenover de ontwikkelingen rondom de 

Omgevingswet. Ze voelen zich betrokken bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving en 



 

5 

 

willen hier ook verantwoordelijkheid voor nemen. Daarnaast begrijpen ze dat participatie een 

belangrijk middel is in het versnellen van besluitvorming rondom initiatieven en zijn ze bereid 

om te participeren en participatie toe te passen.  

3. Gedrag: Initiatiefnemers maken een bewuste keuze in het betrekken van hun omgeving en 

andere belanghebbenden, vanaf de voorkant van het proces tot het indienen van een 

aanvraag omgevingsvergunning. Externe actoren nemen deel aan de participatietrajecten 

rondom Omgevingswetinstrumentarium en gemeentelijke en particuliere initiatieven in de 

fysieke leefomgeving.  

 

4. Boodschap 

De invoering van de Omgevingswet is een complexe taak. Binnen de gemeente Dalfsen is het 

kernteam Omgevingswet verantwoordelijk voor een goede invoering van de Omgevingswet in 

Dalfsen. Het kernteam bestaat uit een programmamanager, diverse projectleiders en een aantal 

adviseurs. Gezien de complexiteit van de Omgevingswet en de diversiteit in onderwerpen en interne 

en externe doelgroepen is het niet wenselijk om met één kernboodschap te werken. Daarom wordt de 

communicatieboodschap op maat gemaakt. Daarmee varieert de boodschap per moment, doelgroep 

en onderwerp. Uiteraard zijn er wel een aantal elementen van belang:  

- Het waar mogelijk verbinden van de doelen van de Omgevingswet aan de organisatiedoelen. 

De Omgevingswet positioneren als logisch vervolg op en passend bij de transitie die de 

organisatie al heeft ingezet. Daarbij zijn de kernwaarden belangrijke instrumenten: 

resultaatgericht werken, samenwerken aan het collectieve doel, zien van kansen en 

mogelijkheden.  

- We geven de urgentie aan door te vertellen dat er geen blauwdruk ligt voor de invoering van 

de wet. Wij moeten als gemeente, samen met ketenpartners, veel werk verzetten om onze 

organisaties op tijd klaar te hebben. Daar hebben we heel veel collega’s, het bestuur en de 

raad bij nodig. De implementatie van de Omgevingswet is een proces, waarbij wij de 

ambtelijke organisatie en het bestuur vragen om naar vermogen bij te dragen.  

- Wij geven de context weer waarin de veranderingen plaatsvinden, door aan te sluiten bij de 

doelen van de Omgevingswet (minder en daardoor overzichtelijkere regels, meer ruimte voor 

initiatieven, lokaal maatwerk en vertrouwen). 

- We bieden een handelingsperspectief door aan te sluiten bij wat de ontvanger zelf kan doen. 

Bijvoorbeeld: deelnemen aan een workshop, bijdragen aan een project, werken met het DSO 

etc.  

- We sluiten aan op de zichtbare veranderingen: hoe is het nu en hoe wordt het straks? 

Bijvoorbeeld van structuurvisie naar omgevingsvisie en van bestemmingsplan naar 

omgevingsplan. Ook kijken we naar veranderingen in rollen en taken en de verandering in 

houding en gedrag die daar bij past.  

- We stimuleren collega’s om de eigen kennis te verbreden, onder andere door ze te laten 

aansluiten bij de landelijke agenda’s van het VNG en AandeslagmetdeOmgevingswet.nl. Ook 

brengen we in beeld welke interne en externe opleidingsmogelijkheden er zijn, al dan niet in 

samenwerking met de Talentenregio.  

- We creëren een omslag: van informeren naar activeren en verdiepen. 

- Externe doelgroepen kunnen bijdragen aan de uiteindelijke omgevingsvisie 

- Voeg bij alle communicatie uitingen het lokale logo van de Aan de slag met de Omgevingswet 

toe 

 

 



 

6 

 

5. Communicatiekalender 

 

In de communicatiekalender staan de communicatieacties voor 2020 weergegeven. Omdat er erg veel activiteiten plaatsvinden zijn de communicatieacties 
onderverdeeld per project: Omgevingswet algemeen, Dienstverlening, DSO, OCO, Omgevingsvisie, Participatie, Ketenpartners en Experimenten.. Daarbij is 
onderscheid gemaakt in interne en externe doelgroepen.  

 

5.1 Communicatie intern 

 

Voor alle projecten die onder de Omgevingswet vallen zal interne gecommuniceerd worden.  

 

5.1.1. Omgevingswet Algemeen 

Doel en doelgroep Wat gaan we doen? Wanneer?  Wie pakt het op? 

Collega’s informeren met 
algemene info over de 
Omgevingswet, incl. 
aandacht voor alle 
deelprojecten.  

 

 Alle interne medewerkers 

Actualiseren intranetpagina evt. aanvullen 
met:  

- veel gestelde vragen 

- mogelijkheid tot inzien en aanmelden 
nieuwsbrief 

- pagina met inspiratie (presentaties)  

- aparte pagina per project zodat je iets 
meer info kwijt kunt over een project 

- aparte pagina met nieuws over de 
Omgevingswet, aanvullen met bijvoorbeeld 
bestaande filmpjes 

- linkjes naar interessante sites 

Januari 2020 

- Wellicht elke maand een 
nieuw item (filmpje, nieuws, 
presentatie, etc.). 

 

Communicatieadviseur i.s.m. 
Programmamanager en kernteam 
Omgevingswet 

 

Maandelijkse lunchbijeenkomsten  

- collega’s worden bijgepraat over de 
projecten binnen de Omgevingswet 

 

- 27 januari 
thema: participatie bij 
initiatieven 

- 3 maart 
thema: de Omgevingstafel 

- 16 april  
thema: volgt 

- 25 mei 
thema: volgt 

- 23 juni 

Programmamanager i.s.m. Kernteam 
Omgevingswet 
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thema: volgt 
- 10 september 

thema: volgt 
- 19 oktober  

thema: volgt 
- 24 november 

thema: volgt 

Inzet koplopers en early adaptors 
(ambassadeurs) op de werkvloer 

NNB Programmamanager i.s.m. 
Communicatieadviseur 

De praatplaat (hangt bij V&S) 

- Evt uitbreiden met iets blijvends op de 
afdeling bijvoorbeeld een trolley of grote 
banner op elke eenheid. 

Doorlopend in 2020 Programmamanager 

Basiscursus Omgevingswet voor alle interne 
medewerkers 

1e kwartaal 2020 Programmamanager i.s.m. Projectleider 
Ketenpartners 

Informeren en 
enthousiasmeren 

 

 Raadsleden 

 

Optioneel: Basiscursus Omgevingswet voor 
raadsleden die daar interesse in hebben 

Februari/maart 2020 Programmamanager i.s.m. Projectleider 
Ketenpartners 

Uitleg over de werkprocedures aanpassing 
Omgevingsplan en adviesrecht. 

April / Mei 2020 Programmamanager i.s.m. eenheid RO 

Voortgangsrapportage Omgevingswet Juni 2020 Programmamanager 

Voortgangsrapportage Omgevingswet December 2020 Programmamanager 

Informeren, 
enthousiasmeren en 
ontwikkelen 

 

 Raadsleden 

Werksessie: aan de hand van casuïstiek 
werken aan eigen rol onder de 
Omgevingswet 

April 2020 Programmamanager 

Optioneel: sessie casuïstiek rol raad onder 
de Omgevingswet 

Oktober 2020 Programmamanager 

Informeren/enthousiasmeren 
over de invoering van de 
Omgevingswet 

 

 Organisatie + bestuur 

Markeren invoering Omgevingswet met een 
Intern event, eventueel koppelen aan een 
week waarin verschillende activiteiten 
plaatsvinden. 

November/december 2020 Programmamanager/Communicatieadviseur 
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5.1.2. Dienstverlening 

  

Collega’s informeren over 

- de nieuwe snel 
serviceformule en de 
ontwerpformule; 

- de inrichting van de nieuwe 
werkprocessen in 
Squit20/20  

 

 Eenheden PD en RO en 
een aantal specifieke 
collega’s van de eenheden 
MO en OR  

Informatie delen via Koffiemomenten bij 
specifieke eenheden/collega’s 

NNB Projectleider Dienstverlening 

Informeren over en 
enthousiasmeren om mee te 
gaan in het verlenen van 
een vergunning van 26 naar 
8 weken 

 

 Eenheden PD en RO en 
een aantal specifieke 
collega’s van de eenheden 
MO en OR 

Diverse gesprekken met teams/collega’s 1e en 2e kwartaal 2020 Projectleider Dienstverlening 

 

5.1.3. DSO 

   

Informeren en 
enthousiasmeren en laten 
deelnemen/meewerken 

 

  Werkgroep functionele 
inrichting Squit 2020 VTH 
(handhaving, jurist 
handhaving, APV Drank & 

Kickoff start project DSO/Squit 2020 VTH  

 

Januari 2020 Projectleider DSO 

Trainingen werken met Squit 2020 VTH (via 
het principe train de trainer) 

Mei/juni 2020 Projectleider DSO 
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Horeca, vergunningverlener, 
RO, Eenheidsmanagers 
RO/PD) 

 

Informeren 

 

 Alle collega’s, maar in het 
bijzonder voor de werkgroep 
functionele inrichting Squit 
2020 VTHHet doel is 
collega’s informeren.  

 Ontwikkelen infographic incl. te zetten 
stappen en de bijbehorende planning om 
Squit 2020 VTH zo in te richten dat het 
aansluit op het DSO 

Mei/juni 2020 Projectleider DSO 

Informeren over activiteiten 
die rondom dit onderwerp 
plaatsvinden 

 

 Collega’s die uiteindelijk 
met Squit 2020 VTH gaan 
werken (ongeveer 25 
personen) 

E-mail via de mail te informeren.  

 

Drie a vier keer in eerste 
helft 2020 

Projectleider DSO 

collega’s informeren, 
enthousiasmeren en actief 
te laten deelnemen 

 

 Iedereen die met Squit 
2020 VTH gaat werken 

Een bijeenkomst met 

- uitleg over de definitieve versie 

- start met trainingen.  

Deze vindt plaats zodra de 
basisinrichting door de 
leverancier klaar is in 2020 

Projectleider DSO 

Informeren 

 

 Alle interne medewerkers 

Lunchbijeenkomst met uitleg over het 
project DSO. En hoe er gekomen is tot Squit 
20/20 VTH 

NNB Projectleider DSO 

Informeren, 
enthousiasmeren en actief 
meewerken 

 

 Interne medewerkers die 
omgevingsplannen maken 

RX.Base vullen met (nieuwe) 
omgevingsplannen De projectgroep DSO 
pakt dit verder op. Dit krijgt nog een vervolg. 

NNB Projectleider DSO 
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5.1.4. Project Omgevingsvisie   

Enthousiasmeren en 
beslissen 

 

 Gemeenteraad 

Raad: Kadernota Omgevingsvisie April 2020 Projectleiders Omgevingsvisie 

Informeren en 
enthousiasmeren 

 

 Gemeenteraad 

Optioneel: Krachtenveldanalyse 
Omgevingsvisie 

April 2020 Projectleiders Omgevingsvisie  

    

5.1.5. Project Ketenpartners   

Wat betreft het project Ketenpartners sluiten we met de interne 
communicatie aan bij de activiteiten die benoemd zijn bij Omgevingswet 
Algemeen. Bijvoorbeeld: berichten op intranet en aansluiten bij de 
koffiemomenten.  

Doorlopend in 2020 Projectleider Ketenpartners 

 

5.1.6. Project OCO 

   

Informeren, 
enthousiasmeren, informatie 
ophalen 

 

 Direct betrokken 
afdelingen/medewerkers 

 

Bijeenkomsten/gesprekken met betrokken 
teams/medewerkers 

1e kwartaal 2020 Projectleider OCO 

Trainingen medewerkers i.v.m. nieuwe 
rollen (trainingen bijvoorbeeld via het VNG, 
Talentenregio of in de regio) 

1e kwartaal 2020 

 

Projectleider OCO 

Training medewerkers i.v.m. verandering in 
functie 

2e kwartaal 2020 Projectleider OCO 

(Persoonlijke) gesprekken tussen 
eenheidsmanagers en medewerkers/teams 

1e en 2e kwartaal 2020 

 

Eenheidsmanagers 
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5.1.7. Project experimenten   

Informeren, 
enthousiasmeren, 
samenwerken 

 

 Collega’s en externen die 
nauw betrokken zijn bij een 
experiment 

Projectgroep waarin regelmatig contact is 
over het experiment en de voortgang 
hiervan. Wat gaat goed en wat kan beter, 
waar zitten knelpunten, etc. 

Doorlopend in 2020 Projectleider Experimenten 

Informeren, 
enthousiasmeren en 
stimuleren integraal werken 

 

 Medewerkers eenheid 
MO 

O.a. aansluiten bij reguliere overleggen 
eenheid MO 

Doorlopend in 2020 Projectleider Experimenten 

    

5.1.8. Project Participatie   

Informeren, 
enthousiasmeren en kaders 
bepalen 

 

 Gemeenteraad 

Werksessie: participatie onder de 
Omgevingswet 

September 2020 Projectleider Participatie i.s.m. 
Programmamanager en eenheid RO 

Informeren en 
enthousiasmeren over 
Factor C. En zelf aan het 
werk volgens de Factor C 
methode 

 

 Beleidsmedewerkers 
intern 

Training participatie SIR 
Communicatiemanagement 

Vervolg 1e kwartaal 2020 Projectleider Participatie 
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5.2 Communicatie extern 

 

Het project OCO is volledig gericht op de interne organisatie, deze vinden we dan ook niet terug in deze paragraaf.  

 

5.2.1. Omgevingswet algemeen 

Doel en doelgroep Wat gaan we doen? Wanneer?  Wie pakt het op? 

Informeren: Wat is de 
Omgevingswet en hoe speelt 
de gemeente hier op in 

 

 Inwoners, ondernemers, 
belangenorganisaties, 
intermediairs en 
adviesbureaus/architecten 

 

Pagina www.dalfsen.nl/Omgevingswet 
aanmaken 

- wat is de Omgevingswet 

- wat doet de gemeente om de 
Omgevingswet te implementeren 

- koppeling met 
omgevingsvisie/omgevingsplan 

- info over experimenten delen 

- etc. 

- zoveel mogelijk aansluiten bij input van 
het VNG 

1e kwartaal 2020: opbouw 
pagina 

 

Doorlopend in 2020 actueel 
houden 

Communicatieadviseur + 
Programmamanager 

    

5.2.2. Project Dienstverlening   

Betrekken 

 

 Inwoners/ondernemers 

Dienstverlening van grotere initiatieven 
toetsen bij aanvragers 

 

1e kwartaal 2021 Projectleider Dienstverlening 

Informeren 

 

 Inwoners, ondernemers, 
belangenorganisaties, 
intermediairs en 
adviesbureaus/architecten 

Website aanpassen aan de komst van de 
omgevingswet: het is voor een ieder 
duidelijk hoe ze per 1 januari 2021 een 
omgevingsvergunning moeten aanvragen. 

4e kwartaal 2020 Projectleiders Dienstverlening en 
Regelgeving op Orde en 
Communicatieadviseur 

    

http://www.dalfsen.nl/omgevingswet
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5.2.3. Project DSO    

Informeren 

 

 Aanvragers vergunning 

Nakijken (en waar nodig aanpassen) van 
brieven die een aanvrager van de 
gemeente ontvangt n.a.v. een aanvraag 
van een vergunning 

Uiterlijk 24 februari 2020 Communicatieadviseur/Projectleider DSO 

    

5.2.4. Project Omgevingsvisie   

Informeren, 
enthousiasmeren, betrekken 

 

 Inwoners, professionals, 
etc. 

Participatietraject met als doel om inwoners 
te informeren en betrekken bij de komst van 
de Omgevingsvisie. Ook kunnen ze hier 
input voor aanleveren. 

Vooralsnog twee manieren bedacht: 

1. Via het KennisLab 

2. 3 tot 5 bijeenkomsten in Kernen en/of 
gebieden. Een bezoek aan elke kern 

1e kwartaal 2020 Projectleider Participatie 

    

5.2.5. Project ketenpartners   

Informeren, samenwerken en 
leren 

 

 Ketenpartners. Een ieder 
kan aansluiten bij de 
regiegroep, gestreefd wordt 
naar 1 vertegenwoordiger 
per ketenpartner.  

Regiegroep Omgevingsplatform IJsselland Doorlopend in 2020: elke 2 
maand 

Projectleider Ketenpartners 

Kennismaken, vraagstukken 
delen en integraal bespreken 

 

 Ketenpartners, collega’s 
die nauw betrokken zijn bij 
de Omgevingswet, maar ook 
voor collega’s die inhoudelijk 

Omgevingsplatform IJsselland 

- Organisatie kunnen lunchbijeenkomsten 
organiseren met als thema: 
‘Omgevingswet, zo doen we dat hier in…’ 

Doorlopend in 2020: elke 2 
maand 

Projectleider Ketenpartners 
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raakvlakken hebben in het 
dagelijkse werk 

Nieuwe initiatieven delen, 
netwerken 

 

 Ketenpartners 

Deze Omgevingstafel IJsselland  

- wordt opgestart vanuit de werkgroepen 
samenwerkingsproces en 
samenwerkingsruimte uit de DSO Try-out. 

Doorlopend in 2020: 1 keer 
per 2 weken 

Projectleider Ketenpartners 

    

5.2.6. Project Experimenten   

 inwoners, intermediairs en 
adviesbureaus/architecten 

Overleggen met externen, zodra ze 
betrokken zijn bij een experiment. 

  

    

5.2.7. Project Participatie   

Informeren, incl. handvatten 

 

 Initiatiefnemers 

Externe leidraad initiatiefnemers (incl. 
infographic) 

Januari 2020  

(in gemeenteraad) 

Projectleider Participatie 

Informeren 

 

 Omwonenden van 
initiatiefnemers 

Externe leidraad voor omwonenden (van 
initiatiefnemers) 

Januari 2020 

(in gemeenteraad) 

Projectleider Participatie 

 

Er gebeurt veel binnen de gemeente Dalfsen als het gaat om communicatie over de Omgevingswet. Binnen een groot aantal deelprojecten zijn er ideeën en 
ontwikkelingen waarvan nog niet bekend is of ze wel of niet doorgaan. Deze ontwikkelingen zijn wel de moeite waard om te benoemen, omdat ze nu een 
belangrijk onderdeel van de toekomst lijken te vormen. Wanneer er meer duidelijkheid over komt worden ze verder uitgewerkt en wordt bovenstaande 
communicatiekalender aangevuld. 
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Bijlagen 

 

Bijlage 1 Uitwerking gesprekken met Projectleider over inzet communicatie voor hun project 

 

1. Dienstverlening 
Voor het project dienstverlening is het de planning om doelgroepen op onderstaande manier te 
bereiken. 
 

1. Koffiemomenten 
Voordat gestart wordt met het inrichten van Squit 20/20 VTH wordt er tijdens een 
koffiemoment aan de eenheden PD en RO en in gesprekken met een aantal specifieke 
collega’s van de eenheden MO en OR aandacht besteed aan de snelserviceformule1 en de 
ontwerpformule2 en Squit 2020 VTH met als doel:  

o Collega’s informeren over de nieuwe snelserviceformule en de ontwerpformule; 
o Collega’s informeren over de inrichting van de nieuwe werkprocessen in Squit20/20 

en collega’s enthousiasmeren over het gebruik van dit VTH-systeem. 
 

2. Diverse gesprekken met teams/collega’s 
Wat betreft de ontwerpformule moet de interne organisatie klaar zijn voor het verlenen van 
een vergunning van 26 naar 8 weken. Hiervoor worden diverse gesprekken gevoerd met de 
betrokken teams en specifieke collega’s. Enerzijds om ze te informeren en anderzijds om ze 
te enthousiasmeren hierin mee te gaan. 

 
3. Toetsen van de dienstverlening bij ondernemers 

Nadenken over hoe we kunnen toetsen wat we zelf ‘bedenken’. Link leggen met wat 
opgehaald is bij de Visie. 

 
2. DSO/Squit 2020 
De volgende activiteiten staan gepland om de verschillende doelgroepen te bereiken. 
 

1. Kickoff start project DSO/Squit 2020 VTH 

De Kick-Off vindt naar alle verwachting plaats in januari 2020 en richt zicht op de werkgroep 
functionele inrichting Squit 2020 VTH. De werkgroep bestaat uit handhaving, jurist 
handhaving, APV Drank & Horeca, vergunningverlener, RO, Eenheidsmanagers RO/PD. Het 
doel is collega’s informeren, enthousiasmeren en actief laten deelnemen.  

2. Trainingen werken met Squit 2020 VTH 
Leden van de werkgroep worden getraind om Squit 2020 VTH in te richten. Ook worden ze 
getraind om collega’s te trainen zodat ook zij aan de slag kunnen met de inrichting en werking 
van het vernieuwde systeem. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de aanleiding: binnen 
het deelproject Dienstverlening zijn klantreizen ontwikkeld die worden omgezet in nieuwe 
werkprocessen. De inrichting van Squit wordt hierdoor anders, de vernieuwde versie heet 
Squit 2020 VTH. Het doel is collega’s te informeren, enthousiasmeren en actief te laten 
deelnemen. 

 
3. Infographic ontwikkelen 

Er wordt een infographic ontwikkeld om collega’s inzicht te geven in de stappen (en de 
bijbehorende planning) die gezet worden om Squit 2020 VTH zo in te richten dat het aansluit 
op het DSO. De infographic is toegankelijk voor alle collega’s, maar in het bijzonder 

                                                      
1 De snelserviceformule zorgt ervoor dat inwoners bij eenvoudige verbouwingen in en om het huis binnen een 
kwartier weten of er gebouwd mag worden met of zonder vergunning. Als er een vergunning nodig is, gaat de 
aanvraag simpel en snel. 

2 Dankzij de ontwerpformule kunnen initiatiefnemers terecht bij de gemeente als één loket voor alle services. De 
overheid denkt mee in een nieuw integraal voortraject met participatie. Daarna ontvangt de initiatiefnemer binnen 
acht weken een omgevingsvergunning. 
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ontwikkeld voor collega’s die in de werkgroep functionele inrichting Squit 2020 VTH zitten en 
de collega’s die met de nieuwe versie gaan werken. Het doel is collega’s informeren. 

 
4. Email 

Collega’s die uiteindelijk met Squit 2020 VTH gaan werken (ongeveer 25 personen) worden 
tijdig meegenomen in de activiteiten die gaan plaatsvinden om tot Squit 2020 VTH te komen. 
Dit gebeurt door ze drie a vier keer via de mail te informeren. Het doel is collega’s informeren. 

 
5. Bijeenkomst 

Door middel van een bijeenkomst/aftrap wordt iedereen die met Squit 2020 VTH gaat werken 
meegenomen in de definitieve versie. Dit is ook het moment waarop gestart wordt met 
trainingen. Deze vindt plaats zodra de basisinrichting door de leverancier klaar is. Het doel is 
collega’s te informeren, enthousiasmeren en actief te laten deelnemen. 

 
6. Lunchbijeenkomst 

Voor alle interne collega’s wordt het onderwerp DSO/ Squit 2020 VTH besproken in één van 
de reguliere lunchbijeenkomsten over de Omgevingswet. Tijdens dit moment staat de 
DSO/Squit 2020 VTH op de agenda. Dit vindt waarschijnlijk media 2020 plaats, als Squit 2020 
VTH door collega’s volledig ingericht is. Doel is informeren. 

 
7. Brieven n.a.v. indienen vergunning 

Momenteel ontvangen aanvragers een of meerdere brieven naar aanleiding van het indienen 
van een vergunning. Hierin krijgen ze informatie over hun ingediende vergunning. Deze 
brieven worden nagekeken en waar nodig aangepast op inhoud, zodat de informatie voor 
externen correct, begrijpelijk en helder is. Uiterlijk 24 februari klaar. 

 
8. RX.Base 

RX.Base wordt het systeem voor het beheer en de archivering van alle nieuwe ruimtelijke 
instrumenten. De (nieuwe) omgevingsplannen moeten hierin terecht komen. De projectgroep 
DSO pakt dit verder op. Dit krijgt nog een vervolg. 

 
3. Omgevingsvisie 
Voor totstandkoming van de Omgevingsvisie worden de op dit moment bekende activiteiten 
uitgevoerd.  
 

1. Startbijeenkomst Visie ‘Dag van de Omgevingswet’ 28 november 
Groot aantal collega’s is hier voor uitgenodigd met als doel mee te denken over de 
Omgevingswet/omgevingsvisie. Tevens zijn collega’s bijgepraat over de stand van zaken over 
de omgevingsvisie en over de kadernota omgevingsvisie 

 
2. Bijeenkomst beleidsanalyse 3 december 

Deze bijeenkomst is gericht op de interne organisatie. De betrokken beleidsmedewerkers 
worden uitgenodigd om mee te denken over trends, ontwikkelingen en (integrale) opgaves. 

 
3. Kennis Lab 3 december 

Op 3 december zijn ’s middags zijn externe relaties aanwezig bij het Kennis Lab. Het Kennis 
Lab bestaat uit een groep kennispartners vanuit verschillende sectoren (zoals water, 
duurzaamheid, natuur, gezondheid, wonen). Onderwerp van gesprek zijn trends en 
ontwikkelingen die op de gemeente afkomen. Welke opgaven brengt dit voor de gemeente 
met zich mee? En hoe vertaalt zich dat de Omgevingsvisie? 
 

4. Bijeenkomst op 16 december 
Het college is bijgepraat over de stand van zaken van de omgevingsvisie en er is input 
gehaald voor de kadernota  en de omgevingsvisie. 

 
5. Avondsessie op 6 januari 

Op 6 januari vindt er een avondsessie met de gemeenteraad en college plaats met als doel 
mee te denken over: de input van de kadernota, de rol van de gemeenteraad, het 
vervolgproces, de inhoud, etc. 
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6. Participatietraject 
Er wordt een participatietraject opgestart met als doel diverse externe doelgroepen 
(professionals, inwoners, etc.) input te laten leveren voor  omgevingsvisie. Er zijn vooralsnog 
twee manieren bedacht om dit te realiseren: 

o Via het Kennis Lab 
o 3 tot 5 bijeenkomsten in kernen en/of gebieden. Een bezoek aan elke kernen 

 
Voor het traject Missie en Visie is veel informatie opgehaald over de toekomst van de gemeente 
Dalfsen. Deze input wordt ook gebruikt worden voor de Omgevingsvisie. Afhankelijk van waar nog 
verdieping nodig is wordt het vervolgtraject bepaald.  
 

Wanneer Wat Ambtelijk verantwoordelijk Toelichting 

6 januari 
2020 

Werksessie: 
Kadernota 
Omgevingsvisie 

Projectleiders 
Omgevingsvisie 

De raad stuurt met de Omgevingsvisie op de lange 
termijn. De Omgevingsvisie gaat over de 
ontwikkeling, inrichting en het behoud van de 
leefomgeving. Inhoudelijke vragen voor de raad 
zijn: wat is belangrijk in mijn gemeente, welke 
kwaliteit is per gebied gewenst, welke  thema’s 
krijgen een plaats en hoe integraal worden deze 
opgenomen? Daarnaast zal de raad voor de 
kadernota o.a. de volgende vragen moeten 
beantwoorden: globaal of gedetailleerd, meer grip 
voor de raad of meer vrijheid voor initiatiefnemers, 
gebiedsgericht of juist themagericht, hoe 
participatie bij de O’visie vorm te geven, is de 
inhoud van de O’visie belangrijker of juist het 
gesprek met de omgeving, neemt de raad het 
initiatief om het gesprek te voeren of toetst ze 
achteraf of het college elke inbreng voldoende heeft 
meegenomen? Deze vragen zullen op 6 januari 
worden behandeld.  

20 januari 
2020 

Opiniërende 
behandeling leidraden 
participatie 

- Eerste aanzet 
discussie over 
(kwalitatieve) kaders 
participatie bij 
initiatieven onder het 
Omgevingsplan 
 
Eerste aanzet 
discussie over 
adviesrecht raad 

Projectleider Participatie en 
Programmamanager 

 

Februari/M
aart  2020 

Optioneel: Basiscursus 
Omgevingswet voor 
raadsleden die daar 
interesse in hebben 

Programmamanager en 
Projectleider Ketenpartners 
van Weeghel 

 

Maart 2020 Raad: Kadernota 
Omgevingsvisie 

Projectleiders 
Omgevingsvisie 

 

Maart 2020 Optioneel: 
Krachtenveldanalyse 
Omgevingsvisie 

Projectleiders 
Omgevingsvisie 

 

Maart 2020 Werksessie: 
adviesrecht van de 
raad 

Projectleiders 
Omgevingsvisie i.s.m. 
eenheid RO 

Onder de Omgevingswet vervalt de Verklaring van 
geen bedenkingen. Daarvoor in de plaats komt het 
adviesrecht van de raad. De raad kan zelf 
aangeven in welke gevallen, bij wat voor soort 
initiatieven en op welke thema’s zij adviesrecht 
wenst te hebben. Het adviesrecht van de raad 
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houdt een sterk verband met de versnelde 
vergunningprocedure onder de Omgevingswet. Ook 
complexe initiatieven moeten onder de 
Omgevingswet binnen 8 weken vergund worden. 
Samen met de raad ontwikkelen we een geschikt 
werkproces om binnen 8 weken advies van de raad 
bij een initiatief te kunnen verkrijgen.  

April 2020 Werksessie: aan de 
hand van casuïstiek 
werken aan eigen rol 
onder de 
Omgevingswet 

Programmamanager  

April / Mei 
2020 

Informerend: Uitleg 
over de 
werkprocedures 
aanpassing 
Omgevingsplan bij 
afwijkingen.  

Programmamanager i.s.m. 
eenheid RO 

Hoe houdt de raad grip op besluiten van het college 
en hoe worden afwijkingen van het Omgevingsplan 
straks verwerkt? 

Juni 2020 Informerend: 
voortgangsrapportage 
Omgevingswet 

Programmamanager  

September 
2020 

Werksessie: 
participatie onder de 
Omgevingswet 

Projectleider Participatie en 
Programmamanager i.s.m. 
eenheid RO 

Participatie onder de Omgevingswet is verplicht, 
maar wel vormvrij. Toch heeft de raad de 
mogelijkheid om in het Omgevingsplan 
(kwalitatieve) kaders voor participatie mee te 
geven. Voordelen van deze kaders voor participatie 
zijn: 

- Meer informatie bij beoordeling (door 
college) 

- Meer informatie bij advies (aan raad) 

- Minder gevoel van willekeur 
- Mogelijk meer draagvlak voor initiatief 

Meer duidelijkheid richting initiatiefnemers en 
participanten 

Oktober 
2020 

Optioneel: sessie 
casuïstiek rol raad 
onder de 
Omgevingswet 

Programmamanager  

November / 
December 
2020 

Evenement om 
invoering van de 
Omgevingswet te 
markeren 

Programmamanager Feestelijk moment met medewerkers, college en 
raadsleden 

December 
2020 

Informerend: 
voortgangsrapportage 
Omgevingswet 

Programmamanager  

 
4. Ketenpartners 
Hieronder volgt een overzicht van middelen die ingezet worden om ketenpartners te betrekken. Voor 
een groot deel van de in te zetten middelen is nog niet exact bekend wanneer ze daadwerkelijk 
plaatsvinden. 

 
1. Kennisdelen Omgevingstafel IJsselland 

Het doel is om concrete casussen en/of andere vraagstukken met elkaar te delen en integraal 
te bespreken. Dit moment vindt dit moment om de twee maanden plaats. 

 
2. Regiegroep Omgevingstafel IJsselland 

In deze regiegroep worden actief ontwikkelingen in de gaten gehouden en wordt gekeken op 
welke vlakken samen opgetrokken kan worden. Dit gebeurt eens per twee maand. 
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3. Lunch-/kennismakingsbijeenkomsten 

Het idee is om binnen de Kernpartners kennismaking te stimuleren onder het hoofdthema ‘De 
komst van de Omgevingswet’. Er wordt gekeken hoe hier precies invulling aan gegeven 
wordt. Ook wordt bekeken wat de frequentie zal zijn. 

 
4. Omgevingstafel Dalfsen (initiatief gemeente Dalfsen) 

Het betreft een breed overleg met alle Ketenpartners. Het doel is nieuwe initiatieven 
bespreken en  vindt eens in de drie maanden plaats.  

 
5. Omgevingstafel IJsselland (regio initiatief) 

Het doel is om eens in de twee weken, in aanwezigheid van alle Ketenpartners, nieuwe 
initiatieven te bespreken. Over de uitvoering wordt nog verder nagedacht. 

 
6. Try-out DSO-LV 

De regio IJsselland is één van de drie try-outs als het gaat om de landelijke voorziening 
digitaal stelsel Omgevingswet (DSO-LV). De try-out loopt ten einde, maar er wordt gekeken of 
er een viertal werkgroepen gerealiseerd kunnen worden waarin verder doorgepraat wordt 
over de DSO: 

o Werkgroep samenwerkingsproces (1x in de maand) 
o Werkgroep samenwerkingsruimte (1x in de maand) 
o Werkgroep toepasbare regels (1x in de maand) 
o Werkgroep Viewer / informatieproducten en koppeling zaaksysteem 

 
5. OCO 
Als het gaat om de Organisatie, Cultuur en Ontwikkeling (OCO) dan zijn er in 2020 een aantal 
belangrijke stappen te zetten. 
 

1. Bijeenkomsten/gesprekken met betrokken medewerkers  
Het gaat hierbij specifiek om de invulling van de nieuwe rollen. Daarbij ook aandacht hebben 
voor nu vs. straks. 
 

2. Training medewerkers i.v.m. nieuwe rollen 
Door de komst van de Omgevingswet komen er nieuwe rollen in de organisatie vrij. HR stelt 
het competentieprofiel en de HR21 indeling vast. Mocht een betreffende collega geschikt zijn, 
maar voor een goede uitvoering van de nieuwe rol kennis of kwaliteiten missen, dan wordt ze 
een passende training aangeboden. Eenheidsmanagers en collega’s van HR hebben hier een 
belangrijke rol in, omdat zij nauw betrokken zijn bij het toewijzen van een nieuwe rol aan een 
bestaande collega.  
 

3. Training medewerkers i.v.m. verandering in functie 
Naast de nieuwe rollen veranderen er ook functies door de komst van de Omgevingswet. 
Collega’s die hun kennis of kunde moeten ontwikkelen worden ondersteund door het 
aanbieden van cursussen, trainingen, etc. Eenheidsmanagers hebben hier een belangrijke rol 
in, omdat zij in gesprek moeten gaan met medewerkers over in rol na invoering van de 
Omgevinsgwet. 

 
Verwachting is dat in Q2 gerealiseerd moet zijn, omdat eventuele kosten meegenomen 
worden in de begroting. 
 

De houding en het gedrag vormen samen de cultuur. De gemeente heeft enkele jaren geleden 
kernwaarden ontwikkeld. Werken in de geest van de Omgevingswet sluit naadloos aan bij de 
kernwaarden, waardoor de cultuur al aan het veranderen is. Omdat dit al een lopend proces is en in 
meer projecten terugkomt, sluiten we aan bij die projecten. Deze activiteiten nemen we niet op in de 
communicatiekalender. 
 
6. Experimenten 
Met de komst van de Omgevingswet wordt er al met een aantal projecten geëxperimenteerd en de 
verwachting is dat er nog meer experimenten gaan plaatsvinden. Er zijn verschillende manieren om 
collega’s en externe deelnemers bij de experimenten te betrekken en informeren.  
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1. Projectgroep 

Collega’s die nauw betrokken zijn/worden bij een experiment nemen deel in een projectgroep. 
Hierin is met enige regelmaat contact over het experiment en over de voortgang hiervan. 

 
2. Nieuwsbericht en pagina Omgevingswet Intranet 

Alle collega’s worden door middel van berichten op intranet (zowel nieuwsberichten als de 
pagina over de Omgevingswet) geïnformeerd over de voortgang van een experiment. Ook 
worden ze geïnformeerd over de uitkomsten zodra een experiment ten einde is gekomen.  

 
3. Aansluiten bij reguliere overleggen sociaal domein 

Hiervoor zijn twee doelen te bedenken: 
o Medewerkers die werkzaam zijn in het sociale domein blijken moeilijker te bereiken 

dan medewerkers die werken in het fysieke domein. Om de integraliteit meer te 
stimuleren sluit de projectgroep Omgevingswet meer en meer aan bij reguliere 
overleggen van het sociaal domein om ze te informeren en enthousiasmeren.  

o De projectleider wil ook graag leren van de eenheid MO als het bijvoorbeeld gaat om 
gebiedsgericht te werken, hoe hebben ze dat opgepakt, etc. Dit bestaande 
‘experiment’ biedt waardevolle informatie voor wanneer de Omgevingswet ingevoerd 
is en er meer op deze manier gewerkt gaat worden. 
 

4. Overleggen met externen 
o Zodra externen betrokken zijn bij een experiment, dan worden er diverse gesprekken 

met hen ingepland. Enerzijds om deelname aan het experiment te realiseren en 
anderzijds om te achterhalen wat er goed ging en wat verbeterpunten zijn. 

 
Er is vanuit de gemeente Dalfsen behoefte aan meer experimenten. Maar vooralsnog is er nog geen 
concrete invulling te geven over nieuwe experimenten. Zodra er duidelijkheid is, wordt gekeken hoe 
communicatie kan bijdragen aan de uitvoering van de experimenten. Dit wordt vervolgens 
meegenomen in de communicatiekalender.  
 
7. Participatie 
De volgende activiteiten worden ingezet om participatie (op de juiste manier) in te zetten en te 
stimuleren: 

1. Training participatie SIR Communicatiemanagement 
Alle interne beleidsmedewerkers die nog niet hebben deelgenomen deel genomen aan de 
Factor C(ommunicatie) krijgen de mogelijkheid om deze training alsnog te volgen. De 
verwachting is dat dit nog één keer aangeboden wordt in het eerste kwartaal. 

 
2. Intranet 

Om interne medewerkers te informeren, inspireren, motiveren en te helpen om participatie op 
de juiste manier toe te passen ontwikkelen we een intranetpagina op de pagina van de 
Omgevingswet.  

 
3. Externe leidraad initiatiefnemers (incl. infographic) 

Voor initiatiefnemers wordt een leidraad participatie ontwikkeld. Het doel is om 
initiatiefnemers te informeren wat er van hen verwacht wordt op het gebied van participatie 
wanneer ze een aanvraag indienen. Ook biedt de leidraad handvatten om actief participatie 
toe te passen. 

 
4. Externe leidraad omwonenden initiatiefnemers 

Leidraad voor omwonenden van een initiatiefnemers om ze te informeren wat de kansen van 
omwonenden is bij een initiatief van een buurman of via een bedrijf. 
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