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1 Inleiding 

“Een samenleving floreert bij wederkerigheid en empathie en bij het leggen van verbindingen tussen mensen en organisaties en ontwikkelingen”
Actal – merkbaar minder regeldruk, essaybundel 1013.

1.1 Aanleiding en doel

De Omgevingswet komt eraan. Zaanstad is voortvarend aan de slag met de voorbereiding op de nieuwe wetgeving die naar verwachting in 2019 in werking 
treedt. De fysieke leefomgeving staat in de Omgevingswet centraal. Hieronder vallen uiteenlopende beleidsvelden en regels. Het wenkend perspectief van de 
Omgevingswet is erop gericht dat gemeenten beschikken over een integraal en samenhangend omgevingsplan met regels voor de fysieke leefomgeving, in 
plaats van diverse verordeningen, beleidsregels en bestemmingsplannen. Daarbij geldt dat het opnemen van algemene regels het uitgangspunt moet zijn. Het 
doel staat voorop en niet het middel om er te komen. De houding bij het beoordelen van plannen gaat van  ‘nee tenzij’ naar ‘ja mits’. Zo ontstaat ruimte voor 
bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om met ideeën te komen.

In totaal gaan 17 Zaanse verordeningen (zie bijlage 1) bestaande uit meer dan 500 artikelen, deels of volledig over de fysieke leefomgeving. Enkele 
voorbeelden zijn de bouwverordening, erfgoedverordening en delen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Om te komen tot een integraal 
omgevingsplan willen wij de tijd tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet optimaal benutten en alvast een verordening opstellen gericht op de fysieke 
leefomgeving, gebaseerd op de uitgangspunten van de Omgevingswet. De integratie van de verschillende verordeningen schept al meer duidelijkheid voor 
initiatiefnemers en gebruikers. Een uitgelezen kans om in de geest van de wet ‘eenvoudig beter’ te werken aan transparantie, integraliteit van regels en 
vereenvoudiging van procedures. Hiermee wordt naar verwachting een vermindering aan regeldruk ervaren. Het college van B&W heeft de opdracht gegeven 
om hiervoor een procesvoorstel uit te werken. 

De Omgevingswet vervangt het huidige systeem van het omgevingsrecht. De kern van de stelselherziening vormt de integratie van alle sectorale wetten op 
het gebied van de fysieke leefomgeving. Deze integratie van wetten moet leiden tot1:

 Minder regels en planvormen2.

 Meer samenhang tussen beleid en regels en betere besluitvorming.

 Snellere procedures.

 Meer lokale afwegingsruimte.

Het uitgangspunt is de fysieke leefomgeving waar naast ruimtelijke ordening ook thema’s als duurzaamheid, erfgoed, gezondheid, infrastructuur en veiligheid 
deel van uitmaken. Deze onderwerpen worden nu in sectoraal rijksbeleid of gemeentelijke verordeningen geregeld. Zoals evenementen, erfgoed en het 
kappen van bomen. 

                                                  
1 Uit: Stand van zaken ontwikkeling Omgevingswet, Kabinetsnotitie maart 2012, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
2 Een voorbeeld hiervan is dat strategische plannen zoals structuurvisies, milieubeleidsplannen en waterplannen e.d. gaan op in een omgevingsvisie
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1.2 Relatie met Omgevingswet

De Omgevingswet ondersteunt het integrale werken, maar vooruitlopend op de nieuwe wet is het al mogelijk om een integrale afweging te maken. We stellen 
voor om nu al anders te gaan werken en de 17 Zaanse verordeningen op te nemen in één integraal afgewogen omgevingsverordening die we opstellen in de 
geest van de Omgevingswet. Deze omgevingsverordening vormt een tussenstap naar het omgevingsplan en is mogelijk binnen de huidige wetgeving daarom 
heeft het college besloten nu al te starten met deze tussenstap.

De integrale afweging, vereenvoudiging, standaardisering van procedures en een centrale vindplaats van regels hebben tot gevolg dat de gebruiker minder op 
tegenstrijdigheden in de regels stuit en sneller weet waar hij aan toe is. Door de tussenstap worden de verbeterdoelen van de Omgevingswet eerder 
merkbaar voor de Zaanse inwoners en ondernemers. Bovendien is het opnemen van één integraal afgewogen omgevingsverordening in het omgevingsplan 
naar verwachting minder ingrijpend dan het integreren van de huidige sectorale verordeningen. Daarnaast is een extra toets op de regels gewenst omdat 
tegen verordeningen op dit moment geen beroep mogelijk is, en tegen het omgevingsplan - inclusief de regels uit de verordeningen - wel.

1.3 Toelichting op keuze voor opzet (geen blauwdruk)

Hier is sprake van een nieuw proces dat nog geen voorbeeld kent binnen onze gemeente. Om te voorkomen dat in de bestaande patronen wordt gedacht en 
gewerkt, is er voor gekozen om het plan van aanpak in hoofdlijnen op te stellen en niet volledig uit te schrijven (wie moet met wie, welke stappen, wanneer
uitvoeren). Hiermee wordt ruimte gecreëerd om met de projectgroep van vorm of samenstelling te kunnen wijzigen als blijkt dat dit nodig is voor het bereiken 
van het meest optimale resultaat. In de grijze kaders is een extra toelichting opgenomen op een aantal onderdelen  uit het plan van aanpak. Onder andere 
twee voorbeelden van andere vormgeving van regels en een nadere toelichting op de toe te passen methodiek. De voorbeelden zijn slechts ter inspiratie.

Voorbeeld regels schrappen

Een voorbeeld van een mogelijk te schrappen artikel is het onderstaande artikel uit de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Zaanstad 2011

Artikel 19 Vergunning gedenkteken: 

1. Voor het hebben van een gedenkteken is een schriftelijke vergunning nodig van het college.

2. De rechthebbende van een particulier graf vraagt de vergunning voor het hebben van een gedenkteken aan.

3. Omtrent de wijze van aanvragen van de vergunning, de aard en de afmetingen van het gedenkteken en de wijze van aanbrengen kan het college nadere regels vaststellen.
4 etc

Argumenten om te schrappen:
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Uit informatie die de gemeente verstrekt blijkt niet (duidelijk) dat een vergunning voor het plaatsen van een gedenkteken nodig is. In de ‘Informatiewijzer grafkeuze en 
grafrechten, Gemeentelijke begraafplaatsen Zaanstad 2016’ staat dat voor het te plaatsen grafmonument voorgeschreven afmetingen gelden, maar niets over een daaraan 
gekoppelde vergunningplicht.
Afgelopen jaren  zijn geen vergunningen voor een gedenkteken aangevraagd/afgegeven.

Het beslissen op een dergelijke aanvraag is niet opgenomen in een ondermandaatbesluit dus de vergunning zou via een collegebesluit moeten worden verleend. Niemand 
heeft dit opgemerkt.

Verder zijn er geen signalen bekend dat geplaatste gedenktekens niet voldoen aan de minimum-eisen. Hieruit blijkt dat de informatievoorziening en de inzet van professionele 
bedrijven voldoende waarborg biedt.

Alternatief:
De nadere regels met betrekking tot o.a. afmetingen en materiaal kunnen als algemene regels worden opgenomen, eventueel met een voorafgaande melding bij het college.
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2 De opgave: naar één omgevingsverordening

Onze opgave is om te komen tot één integrale omgevingsverordening als tussenstap op weg naar één gebiedsdekkend Zaans omgevingsplan. Hierdoor 
kunnen de inwoners en ondernemers van Zaanstad zo snel mogelijk ervaren welke verbeteringen de omgevingswet oplevert. Terwijl vanuit de wetgeving nog 
een overgangstermijn van tien jaar wordt geboden. Daarnaast biedt het Zaanstad de kans om ‘proef te draaien’ met de Omgevingswet, voordat hij in werking 
treedt. 
Om deze opgave te bereiken doen we hierbij een procesvoorstel. Bij dit procesvoorstel gaan we uit van de integratie van de verordeningen en, indien nodig 
en mogelijk, beleidsregels, die meer omvat dan een ‘nietje door de verordeningen’.

In de loop van jaren zijn alle verordeningen die de fysieke leefomgeving raken tot stand gekomen en vastgesteld, voortgekomen uit wensen of aanleidingen 
om regels en vergunningplichten in verordeningen op te nemen. Hoewel de situaties of de ideeën over de regels veranderd kunnen zijn, kan het ook nog 
steeds zo zijn dat het in een verordening geregeld moet worden. Om dat te kunnen beoordelen moeten alle verordeningen over de fysieke leefomgeving, 
voordat ze in de integrale omgevingsverordening worden opgenomen, tegen het licht worden gehouden. Hierbij letten we op vragen als: worden de 
verordeningen nog toegepast? Zijn ze duidelijk of kunnen ze nog duidelijker? Zit er overlap in de verschillende verordeningen of juist tegenstrijdigheden? Al 
deze ‘ballast’ kan het voor de gebruiker van deze verordeningen onduidelijk maken wat precies van hem wordt verwacht en hoe hij de regels moet toepassen. 
Vandaar dat we voor deze opgave de volgende uitgangspunten hanteren:

- De gebruiker centraal 
- Informatie is overzichtelijk en begrijpelijk
- Informatie is (digitaal) inzichtelijk

De risico-regelreflex

Het begrip ‘risico-regelreflex’ betreft het automatisme om maatregelen opeen te stapelen ter voorkoming van een mogelijk risico, al dan niet naar aanleiding van een incident. 
Een bijkomend verschijnsel is dat de verantwoordelijkheid voor het afwenden of compenseren van risico’s vaak als vanzelfsprekend bij de overheid terecht komt.

Een aantal belemmerende overtuigingen houdt ons gevangen in de risico-regelreflex. Weinig mensen zullen deze overtuigingen willen onderschrijven, maar in de reactie op 
risico’s en incidenten gedragen velen van ons zich er toch naar:
- We hoeven risico’s niet te accepteren, 
- Ieder ongeluk had voorkomen kunnen worden
- Veiligheid is een morele kwestie
- De overheid knapt het wel op
- Regels zijn het antwoord
- Veiligheid gaat boven alles

Enkele symptomen van de risico-regelreflex 
- Bestuurders belijden het recht op een risicoloos bestaan
- Neurose rond risico’s
- Veel media-aandacht voor risico’s en incidenten
- Na een incident moet de schuldige worden gevonden
- De uitspraak “Dit mag nooit meer gebeuren”
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- Simplificatie van het debat
- Symbolische maatregelen

Vier mogelijke oplossingen voor de risico-regelreflex
Er zijn maar liefst vier verschillende oplossingen, die je één voor één, of na elkaar, of inwisselende combinaties, of allemaal tegelijk zou kunnen inzetten.
De eerste oplossing is: meer verantwoordelijkheid naar de burger. Verzorgingsstaten die van de wieg tot het graf ieder risico dekken zijn uit de tijd.
De tweede oplossing is: meer rationaliteit: Bij een gegeven veiligheidsbudget zou je dus eigenlijk moeten gaan kijken hoe je de opbrengst kunt
maximaliseren.
De derde oplossing is: meer democratie. Veiligheidsbeleid is altijd een kwestie van keuzes maken en prioriteiten stellen.
De vierde oplossing is: langer afwachten. Dit houdt in : Voordat je nieuwe regels uitvaardigt eerst de tijd nemen om alle nadelen daarvan op een rijtje te zetten en die af te 
wegen tegen de voor- en nadelen van de status quo.

Bron:

2.1 Klantreis

De hierboven vermelde uitgangspunten zijn in lijn met de gedachte ‘van buiten naar binnen werken’. Bij de ontwikkeling van een omgevingsverordening is het 
vertrekpunt de gebruiker van de verordening. Dit kan een inwoner of een ondernemer zijn. De opzet van de omgevingsverordening moet aansluiten bij de 
beleving van de gebruiker zodat deze op een eenvoudige en snelle wijze inzicht heeft in zijn informatiebehoefte  en alle zaken kan regelen die nodig zijn om 
zijn plannen in de fysieke leefomgeving mogelijk te maken. Hiervoor moeten we inzicht hebben in het gebruik en de beleving van de gebruiker. Met een 
analyse van het huidige gebruik, zowel kwantitatief (hoe vaak of hoe weinig wordt een vergunning aangevraagd?) als kwalitatief (hoe beoordelen gebruikers 
de regels), is het mogelijk om dit inzicht te verkrijgen. 

2.2 De procesinrichting

2.2.1 Ketenbenadering

Om te komen tot een eenduidige en klantvriendelijke procedure moet de hele keten die onderdeel hiervan is, betrokken worden. Dat betekent dat bij het 
ontwerp van de omgevingsverordening alle procedures binnen de keten daarop ingericht moeten worden. Hierbij moet het voor alle betrokken afdelingen 
helder zijn welk aandeel zij daarin hebben. De fysieke leefomgeving kent vele ‘stakeholders’ zowel intern als extern. Met een stakeholdersanalyse worden zij 
in beeld gebracht. 

2.3 Draagvlak 

Een belangrijke succesfactor bij de totstandkoming en een goed gebruik van de ‘nieuwe’ omgevingsverordening is het draagvlak hiervoor bij de betrokken 
medewerkers en externe partijen.
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Het plan van aanpak wordt breed gecommuniceerd via ZaanL!nk en een aantal medewerkersbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zullen zich met name 
richten op de medewerkers die in hun werk verantwoordelijk zijn voor het opstellen en/of uitvoeren van de verordeningen. In het vervolg wordt per bestaande 
verordening minimaal een medewerker in het proces aangehaakt die meehelpt bij het opstellen van de stakeholderanalyse. Ook zullen zij nadrukkelijk worden 
betrokken bij het verdere proces.

Bij de uitwerking van de aanpak wordt bepaald welke rol deze stakeholders in het proces krijgen en hoe ze geïnformeerd worden. Het helpt om daarbij de
tussentijds resultaten te presenteren. In hoofdstuk 4 wordt dit toegelicht. 

2.4 Juridische inbedding 

2.4.1 Smaken van regels: Algemene regels, meldingsplichten en vergunningen

De Gemeentewet geeft gemeenten de bevoegdheid om via een verordening regels vast te stellen die in principe gelden voor iedereen binnen de gemeente. 
Die regels hebben vaak tot doel de gemeente netjes en leefbaar te houden voor iedereen. Deze regels kunnen echter op verschillende manieren worden 
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vormgegeven. Van oudsher werd veel geregeld via een vergunningplicht, De laatste jaren is er in zowel de landelijke als gemeentelijke regelgeving een 
tendens zichtbaar van vergunningplichten naar algemene regels

3
. Om toch nog vat te houden op wat er gebeurt, wordt daar vaak een meldingsplicht aan 

gekoppeld. De Omgevingswet stimuleert deze ontwikkeling.

2.4.2 Relatie tot wet-/regelgeving (invoeringswetgeving)

Uit een verkenning is gebleken dat de huidige wetgeving de integratie van 17 Zaanse verordeningen in één omgevingsverordening niet in de weg staat. Een 
nadere juridische toetsing aan de sectorale wetgeving en de juridische inbedding is onderdeel van het vervolgproces.

De Omgevingswet is gericht op een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, alsmede een doelmatig beheer, gebruik en 
ontwikkeling van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke functies. Het wetsvoorstel geeft geen afgebakende begripsbepaling maar duidt 
de fysieke leefomgeving door het – niet limitatief – noemen van de volgende fysieke onderdelen van: bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, 
bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel erfgoed en werelderfgoed. Daarnaast is duidelijk dat ook de thema’s gezondheid en duurzaamheid een rol 
spelen bij de inrichting van de fysieke leefomgeving.

De uitvoeringsregelgeving van de Omgevingswet (AMvB’s
4
) is nog niet officieel bekrachtigd. Deze liggen op dit moment in concept voor bij de Tweede Kamer.

Dit betekent dat het mogelijk is dat de inhoud nog verandert. 

2.4.3 Relatie tot VNG modelverordeningen (hulpmiddel) 

Voor het opstellen van verordeningen kunnen de gemeenten gebruik maken van de modelverordeningen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). 
Dit is een handig, niet verplicht, hulpmiddel. Met de invoering van de Omgevingswet moeten de verordeningen opgenomen worden in het omgevingsplan.
Hiervoor bestaat (nog) geen standaard. Gemeenten en VNG onderzoeken en wisselen met elkaar ideeën uit met de nadrukkelijke gedachte om nieuwe 
werkwijzen de ruimte te geven en hierbij van elkaar te leren. In de uitwerking van één omgevingsverordening heeft Zaanstad de vrijheid om gebruik te maken 
van een opzet die in andere gemeenten wordt gebruikt of om er zelf één te ontwerpen. 

2.4.4 Procedure- en organisatieverordening

Uiteindelijk levert de integratie van de 17 verordeningen één omgevingsverordening op die alleen bestaat uit inhoudelijke regels. Om de inhoud goed vorm te 
kunnen geven zijn ook procedurele en organisatieregels, nu ook opgenomen in de 17 verordeningen, nodig. Die worden samengevoegd in een procedure- en 
organisatieverordening. Voor deze splitsing is om twee redenen gekozen.
Ten eerste is de gebruiker over het algemeen op zoek naar de inhoud: “aan welke regels moet ik voldoen om te mogen wat ik wil” en “heb ik daar een 
vergunning voor nodig?”. Het scheiden van de inhoud en de procedure draagt bij aan deze vindbaarheid. Uiteraard wil de gebruiker daarna ook weten aan 

                                                  
3 Denk aan de algemene regels in het Activiteitenbesluit en de melding klein evenement
4 AMvB = Algemene Maatregel van Bestuur



10

welke procedurele vereisten hij moet voldoen. De techniek zal hieraan moeten bijdragen, bijvoorbeeld door middel van het aanbrengen van verwijzingen en 
kaartlagen per onderwerp zodat de gebruiker selectief kan zoeken.
Ten tweede zorgt deze keuze ervoor dat duidelijk is welke regels uiteindelijk een plaats (moeten) krijgen in het omgevingsplan. Op dat moment gelden de 
procedures zoals die zijn opgenomen in de Omgevingswet en de bijbehorende AMvB’s.

2.4.5 Aandachtspunten voor de uitvoering

Er moet voldoende aandacht zijn voor een goede juridische borging van de omgevingsverordening in alle aanverwante uitvoeringsbesluiten e.d. Zo moet  
bijvoorbeeld worden voorkomen dat onbedoeld de juridische grondslag voor de heffing en inning van Belastingen en Rechten wordt ontnomen. Ook moeten 
alle besluiten rondom mandaatverlening worden aangepast.

Voorbeeld van vergunning naar algemene regels

Een voorbeeld van het wijzigen van een vergunningplicht naar algemene regels op basis van het onderstaande artikel uit de Algemene Plaatselijke Verordening

Artikel 2:12 Omgevingsvergunning voor het maken, veranderen van een uitweg (z)

1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning van het bevoegd gezag:
a. een uitweg te maken naar de weg;
(…)

3. Een vergunning als bedoeld in het eerste lid kan worden geweigerd in het belang van:
a. de bruikbaarheid van de weg;
b. het veilig en doelmatig gebruik van de weg;
c. de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving;
d. de bescherming van groenvoorzieningen in de gemeente.
(…)

Argumenten:
- De weigeringsgronden van lid 3 zijn nader ingevuld in beleidsregels. Algemeen geldt dat deze beleidsregels zodanig duidelijk zijn omschreven dat die door een ieder kunnen 
worden toegepast. Toetsing vooraf is dan niet nodig. Voor uitzonderingen (bijvoorbeeld gebieden waarin minimale afstanden tussen uitwegen niet gehaald kunnen worden) blijft 
de vergunningplicht gelden.
- Aan de algemene regel wordt een meldingsplicht gekoppeld. Hierdoor kan vooraf worden beoordeeld of eventueel tijdelijke verkeersmaatregelen nodig zijn.
- Indien uitweg niet voldoet aan algemene regels kan alsnog handhavend worden opgetreden. Dan wel moet de uitweg in overeenstemming worden gebracht met de algemene 
regels, dan wel moet alsnog een vergunning worden aangevraagd. NB. Ook als een vergunning wordt verleend, wordt de uitweg niet altijd conform de vergunning gerealiseerd.

Voorbeeld:
(…)
2. Geen vergunning is vereist voor een uitweg van een woning op een erftoegangsweg , als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

Veilig en doelmatig gebruik van de weg
1. Er is maximaal 1 uitweg per woning toegestaan.
2. De uitweg is maximaal 4,5 meter breed ter hoogte van de aansluiting op de weg.
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3. Een gecombineerde uitweg voor twee of meer woningen is maximaal 7 meter breed ter hoogte van de aansluiting op de weg.
4. De uitweg moet het parkeren van minimaal twee gemotoriseerde voertuigen op eigen terrein mogelijk maken. De lengte van de parkeerplek(ken) op eigen terrein moet 

minimaal 5 meter zijn.
5. Geparkeerde voertuigen mogen niet uitsteken over de openbare weg.
6. Er mag maximaal 1 openbare parkeerplaats komen te vervallen.
7. De dichtstbijzijnde zijde van de uitweg ligt op minimaal 5 meter van een kruispunt.
(…)
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3 De gecombineerde aanpak: frisse blik & bestaande regels

De aanpak voor één omgevingsverordening gaat niet alleen uit van het bundelen van de diverse regels onder hun eigen kopje en met hun eigen 
beoordelingskader. Er wordt ook gekeken naar de integraliteit van de regels in combinatie met regeldrukvermindering: tegenstrijdige regels worden op elkaar 
afgestemd, overbodige regels kunnen worden geschrapt en onderzocht zal worden of een vergunningplicht in bepaalde gevallen kan worden omgezet naar 
algemene regels met een meldingsplicht. Het uitgangspunt van integraliteit kan op meerdere manieren worden bereikt.

De meest extreme variant is de variant ‘Helemaal opnieuw beginnen’. Hierbij is het uitgangspunt dat er op dit moment geen regels bestaan om de fysieke 
leefomgeving te ordenen. Er zal vanuit een nulpunt worden geïnventariseerd welke regels nodig zijn om het gewenste kwaliteitsniveau (ambitie of minimale 
zekerheid) van de gemeente vorm te geven. 

Het tegenovergestelde is de variant ‘Uitgaan van de huidige regels’. In dit scenario beoordelen we alle huidige regels, op zichzelf en in relatie tot andere 
regels die hetzelfde of een gerelateerd onderwerp behandelen. Nagedacht kan worden over een andere indeling of vormgeving.

Frisse blik: helemaal opnieuw beginnen Bestaande regels: 
- In de variant ‘helemaal opnieuw beginnen’ vormen het verleden en 

de bestaande verordeningen geen ‘ballast’ om goed na te kunnen 
denken over wat er in de huidige situatie gewenst en nodig is. 
Inbreng is mogelijk vanuit een vrije gedachte over wat belangrijk en 
nodig is om de fysieke leefomgeving goed te organiseren, zonder 
belemmeringen vanuit de bestaande verordeningen.

- In de variant ‘uitgaan van de huidige regels’ kan nagegaan worden of 
er geen belangrijke onderwerpen en meer specifieke regels over het 
hoofd zijn gezien.

Om de pluspunten van beide varianten te benutten wordt een gecombineerde aanpak voorgesteld. In paragraaf 4.1 wordt beschreven hoe deze 
gecombineerde aanpak eruit zou kunnen zien. 
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3.1 Afwegingskader via de “Actal benadering”: Hoe willen we het organiseren? in plaats van hoe 
willen we het regelen…

Bij het bespreken van het vraagstuk van regelgeving geldt ‘zoveel mensen zoveel meningen’. Vaak hangt het af van de situatie en ervaringen hoe wordt 
aangekeken tegen nut en noodzaak van regels. Om op een goede manier het gesprek hierover te voeren en tot een gemeenschappelijk beeld te komen van 
wat geregeld moet en wat anders ‘georganiseerd’ kan worden, helpt het om situaties allemaal met hetzelfde afwegingskader te beoordelen. Dit 
afwegingskader is gebaseerd op de Actal (Advies College Toetsing Regeldruk) benadering waarbij de probleemsituatie, de kansen en de huidige regels als 
het ware worden ‘gefilterd’ richting de beste oplossing (zie onderstaande ‘kader’) Waarbij een regel/vergunning als ‘laatste’ optie wordt gezien: als al het 
andere niet werkt. Deze benadering is toepasbaar in alle fasen van beleidsontwikkeling. 

Actal benadering

Minder regeldruk
Bij het opstellen van nieuwe regels is een belangrijk uitgangspunt binnen de gemeenteraad en het Zaanse Collegeprogramma dat gekeken wordt naar vermindering regeldruk: 
gestreefd wordt binnen deze doelstelling naar een merkbare en structureel lage regeldruk. Zo hebben de volgende aspecten van regelgeving een sterke invloed op de ervaren 
regeldruk: (1) De inschatting of de regel daadwerkelijk een probleem oplost; (2) de persoonlijke kosten ten opzichte van het publieke belang en (3) de uitkomst van de vraag of 
de regel feitelijk wel wordt nageleefd voor anderen; Maar ook (4) de aard van de regels heeft invloed op de beleefde regeldruk: er is een verschil in beleefde regeldruk bij een 
regel die eist en een regel die ruimte schept.
Zelfregulering maakt het mogelijk dat de samenleving eigen spelregels maakt. Spelregels scheppen mogelijkheden en geven geen regeldruk. Wanneer formele regels de 
overhand krijgen, richten mensen zich op deze regels. Zij verliezen dan hun gevoel voor informele regels. Hun leervermogen wordt vernietigd. Door hoogleraar Arjo Klamer ook 
wel het TomTom-effect van regels genoemd5. 
Veel regeldruk is een gevolg van de ambities van de gelijkheid van de verzorgingsstaat. De vraag of de overheid aan zet is met regels, is in het bijzonder relevant bij de 
inhoudelijke afwegingen over de aanvaarding van verschil en ongelijke condities. Vermindering van regeldruk zou tot stand kunnen komen door een bereidheid tot loslaten en 
overlaten aan de kant van de staat en een aanvaarding van verschil en ongelijke condities en uitkomsten aan de kant van burger en samenleving. 

Nieuwe regels – oplossen van problemen
Om tot minder regels en minder regeldruk te komen zal bij de totstandkoming van deze verordening volgens het stappenplan worden gewerkt om te beoordelen welk 
instrumentarium nodig is om het aangediende probleem op te lossen. Andere instrumenten dan regels kunnen het probleem dat voorligt misschien wel beter oplossen. 
Voor de regels die wij met elkaar ook echt nodig vinden, kan worden gekeken naar regeldrukvermindering. Het moet duidelijk zijn welk probleem deze regel oplost, zodat de 
regel niet als druk maar juist als positief wordt ervaren. Wat de effectiviteit en proportionaliteit van regels zijn. Regels kunnen “toekomstbestendig” en ruimtescheppend worden 
gemaakt of door de samenleving als spelregels worden opgesteld. Regels kunnen in een internetconsultatie aan een brede groep gebruikers worden voorgelegd en in 
Helder!Zaans worden opgeschreven, zodat deze voor iedereen duidelijk leesbaar zijn. Zo kan de druk van de regels als minder groot worden ervaren. Kortom voldoende 
mogelijkheden om naar alternatieven van regels te kijken. En als een regel toch het beste instrument blijkt te zijn, kunnen we nog kijken naar de wijze waarop we de regel 
opstellen en hoe we de regel inrichten. 

                                                  
5 Arjo Klamer “Een pleidooi voor een sterke samenleving en het vertrouwen in informele regels” in Actal, merkbaar minder regeldruk, essaybundel 2013.



14

Waar in veel situaties de regelreflex optreedt, biedt het afwegingskader de mogelijkheid om eerst te bekijken of er alternatieven voor een regel zijn. Niet vanuit 
de gedachte dat regels per definitie slecht zijn. Maar vaak genoeg blijken regels uiteindelijk niet het beoogde effect te sorteren waarvoor ze zijn opgesteld. 
De benadering van Actal is consistent als het gaat om regels kritisch tegen het licht houden en beoordelen op hun nut en noodzaak. Bij deze benadering hoort 
ook een cyclische aanpak waarbij op gezette tijden een APK-achtige doorlichting van de regels plaatsvindt. Op deze manier wordt de omgevingsverordening 
geen vergaarbak van oude en nieuwe regels maar is het een up-to-date kader waarmee de fysieke leefomgeving geregeld wordt. 

Afwegingskader : 

IN: 
- Probleemsituatie
- Kansen 
- Huidige regels

UIT:
- Bijvoorbeeld bewustwordingscampagne
- Stimuleringsregeling
- Regels: eenduidig/ logische vindplek/ Helder Zaans/ cyclisch onderhoud

FILTER:
- Wat is het probleem?
- Wie is de probleemeigenaar?
- Nuloptie: wat gebeurt er als er niets wordt 

geregeld?
- Sunsetbepaling: regel voor een bepaalde 

periode van kracht verklaren totdat hij niet 
meer nodig blijkt

- Clusteraanpak: beleidsterrein 
overstijgende aanpak

- Alternatief voor een regel: bijvoorbeeld 
met de Ynnovate aanpak: Yonnovate zet 
zich actief in voor de realisatie van een 
innovatieve overheid door vernieuwende 
manieren van (samen)werken gebaseerd 
op principes zoals creative problem 
solving, scrum en design thinking.

Zie bijlage 2 voor de 5 stappen van het filter.
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4 Fasering organisatie en proces

Om te komen tot één omgevingsverordening moeten veel activiteiten in gang gezet worden (zie voor een indruk onderstaande afbeelding van flap met de 
gekleurde plakkers, waarbij iedere plakker voor een bundeling van activiteiten staat). Hierbij staat niet op voorhand vast welke activiteiten opgepakt moeten 
worden en in welke volgorde. Bovendien zijn bij deze activiteiten diverse partijen en personen betrokken. Om dit gehele proces aan- en bij te kunnen sturen 
stellen we voor een methodiek toe te passen die goed werkt met de onzekerheid, tijdsdruk en hoeveelheid werk. De scrum aanpak leent zich hier bij uitstek 
voor. Met deze aanpak werkt een team onder begeleiding van een scrummaster op een intensieve wijze aan de totstandkoming van één
omgevingsverordening. Hierbij vindt een regelmatige toetsing van (tussen)resultaten plaats door de opdrachtgever en de stakeholders. 



16

4.1 Fasering proces

Fase 1: De analysefase 
In deze fase wordt geanalyseerd hoe het gebruik van de verordeningen werkt. Zowel kwantitatief (hoe vaak wordt een beroep gedaan op bepaalde 
verordeningen?, in hoeveel gevallen wordt een melding gedaan dan wel vergunning aangevraagd?, hoe vaak moet worden gehandhaafd?) als kwalitatief (op 
basis van de beleving van het gebruik van de verordeningen door inwoners, ondernemers en degene die er mee moeten werken). De resultaten van de 
analysefase vormen de input om nut en noodzaak van regels/verordeningen te kunnen bepalen. 
Tevens wordt in deze fase nagedacht over de inhoud van de nieuwe omgevingsverordening aan de hand van de eerder in hoofdstuk 2 beschreven 
gecombineerde aanpak. Hoe dit er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk maar denkbaar is dat er 2 panels worden samengesteld. Zij komen elk vanuit een 
andere invalshoek huidige regels en opnieuw beginnen tot een opzet voor de nieuwe omgevingsverordening. Deze opzetten worden naast elkaar gelegd en 
op basis van de verschillen wordt besproken waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt en welke opzet of combinatie van beide opzetten na afweging nog steeds 
de voorkeur heeft. 

Planning: maart tot juli 2017, Resultaat: analyse en globale structuur van de verordening.

Toekomstbestendige wet- en regelgeving

De samenleving van nu is een netwerksamenleving waarin taken en rollen tussen burgers, overheid en markt anders liggen dan voorheen en waarin de 
borging van publieke belangen minder dan voorheen een exclusieve verantwoordelijkheid van de overheid is. Dit biedt kansen en stelt de overheid ook voor 
nieuwe sturingsvraagstukken. Zo neemt de mogelijkheid en wenselijkheid van directe sturing af, bijvoorbeeld doordat bij veel vraagstukken verschillende 
bestuurlijke niveaus betrokken (en bevoegd) zijn en de burger steeds beter in staat is zelf keuzes te maken. Doordat partijen in diverse netwerken opereren 
en steeds op elkaar reageren is het effect van (eenzijdige) interventies bovendien minder voorspelbaar geworden. Daar staat tegenover dat de innovatieve 
kracht van deze netwerken tot meer welvaart kan leiden en ook in het publieke domein kansen biedt om de prestaties van de overheid te verbeteren, 
bijvoorbeeld doordat andere partijen dan de overheid taken op zich willen nemen die eerder exclusief tot het publieke domein behoorden.
De overheid zal er bij haar taak als wetgever voor moeten zorgen dat wetgeving waar mogelijk ruimte biedt aan deze nieuwe ontwikkelingen, dat wil zeggen 
toekomstbestendig is. Het is van belang hier al in een zo vroeg mogelijk stadium, dat wil zeggen bij de voorbereiding van beleid en wetgeving, aandacht voor 
te hebben. Is de wet eenmaal in werking, dan moeten feedbackmechanismen bestaan die informatie geven over de werkelijke effecten. Dit kan weer 
aanleiding geven tot verbetering of vernieuwing. De overheid dient er hierbij steeds op toe te zien dat recht wordt gedaan aan alle publieke belangen. Zo zal 
bijvoorbeeld steeds moeten worden afgewogen hoe het belang van innovatie zich verhoudt tot andere belangen en waarden, zoals veiligheid en 
rechtszekerheid.

67

                                                  
6  1 Kamerstukken II, 2014/15, 33009, nr. 10 en Kamerstukken II, 2015/16, 33009, nr. 12.  
7 Zie onder meer: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/07/06/kamerbrief-werken-aan-toekomstbestendige-wetgeving-en-een-toekomstbestendig-
wetgevingsproces
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Gedragscode Flora en Fauna als spelregels in plaats van door de overheid gestelde regels:
Beschermde planten- en diersoorten op de bouwplaats zijn bij de bouw- en ontwikkelsector niet altijd populair. Niettemin wil deze sector af van het imago dat 
zij geen oog zou hebben voor de bijzondere natuurwaarden in dit land. Ook de bouw- en ontwikkelsector wil voldoen aan de geldende natuurwetgeving en 
naar vermogen bijdragen aan de bescherming van de Nederlandse natuur. Dit vergt van de sector een extra inspanning, die de bedrijven bereid zijn om te 
doen. Voorwaarde is dat de werkzaamheden ongestoord kunnen verlopen, dat incidenten kunnen worden voorkomen en dat voor praktische oplossingen kan 
worden gekozen tegen redelijke kosten.

De sectororganisaties Bouwend Nederland (bouwondernemers) en de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen NEPROM 
(projectontwikkelaars) hebben met het voorliggende document de handschoen van het natuurvriendelijk werken volgens de Flora- en faunawet opgenomen. 
Beide organisaties hebben immers steeds aangedrongen op maatregelen om het werken met beschermde dier- en plantensoorten efficiënter te maken. Het 
zou vreemd zijn nu niet van de geboden mogelijkheid gebruik te maken. De sector verwacht dat met de voorliggende gedragscode niet meer
voor elke situatie een ontheffing hoeft te worden aangevraagd. Daarmee kan in die gevallen een flinke tijdwinst worden behaald.8

Fase 2: Bouwen aan de verordening
Als de ingrediënten voor de Zaanse omgevingsverordening helder zijn, moeten deze een plek krijgen in de nieuwe verordening. Daarnaast zal een procedure-
en organisatieverordening worden opgesteld. Een of meerdere testversies worden besproken met de eindgebruikers, de behandelaars en de raad. 
Tevens worden de bijbehorende werkprocedures opgesteld en afgestemd op de nieuwe omgevingsverordening.

Planning: juli tot november 2017, Resultaat: concept omgevingsverordening inclusief artikelsgewijze toelichting gereed voor besluitvorming

Fase 3: implementatie
Er kan niet van worden uitgegaan dat de omgevingsverordening in een keer volledig voldoet. De omgeving verandert immers ook constant. Na vaststelling 
moet er blijvende aandacht zijn voor noodzakelijke aanpassingen. Dit zal een plaats moeten krijgen in de beleidscyclus waar de evaluatie en eventuele 
bijstelling een onderdeel van zijn. Dat betekent dat de verordening elk jaar tegen het licht wordt gehouden en dezelfde vragen uit het Actal-filter (zie hoofdstuk 
2) moeten worden gesteld als bij de eerste vaststelling.

De verwachting is dat de aanpak veel tijd en capaciteit vergt van de organisatie (zie onderstaande schema met uren inzet en kosten). Het voorstel is om het 
accent in het eerste jaar te leggen op de totstandkoming van een overzichtelijke en goed leesbare omgevingsverordening. Daarbij is ‘het regelen’ via een 
vergunning of een melding nog het uitgangspunt. Dit is op zich al een ingewikkeld en omvangrijk onderdeel. Regels of situaties waarvan na de analyse en het 
‘filteren’ blijkt dat we het ‘anders willen organiseren dan met regels’ worden in het jaar waarin de nieuwe omgevingsverordening proef draait verder uitgewerkt. 
In het tweede jaar komt het accent dus te liggen op het vervangen van regels door andere manieren om de fysieke leefomgeving te ordenen (anders 
georganiseerd) en op de (interactieve) toegankelijkheid van de verordening.

                                                  
8 http://www.neprom.nl/neprom/downloads/gedragscode-flora-en-fauna.pdf
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De gedachte is om regels die anders georganiseerd moeten worden wel op te nemen in de nieuwe omgevingsverordening om te voorkomen dat er tijdelijk 
voor de betreffende situaties niets geregeld is en te voorzien van een aanduiding dat deze regels binnenkort anders georganiseerd zullen worden. Na een jaar 
proefdraaien kan de nieuwe omgevingsverordening dan hierop aangepast worden als de andere aanpak voor regels en thema’s goed is uitgewerkt. 

Planning: 2018 – testen en verbeteren van de verordening.

Onderstaand wordt de beschreven aanpak schematisch weergegeven

Opnieuw 
beginnen

Regel anders organiseren Inventariseren en eerste
(met vermelding dat deze regel ideeën noteren maar nog
in de toekomst anders georganiseerd niet uitwerken
wordt opgenomen in de omgevings-
verordening)

Opnemen in 
omgevingsverordening in 
2017 (van kracht in 2018)

Tweeledige 
aanpakHuidige 

regels

Continueren 
als regel

n

n

In 2018 het 
(anders) 

organiseren 
uitwerken 

en invoeren
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4.2 Kosten en capaciteit organisatie

Het scrumteam belast met deze opgave bestaat uit de volgende disciplines: 

Disciplines Uren per week Kosten
Structureel: (9 maanden)
Scrummaster 36 weken 6 13.000
Communicatie 36 weken 16 35.000
Juridisch adviseur 36 weken 16 35.000
Specialist vergunningen 36 weken 20 41.000
Projectleider 36 weken 16 39.000
Secretariële ondersteuning 36 weken 8 14.000
17 Medewerkers verordeningen 
(incidenteel)*

4
129.000

Schrijver juridische verordening 
(2 maanden in de 2de fase)

20
10.000

Flexibel:
Statistiek en onderzoek 80 uur 80 4.500
ICT 120 uur 120 6.500
Ynnovator 40 uur 40 2.500
Totaal 329.500

*Afhankelijk van inhoud verordening. In samenspraak met houder(s) verordeningen wordt inzet bepaald.

Aandachtspunt:
- Type aanpak ‘anders werken’ vraagt om een cultuurverandering. Dit is een traject van de lange adem. Daarbij moet voorkomen worden dat er 

regelvermindering plaatsvindt en tegelijkertijd nieuwe (tegenstrijdige/dubbele) regels worden ingevoerd.
Beheersmaatregelen: Extra inzet op communicatie en draagvlak, en werkafspraken maken. Dit zal onderdeel worden van de fasering en 
implementatie.

Dekking van de kosten:
- De kosten voor het project worden in principe gedekt vanuit de lijnorganisatie. Indien daarbinnen geen of onvoldoende budget is, dan worden de 

kosten gedekt vanuit het programma. Het programma Omgevingswet beschikt voor 2017 in totaal over een bedrag van € 300.000.
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5 Communicatie

Over het belang van de communicatie

Het succes van dit project valt of staat met communicatie.  
Zonder de juiste informatie, draagvlak en een actieve 
bijdrage van de bewoners, organisaties en bedrijven en 
organisaties kan geen verordening worden gemaakt die de 
gebruiker en het gebied centraal stelt. 

Een goede communicatie is wel arbeidsintensief. Om de 
communicatie goed te kunnen ondersteunen is circa 16 uur 
per week communicatieadvies en inzet nodig. 

Over communicatie ‘Op zijn Zaans’. 
Om de communicatie te structureren wordt de 
communicatiemethodiek ‘Op zijn Zaans’ gebruikt (zie 
afbeelding). 

Per fase (analyse-fase, bouwen aan de verordening en 
implementatie) wordt deze methodiek opnieuw doorlopen. 

Dit hoofdstuk richt zich op de communicatie in de analyse-
fase. 
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5.1 Aanleiding en doel van de communicatie

Doel van de analysefase is tweeledig:
 het informeren van de doelgroepen over het doel van de nieuwe verordening en de aanpak die hiervoor gekozen is, 
 het ophalen wat zij belangrijk vinden in de fysieke leefomgeving en hoe zij dat ‘georganiseerd’ zouden willen zien. 

Afschaffen van regels? Niet iedereen denkt er hetzelfde over…
Bron: www.binnenlandsbestuur.nl; reacties op artikel ‘Weg met overbodige regels’ van Yolanda de Koster over schrappen regels uit APV door gemeente Hollands Kroon, 17 
oktober 2014

“Terug naar het recht van de sterkste...... “

“Zoals hoogleraar staats- en bestuursrecht van de UvA Jon Schilder vandaag in PZC (krant) liet optekenen: "Je kunt stellen dat een deel van de APV een dode letter is, maar 
een dode letter kan snel springlevend worden als dat nodig is. Dat kan niet als die letter niet meer bestaat. Nu staat op wildplassen een boete. Wat moet je straks als je iemand 
aanspreekt die zegt: bekijk het maar! Dan kun je dat niet aanvechten."

“Helemaal mee eens. Ambtenaren hebben een regelwoede. Ze weten alles beter. Ze vertrouwen een burger nooit. Heel goed, dat afschaffen van regels. De meeste regels 
worden gemaakt omdat 1% van de burgers klaagt. De 99% die niet klagen hoor je niet.”

“Het is jammer dat de discussie over regels altijd een stap overslaat: wat zijn de functies van regels. Die zijn tweeërlei: a) voorkomen van conflicten, b) het zo gemakkelijk 
oplossen van conflicten. Het op deze manier beheersen van conflicten is erg efficiënt. Parrtijen hoeven niet steeds het wiel uit te vinden.: Dit mag, dat mag niet. Je weet het van 
tevoren en als je je er niet aan houdt, dat dan zus of zo boven je hoofd. hangt. In economentermen: "conflictbeheersing tegen de laagst mogelijk transactiekosten". 
En, inderdaad, van regels die een dode letter zijn heet niemand last; zo weinig dat het verloren en verspilde moeite is om ambtenaren en bestuurders aan het werk te zetten 

om ze af te schaffen.”

“Prima initiatief. Regels die niet te handhaven zijn en die geen bijdrage leveren aan het leefbaar houden van de woonomgeving kun je beter afschaffen en bij incidenten het 
zelfreinigend vermogen van de samenleving kans geven zijn werk te laten doen.”

“Mijn ervaring is dat overbodig regels niet bestaan als het er op aankomt. Regels die overbodig gevonden worden zijn vaak regels waar men het gewoon niet mee eens is. “

“Helemaal mee eens, meer eigen verantwoordelijkheid. dat werkte immers ook zo goed bij banken, de vleessector, en woningcorporaties? “

“Ik roep ondernemers op dit voorstel te ondersteunen.  Weg met de ballast en ga voor innovatie. Doe meer met minder regels.  Ga voor leefbaarheid in ondernemerschap.  Wie 
wil dat nu niet!”
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Doel van de communicatie in deze fase is daarmee:
 het geven van de benodigde informatie aan de verschillende doelgroepen
 het creëren van draagvlak voor het proces bij de eigen organisatie
 het activeren van bewoners, organisaties en bedrijven (de BOB) om hun ideeën met ons te delen.

5.2 Omgevingsanalyse 

Voor de Omgevingswet is een stakeholdersanalyse gemaakt. Op basis hiervan zijn voorlopig de onderstaande doelgroepen benoemd. Per doelgroep is 
vervolgens aangegeven wat nu met de groep over het maken van één verordening is gecommuniceerd, wat er leeft en speelt en wat dat betekent voor de 
communicatie. In een aparte sessie wordt dit verhaal verder uitgewerkt.

Doelgroep9 Wat er leeft en speelt Betekenis voor communicatie
Medewerkers eigen organisatie: 
vergunningencentrum, handhaving,  
omgevingsplannen, beheer openbare ruimte, 
juridisch control, vakspecialisten, havens en 
vaarwegen, straattoezicht, juridische zaken, direct 
leidinggevenden

Met de medewerkers van de eigen organisatie is 
al gecommuniceerd dat we van 17 naar 1 
verordening willen gaan, maar dat nog niet 
duidelijk is hoe we dat willen doen.  Uit deze 
gesprekken is duidelijk geworden dat  er vaak niet 
één eigenaar is van een verordening. Voor de 
interne communicatie is dat een aandachtspunt. 
Ook kwamen er veel vragen over wat dit voor het 
dagelijks werk betekent.

Om met één mond te praten als organisatie zou je 
medewerkers die veel contact hebben goed 
moeten informeren, en medewerkers die de 
verordening toepassen straks moeten betrekken 
bij de start van het proces, en vragen mee te 
helpen op te halen wat de stad belangrijk vindt.

Aandacht voor risico’s die men verwacht als je 
regels schrapt.

Direct leidinggevenden moeten worden 
geïnformeerd om de vertaling naar de dagelijkse 
aansturing te kunnen maken. 

De ketenpartners: brandweer, provincie, HHNK, 
omgevingsdienst, politie, centraal nautisch beheer, 
HVC, straatnamencommissie etc.

De ketenpartners weten niet dat we van 17 naar 1 
verordening willen gaan.  

Om zo snel en goed mogelijk vergunning te 
kunnen verlenen of om zo goed mogelijke 
algemene regels op te stellen, is medewerking van 
de ketenpartners belangrijk. Zij zullen daarom 
goed in het hele proces moet worden 
meegenomen. Als dit niet of te weinig gebeurt, 
bestaat het risico dat de gewenste snelle 
beoordeling van aanvragen niet wordt gehaald.

De gemeenteraad Willen garantie dat de belangen van de inwoners 
en ondernemers niet worden geschaad. 

Informeren over verloop proces en de kansen en 
risico’s die worden voorzien. 

Bewoners Bewoners zijn vaak onbekend met de inhoud van Duidelijk moet zijn waarom het voor hen belangrijk 

                                                  
9 De gemeenteraad is opdrachtgever. Zij worden in dit plan als doelgroep aangemerkt, om de informatievoorziening naar de raad goed te borgen.
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de regelingen. Wat vinden zij? is hun ideeën met ons te delen.
Uitwerken wie we precies willen betrekken.

Organisaties Organisaties zijn vaak onbekend met de inhoud 
van de regelingen. Wat vinden zij?

Duidelijk moet zijn waarom het voor hen belangrijk 
is hun ideeën met ons te delen.
Uitwerken wie we precies willen betrekken.

Bedrijven Bedrijven zijn vaak onbekend met de inhoud van 
de regelingen. Wat vinden zij?

Duidelijk moet zijn waarom het voor hen belangrijk 
is hun ideeën met ons te delen.
Uitwerken wie we precies willen betrekken.
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5.3 Onze rol en de bedoeling van de communicatie

Per doelgroep wordt bepaald hoeveel invloed zij krijgen op de inhoud van de verordening. Hierbij wordt uitgegaan van de participatieniveaus die in 2009 in 
Zaanstad zijn vastgesteld. Zie onderstaand schema.
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Bij bedoeling/rol wordt het niveau van interactie bepaald, en de bedoeling van de communicatie verder bepaald. Mogelijke bedoelingen zijn o.a.: 
luisterend/ontvangend; verklarend, toelichtend; samen optrekkend; gedrag beïnvloedend; randvoorwaarden biedend; afdwingend; geborgenheid biedend; 
trots uitdragen; enthousiasmerend. Bij alle niveaus van interactie geldt dat een gesprek alleen goed gevoerd kan worden alles over gelijke kennis wordt 
beschikt. Daarom zal voor elk niveau ook moeten worden bepaald welke informatie beschikbaar moet zijn.

Doelgroep Mate van invloed Bedoeling van de communicatie
Interne medewerkers Adviseren Samen optrekkend. Trots (op de Zaanse aanpak). Mede-eigenaar 

voelend.
Ketenpartners Adviseren Verbindend
Gemeenteraad Raad is beslisser en stelt spoorboekje vast.  Zij is 

eigenaar van de verordening.
Enthousiasmerend. Trots (op de Zaanse aanpak). Eigenaar voelend.

Bewoners Raadplegen (ophalen regelingen wel of niet belangrijk)
Adviseren (op basis van thema’s). 

Luisterend/ontvangend, uitnodigend, verklarend.

Organisaties Raadplegen (ophalen regelingen wel of niet belangrijk)
Adviseren (op basis van thema’s). 

Idem

Bedrijven Raadplegen (ophalen regelingen wel of niet belangrijk)
Adviseren (op basis van thema’s). 

idem

5.4 Elementen kernverhaal

Voor de belangrijkste doelgroepen wordt een kernverhaal geschreven. Hiervoor wordt een Factor-C sessie georganiseerd. Hierbij zijn elementen relevant voor 
alle doelgroepen, en elementen relevant voor specifieke doelgroepen. Elementen van dit kernverhaal zijn onder meer:

 Waarom de verordening en deze aanpak belangrijk en urgent is.
 Waarom voor bepaalde regels wordt gekozen: een regel kent twee kanten. Een kant betreft degene die ermee te maken krijgt omdat diegene iets wilt 

(bijvoorbeeld aanleggen van een inrit) met aan de andere kant de omwonenden die ‘beschermt’ worden door de regel. De overheid heeft de 
taak/verantwoordelijkheid om bij het opstellen van een regel of werkwijze beide kanten goed tegen elkaar af te wegen.  Met andere woorden bij de wens 
om een bepaalde regel te schrappen heeft de overheid de taak om na te gaan in hoeverre dit voor een ander tot schade kan leiden. Waardoor de 
uitkomst denkbaar is dat een regel toch in stand wordt gehouden. In de communicatie moet hier goed bij worden stilgestaan en uitgelegd waarom keuze 
is gemaakt voor bepaalde regel.

 Waarom gemeente Zaanstad vooruitlopend op de wet kiest voor deze aanpak. We hebben de ambitie om gebied en gebruiker centraal te stellen. Daarom 
de gecombineerde aanpak: één team dat de bestaande regels als uitgangspunt neemt, en één team dat een nieuwe regels als uitgangspunt neemt.

 Hoe op basis van participatie invloed kan worden uitgeoefend.
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 Wat we doen met de uitkomst van de discussie:  Onderdeel van het proces is het ophalen van ideeën over hoe om te gaan met de inrichting van de 
fysieke leefomgeving. In de communicatie hierover moet duidelijk zijn dat niet alle ideeën overgenomen kunnen worden. Maar dat zij voor de gemeente 
inspiratie vormen om het gesprek over de inrichting van de fysieke leefomgeving goed te voeren en om uiteindelijk te bepalen wat hiervoor 
geregeld/georganiseerd moet worden. Bovendien is het denkbaar dat ook een goed idee uiteindelijk niet uitvoerbaar is of juridisch niet mogelijk. Om de 
inbrengers van de ideeën niet teleur te stellen is het van belang om uit te leggen waarom het ene idee het heeft gehaald en het andere niet. 

 Specifiek intern: wij zijn de organisatieontwikkeling. In wat wij doen uit de ontwikkeling van de organisatie zich. 
 Specifiek voor de raad: welke kans/verbeterslag mis je als je de regels uit de bestaande verordeningen gewoon overneemt.

5.5 Aanpak van de communicatie

De concrete communicatieacties en de planning wordt met behulp van de scrummethodiek bepaald. 
Mogelijke vormen en middelen:

Doelgroep Mate van invloed Mogelijke gespreksmomenten/vormen/middelen
Interne medewerkers Adviseren. - Informeren medewerkers die met de verordening werken over het proces: informatie 

op zaanlink, informatie op werkoverleggen, persoonlijke toelichtingen, informatie per e-
mail toesturen (informeren), informeren direct leidinggevenden (online en offline). 
Voorbeelden verzamelen en delen. Zaanlab organiseren over spanning die we tegen 
komen. 

- Informeren medewerkers die contact onderhouden met de samenleving (informeren) 
via mail, persoonlijke toelichtingen, bijeenkomsten. 

- Medewerkers inzetten bij het ophalen van wat de BOB (bewoners, organisaties en 
bedrijven) belangrijk vinden en hoe de BOB het georganiseerd zouden willen zien 
(adviseren).

- Ophalen bij medewerkers wat zij belangrijk vinden en georganiseerd zouden willen 
zien (adviseren)

- Werksessies om thema’s te bepalen (adviseren)

Ketenpartners Adviseren. - Regelmatig informeren over voortgang via mail, vervolgfilmpje, bijeenkomst, 
meedenksessie, uitnodigen om mee te doen met gesprek in de stad.

Gemeenteraad Beslisser. - Uitnodigen voor bijeenkomsten met inwoners
- Regelmatig informeren via raadsinformatiebrief, carré oid
- Artikelen in bestuurlijke bladen. 
- Aandacht voor onderwerp op de pagina’s van de raad.

Bewoners Raadplegen (ophalen regelingen 
wel of niet belangrijk)
Adviseren (op basis van 

- Informatie op omgevingswet.zaanstad.nl 
- Uitnodigen voor deelname aan panel (advies)
- Inzet digitale participatietool met stellingen (advies)
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thema’s). - Enquête (raadplegen)
- Uitnodigen select gezelschap om mee te schrijven met de verordening (coproductie). 

Organisaties Raadplegen (ophalen regelingen 
wel of niet belangrijk)
Adviseren (op basis van 
thema’s). 

- Idem

Bedrijven Raadplegen (ophalen regelingen 
wel of niet belangrijk)
Adviseren (op basis van 
thema’s). 

- idem
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Bijlage 1 Inventarisatie op te nemen verordeningen

 Rioleringsverordening
 Telecommunicatieverordening (vervallen, vervangen door AVOI)
 Bouwverordening – deels
 Verordening Bodemsanering
 Erfgoedverordening
 Afvalstoffenverordening
 Algemene Plaatselijke Verordening (APV) - deels
 Brandbeveiligingsverordening (vervalt per 1 juli 2017, wordt vervangen door AMvB)
 Parkeerverordening
 Woonschepenverordening
 Marktverordening
 Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen
 Verordening straatnaamgeving en huisnummering
 Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied (regionale afstemming)
 Kermisverordening
 Wegsleepverordening?
 Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI)

De VNG heeft gepleit te onderzoeken of integratie van delen van de Huisvestingswet in de Omgevingswet procesmatige voordelen kan bieden en kan leiden 
tot betere integrale besluitvorming over de samenstelling van de woningvoorraad.
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Bijlage 2 Stappen Actal filter

1.Signaleren – formuleren Deze fase gaat over het signaleren van het maatschappelijk probleem, van het 
beleidsprobleem en van het formuleren van beleidsdoelstellingen

2. Instrumenten kiezen In deze fase worden instrumenten gekozen die worden ingezet om de 
beleidsdoelstellingen te bereiken. We kunnen onderscheid maken in ruwweg drie 
groepen beleidsinstrumenten: communicatieve, financiële en juridische instrumenten.
Vaak veroorzaken juridische instrumenten meer administratieve lasten dan financiële 
instrumenten. Financiële instrumenten veroorzaken veelal meer administratieve lasten 
dan communicatieve instrumenten.

3 Uitvoeringsmogelijkheden Bij een eenmaal gekozen beleidsinstrument zijn verschillende 
uitvoeringsmogelijkheden mogelijk. Ook in deze fase kunnen de administratieve lasten 
voor het bedrijfsleven en/of burger verder worden verminderd. Er zijn verschillende 
soorten uitvoeringsmogelijkheden die gelijktijdig toegepast kunnen worden, namelijk: 
ICT, dienstverlening en de doelgroep. 

4 Handhaving Gekeken wordt hoe het beleid gehandhaafd wordt, waarbij aandacht wordt gegeven 
aan ‘samenwerking’, ‘differentiatie’ en ‘selectie’.

5 Evaluatie In het beleidsontwikkelingsproces is evaluatie erg belangrijk. Er kan dan beoordeeld 
worden in welke mate het gevoerde beleid effectief is geweest. Stopzetting, bijsturen 
of voortzetting van het gevoerde beleid behoort tot de mogelijkheden. Ook in deze 
fase spelen de administratieve lasten een belangrijke rol.


