
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

In deze nieuwsbrief de laatste ontwikkelingen over de invoering van de 
Omgevingswet. Hoe staat het met de Omgevingsvisie? Is de gemeente op tijd 
klaar om in 2022 volgens de minimale eisen van de wet te werken? Gaat de wet 
in werking treden per 2022? Je leest erover in deze nieuwsbrief.

In deze nieuwsbrief 
• De ontwerp-Omgevingsvisie ligt ter 

inzage 
• Wat staat er in de Omgevingsvisie?  
• Interview met Harry Mengers  
• Werken aan het Omgevingsplan 
• De digitale kant van de Omgevingswet 
 
De ontwerp-Omgevingsvisie ligt ter 
inzage 
Op dit moment ligt de ontwerp-
Omgevingsvisie ter inzage. Op 2 en 3 maart 
zijn er digitale informatiebijeenkomsten 
georganiseerd voor inwoners, bedrijven en 
organisaties. Met een aantal gasten is 
gesproken over verschillende onderwerpen 
uit de ontwerp-Omgevingsvisie. Ruim 140 
mensen keken mee en stelden vragen via 
de chat. Er werden vragen gesteld over 
woningbouw in kleinere dorpen, het belang 
van de Lelylijn, het landschap, gezondheid 
en het economisch profiel van Heerenveen.  
 
Kijk de informatiebijeenkomsten terug via 
mijnkijkopheerenveen. Hier staan ook de 
gestelde vragen en antwoorden. 
 
Inwoners, bedrijven en organisaties 
kunnen tot en met 1 april 2021 hun reactie 
geven op de Omgevingsvisie. Het doel is 

om de Omgevingsvisie op 10 juni 2021 te 
laten vaststellen door de gemeenteraad.  
 
Wat staat er in de Omgevingsvisie?  
De vorige nieuwsbrief ging dieper in op de 

inhoud van de ontwerp-Omgevingsvisie.  
Heel in het kort? De gemeente richt zich tot 
2030 op vier speerpunten: 
• Werken aan Heerenveen als centrum 

voor (top)sport, werk en voorzieningen   
• Bouwen aan toekomstbestendige 

woningen  
• Zorgen voor gezonde, klimaat-

bestendige en leefbare wijken en 
dorpen   

• Versterken van de kwaliteit en 
veerkracht van het landelijk gebied 

 
Bekijk voor een korte versie van de 
Omgevingsvisie ook eens dit filmpje. 
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Werken vanuit kernkwaliteiten 
Heerenveen heeft onderscheidende kern-
kwaliteiten vastgesteld. Noem het ‘ons 
DNA’. Dit DNA zien we als basis voor 
verdere ontwikkeling van Heerenveen. 
Tijdens de Omgevingsdialogen in maart en 
mei 2019 zijn deze kernkwaliteiten met 
inwoners besproken en aangescherpt.  
 
Onze kernkwaliteiten 
A. Een landelijk onderscheidend profiel als 

(top)sportgemeente  
B. De uitstekende (boven)regionale 

bereikbaarheid en het vestigings-
klimaat dat daarbij hoort.  

C. De nabijheid van regionale voor-
zieningen  

D. Landschappelijke diversiteit  
E. De historie van de (veen)ontginnings-

geschiedenis  
F. Een robuust groen- en blauw netwerk 

 

 

Gebiedsgerichte uitwerking 
Alle gebieden in de gemeente zijn in de 
visie verder uitgewerkt. De kernkwaliteiten 
van de verschillende plekken en de 
ontwikkelingen die de komende jaren gaan 
spelen. Ook zijn de ambities, die we daarbij 
als gemeente hebben, beschreven. 

Interview met Harry Mengers 
Harry Mengers is vanaf 1 maart de nieuwe 
programmamanager van de Omgevingswet 
en daarmee de opvolger van Jeroen 
Stegeman. In 2021 moet nog veel 
gebeuren. De veranderingen die de 
Omgevingswet met zich meebrengt, heeft 
invloed op college, raad, medewerkers en 
initiatiefnemers uit de samenleving.  
We stellen hem een paar vragen. 
 

 
 
Wat vind jij, vanuit het werk gedacht, 
belangrijk aan de Omgevingswet? 
Om het einde voor ogen te houden! Dan zie 
ik die inwoner en die ondernemer die iets 
moois en goeds willen. En als ze die 
omgevingsvergunning in handen hebben, 
hoor ik ze zeggen: ‘Ik ben goed geholpen 
door de gemeente Heerenveen!’. Dat 
betekent voor ons: een geoliede machine 
met een digitaal loket en een routewijzer 
afgestemd op die klant. Met duidelijke en 
afgepaste informatie, stappen die gezet 
moeten worden en een route die snel af te 
leggen is. Kan het in 5 dagen? Doen! Of 
zoals in de meeste gevallen in 8 weken of  
26 weken als het ingewikkeld is. In ieder 
geval dat helder maken aan de klant. En 
net zoals dat gaat met een onlinebestelling 
laten zien hoe het staat met de 
afhandeling. Dat vraagt om investeringen 
in de hardware en software.  



 
Er is al een hele goede basis gelegd en ik 
heb er zin in om deze operatie tot een 
succes te maken. 
 
Heb je in je vorige werk te maken 
gehad met de Omgevingswet? Zo ja, 
op wat voor manier? 
In meerdere gemeenten heb ik te maken 
gehad met het programma Omgevingswet. 
Naast met omgevingsdiensten, water-
schappen en provincies heb ik ook veel 
contact gehad en samengewerkt met 
klanten die iets willen. Daarbij vind ik het 
belangrijk dat de gemeente er voor die 
klanten is en oog houdt voor de 
verschillende belangen. Een ‘Ja, mits’ is het 
uitgangspunt, maar een helder ‘Nee’ mag 
ook gezegd worden. Hoe eerder 
duidelijkheid, hoe beter. 
 
Je bent er nog niet zo lang, maar wat 
denk je tot nu toe over Heerenveen & 
de Omgevingswet? 
Heerenveen loopt voorop in gemeenteland 
bij de implementatie van de Omgevings-
wet. Er is veel werk verzet met het digitale 
loket, het inrichten van klantreizen, de 
Omgevingsvisie en andere stappen. 
 
Waar richt je je vooral op tot het einde 
van het jaar? 
De opgave voor 2021 is om op 1 januari 
2022 met alles wat we opgebouwd hebben 
echt te gaan werken. Oefenen, 
communiceren, oefenen, communiceren, ik 
kan het niet vaak genoeg zeggen. Met 
medewerkers veel in de praktijk oefenen. 
Leidinggevenden, het college en de raad 
meenemen en de kaders bepalen voor deze 
operatie. Die operatie gaat nog flink door in 
2022 en daarna. De proef op de som is om 
de klant te vragen: ‘Wat vond je van onze 
dienstverlening?’ en dan het gedroomde 
antwoord te horen. 
 
 
 
 

Het Omgevingsplan? 
Wat is het Omgevingsplan? 
Het Omgevingsplan is onderdeel van de 
Omgevingswet en komt in de plaats van de 
huidige bestemmingsplannen, regels uit 
verordeningen en de regels die van het Rijk 
naar de gemeenten gaan. Dit laatste wordt 
de Bruidsschat Omgevingswet genoemd. 
 
Wat is nieuw aan het Omgevingsplan? 
Het Omgevingsplan voegt de regels samen 
in één verordening. Dat is nieuw. Dit dwingt 
ons om voor het maken van regels naar het 
totaalplaatje voor de gemeente te kijken en 
niet alleen naar afzonderlijke gebieden. 
Ook wordt meer gemeentelijke aandacht 
verwacht voor gezondheid, veiligheid en 
milieu.  
Hier komt veel bij kijken. Ook omdat het 
Omgevingsplan nieuw is in gemeenteland 
en er geen voorbeeld beschikbaar is. 
 
Wanneer moet het Omgevingsplan 
klaar zijn? 
Het Omgevingsplan moet uiterlijk 31 
december 2029 klaar zijn. Maar als de 
Omgevingswet op 1 januari 2022 in 
werking treedt, moet de gemeente al wel 
met een Omgevingsplan kunnen werken. 
Ruim voor deze datum moet de gemeente 
initiatiefnemers die een Omgevingsplan 
willen maken hierbij kunnen helpen. 
 
Voorbereiding Omgevingsplan 
We zijn druk bezig met het Omgevingsplan. 
De belangrijkste vragen die voortvloeien uit 
de keuzevrijheid en afwegingsruimte uit de 
Omgevingswet zijn geïnventariseerd en de 
daarbij te maken keuzen zijn inzichtelijk 
gemaakt in een Handboek Omgevingsplan. 
In dit Handboek Omgevingsplan staat hoe 
het Omgevingsplan van de gemeente 
Heerenveen eruit komt te zien. 
 



 
De digitale kant van de Omgevingswet 
Waar gaat het over 
Het Digitale Stelsel Omgevingswet, 
kortweg DSO genoemd, is de plek waar 
inwoners en bedrijven straks de informatie 
vinden. Om te checken of je een 
vergunning nodig en ook om de vergunning 
aan te vragen.  
Werkzaamheden hiervoor gebeuren 
natuurlijk meest ‘achter de schermen’, 
maar het moet wel gebeuren. Systemen 
moeten op elkaar afgestemd worden. Ook 
worden er zogenaamde Vragenbomen 
gemaakt. Door antwoord te geven op de 
vragen, komt de aanvrager snel bij het 
antwoord wat hij of zij mag en moet doen. 
Het is een hele klus om alles goed op elkaar 
aan te sluiten.  
Andere regels, andere manieren van 
werken, betekent bijvoorbeeld ook 
aanpassingen in formulieren en teksten. 
 
Testen en oefenen 
Technisch wordt alles in het werk gesteld 
halverwege dit jaar hiermee klaar te zijn. 
Dan wordt de 2de helft van het jaar gebruikt 
om goed te testen. Vanaf januari volgend 
jaar moet het immers allemaal werken. 

Betere wisselwerking in duidelijke taal 
Er is goed gekeken naar hoe het was en hoe 
het moet worden rondom regels en 
vergunningen. Wat zijn de wensen van 
inwoners en bedrijven? De Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten heeft dit landelijk 
geïnventariseerd. Bij het inrichten van het 
nieuwe systeem is al deze informatie 
gebruikt.  
De gemeente wil inwoners en bedrijven 
natuurlijk optimaal van dienst zijn. 
Duidelijk vanaf het begin, sneller 
antwoorden bij de eenvoudige aanvragen 
en vanaf de start goed overleg bij de meer 
complexe aanvragen.  
Meer informatie 
Wil je meer weten over de Omgevingswet 
of de Omgevingsvisie? Kijk dan eens op de 
volgende websites: 
• https://www.mijnkijkopheerenveen.nl 
• https://www.rijksoverheid.nl/onderwer

pen/omgevingswet 
• https://aandeslagmetdeomgevingswet.

nl 
• https://www.heerenveen.nl/actueel/o

mgevingsvisie 

  




