
Wat kan IK nu al doen?Wat is ons kompas?

Leren van wat we 
onderweg tegenkomen

Wat betekent het voor ons?

Wat betekent dit? Wat kunnen we ermee?

Wat betekent deze expeditie voor mij?

NAJAAR 2016

2017

2017 / 2018

2018

per 01-01-2019

fase 1 verkennenfase 
Wat is ons kompas?Wat is ons kompas?

NAJAAR 2016NAJAAR 2016

 verkennen
Wat is ons kompas?Wat is ons kompas?

Leren van wat we 
onderweg tegenkomenonderweg tegenkomen

 verkennen
Wat kan IK nu al doen?

onderweg tegenkomenonderweg tegenkomen

 verkennen
Wat kan IK nu al doen?

Wat betekent deze expeditie voor mij?

Wat betekent dit?Wat betekent dit?

2018

Wat betekent het voor ons?Wat betekent het voor ons?

Wat betekent deze expeditie voor mij?

Wat kunnen we ermee?

per 01-01-2019

EXPEDITIEPLANNING
04/10/2016 Gesprek College
10/10/2016 Gesprek Raad
17/11/2016 Expeditiedag

Waarom een nieuwe 
Omgevingswet?

De veranderende wereld vraagt om fl exibiliteit, 
creativiteit en nieuwe vormen van organiseren.
Door mee te bewegen op de ontwikkelingen in 
de stad, hier pro-actief op in te spelen maken 
we samen, met inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke partners een sterk en aantrekkelijk 
Breda. De Omgevingswet maakt dit mogelijk.

Onze rol als overheid verandert. Van zorgen voor 
naar zorgen dat. Dit vraagt van ons om continu 
vanuit de klant, vanuit de opgave (van groot tot 
klein) en als één organisatie te denken en handelen 
in mogelijkheden. We zetten menskracht en 
middelen fl exibel in naar gelang de opgaven en 
organiseren ons doelmatig. 

We zijn allemaal ondernemende werknemers die 
initiatief nemen en leren van ervaringen.

Ga mee!

Durf!





Omgevingswet in het kort

Iedere Bredanaar wil graag een leefomgeving waarin 
het fi jn wonen, werken en relaxen is. Echter, de 
praktijk leert: zoveel mensen, zoveel wensen. Een 
complexe wetgeving op dit gebied (26 wetten en 
honderden regelingen), maakt het voor inwoners en 
ondernemers niet makkelijker.  

Gelukkig is er goed nieuws! Vanaf 2019 is er 
één Omgevingswet die de regels eenvoudiger en 
duidelijker maakt en bestaande wetten vervangt.  
Concreet betekent dit ook dat de vele, nu nog 
geldende regels in Breda worden teruggesnoeid  
naar één  ‘Omgevingsplan’ voor de stad. Het  nieuwe 
omgevingsplan benadert de woonomgeving als één 
samenhangende ruimte en brengt verschillende 
thema’s als ‘Welzijn en leefbaarheid’, ‘Welvaart en 
economie’ en ‘Omgevingskwaliteit’ bij elkaar.

De kracht van de organisatie is steeds meer 
afhankelijk van de mate waarin wij burgers, bedrijven 
en maatschappelijke organisaties in positie brengen. 
Zodat zij het verschil kunnen maken. Omdat de 
samenleving daarom vraagt en omdat wij vaak niet 
over de menskracht, geld en informatie beschikken 
om het als gemeente te doen. De Omgevingswet is 
onze kans om vanuit een andere rol samen met de 
inwoners en bedrijven de stad vorm te geven. Dit 
vraagt van iedereen anders denken, anders doen, 
anders organiseren en anders sturen ! 
We kunnen daarom het proces naar een nieuwe 
Omgevingswet niet los zien van alle andere 

ontwikkelingen die binnen als buiten de 
organisatie plaatsvinden.

Samen op expeditie Samen op 
weg naar een krachtig Breda

De overheid wil meer ruimte maken voor bedrijven, 
instellingen en de gemeenschap. Het speelveld 
verandert en verschuift. Dit is een groeiproces. 
Veel ontwikkelingen (intern en extern) hangen 
met elkaar samen, kunnen elkaar versnellen of 
juist tegenwerken. Er gebeurt veel tegelijk en 
veranderingen gaan snel. Dat maakt dat we voor dit 
proces geen blauwdruk hebben. We ontwikkelen van 
A naar B, zonder dat we goed weten hoe B eruit ziet. 
We zien dit traject als een gezamenlijke expeditie 
naar een innovatieve, lerende organisatie voor een 
krachtig Breda!

Hoe ziet de expeditie eruit?

Stapsgewijs geven we dit proces vorm op basis 
van de praktijk + ervaringen.

1 Verkennen (Wat betekent het voor ons?)

2 Ontdekken (Wat kunnen we ermee?)

3 Ontwerpen (Wat gaan we ermee doen?)

4 Vormgeven (Hoe gaan we het uitvoeren?)

5  Refl ecteren (Hoe kunnen we ons verder 
ontwikkelen?)

Wat gaan we NU ( fase 1) doen?

•  Kompas bouwen om koers te houden. 
•  Impact onderzoeken van de Omgevingswet 

op de stad, op de afdeling, op het werk.
•  Experimenteren om te leren).

Wat is ons kompas?

De ambitie van het Rijk klinkt simpel: 
“Eenvoudig Beter”. Minder regels, met meer 
eigen verantwoordelijkheid voor burgers en 
bedrijven betekent niet alleen iets voor de 
overheid. Het heeft ook gevolgen voor de 
maatschappij. Minder regels, meer ruimte, 
meer maatwerk. Hoe gaan we dit in Breda 
doen? Gedurende het proces zullen we door 
ervaringen, en de dialoog hierover voeren, 
leren. Samen formuleren we een werkbare 
set van speelregels, waarmee we recht doen 
aan de doelstelling van de wet. Zo werken we 
vanuit de bedoeling van de nieuwe wet: we 
regelen de basis en leveren maatwerk. 

Op korte termijn stellen we een eerste set op, 
om richting te geven zodat we die samen op de 
expeditiedag verdere invulling kunnen geven. 

Leren van wat we onderweg 
tegenkomen

Door te experimenteren willen we bekijken 
‘wat werkt wel en wat werkt niet goed?’ 
én ‘waar liggen kansen en wat zijn 
energieslurpers?’. De antwoorden nemen 
we mee in de vervolgstappen. Ons motto is: 
‘Gewoon beginnen en leren’. We zijn immers 
samen op expeditie naar iets nieuws, iets dat 
beter werkt. 

We zijn al volop aan het experimenteren. Denk 
aan stadsstrand Belcrum Beach, Opgeruimd 
Breda en Omgevingsplan Zuid-West. In de 
organisatie is de afdeling T&H gestart met de 
te verkennen impact op werk.

Wat betekent deze expeditie 
voor mij?

Alle ontwikkelingen vanuit de Omgevingswet 
vragen voor iedereen (intern en extern) een 
andere manier van organiseren en communiceren 
(minder van ‘bovenaf’ en beslissen en meer 
faciliteren waar nodig). Daarnaast wordt het 
leveren van maatwerk (kaders, speelregels samen 
maken) steeds belangrijker. 

Ben jij klaar om op expeditie te gaan? 
  Ken ik de ontwikkelingen?

   Ben ik klaar voor alle ontwikkelingen die 
op mij afkomen?

  (Hoe) haal ik het beste uit mijzelf? 

   Weet ik wat de ontwikkelingen betekenen 
voor mijn werk?

Heb jij nog een paar vragen onbeantwoord? 
Wellicht helpt dit jou.
•  Laat je informeren over de Omgevingswet en 

andere veranderingen die op ons afkomen! 
 Tips: 
 -  Via het VNG, A&O fonds is veel kennis 

en informatie beschikbaar; 
 -  Stel je vraag aan je teamleider, zodat 

ze weten waar behoeften liggen;
 -  Kom naar de expeditiedag over de 

Omgevingswet!;
 -  Het expeditieteam kun je mailen via 

omgevingswet@breda.nl
•  Start als afdeling / team een verkenning over 

de impact van de Omgevingswet. Afdeling 
Toezicht & Handhaving is al begonnen met 
het project Voorbereiding Omgevingswet in 
samenwerking met team Leefomgeving. Een 
eerste terugkoppeling volgt de expeditiedag.

•   Zorg ervoor dat je goed bent uitgerust en je 
rugzak goed gevuld hebt met kennis, kunde 
en kwaliteiten die je onderweg nodig hebt. 
Je kunt contact opnemen met 
mobiliteit@breda.nl (talentenscan, ontwikkel-
assessment e.d.) of met yourgoals@breda.nl 
(voor scholings-coachingsmogelijkheden).

•   Geef aan wat je ziet aan verbeterpunten, 
welke knelpunten zou je graag opgelost zien 
met de komst van een andere werkwijze, 
andere regelgeving? Waarmee zou je graag 
experimenteren om te kijken of iets werkt 
of niet? Ga hierover in gesprek met je 
teamleider of benader het expeditieteam via 
omgevingswet@breda.nl 

Wat wil je nog weten voordat 
je op expeditie kunt

Wij hebben jou nodig! Vragen?
Heb je vragen, groot of klein, naar aanleiding 
van deze informatie stuur dan een mail naar 
omgevingswet@breda.nl; Wij zullen alle vragen 
verzamelen en als input gebruiken voor de 
expeditiedag op 17 ovember.

Expeditieteam
We hebben ons expeditieteam op basis 
van talenten en kennis samengesteld. 

Onze expeditieleden zijn: 
•  Danielle Dictus, overall expeditieleider
•  Hans Koning en Eefje Remijn: 

Inhoudelijke experts Omgevingswet
•  Evelien Simons: 

Concern brede organisatieontwikkeling
•  Arjen de Jongh: Innovatie Breda
•  Jan van Doorn: Bedrijfsvoeringsopgaven
•  George Marcusse en Peter Pijnenburg:

Wijk in Breda
•  Marleen Bakker en Cas Christiani: 

Impact op afdelingen (T&H pioniert)
•  Angelique Damen: 

Anders werken, anders doen
•   Ivo van Zitteren: Informatie & Digitalisering
•   Jannet Koster: Organisatie adviseur 
•  Peter Jeucken: Communicatie adviseur 

Per fase kunnen andere kennis, talenten nodig 
zijn en dat betekent dat de samenstelling kan 
wisselen. 
Wil jij jouw talent of kennis inzetten tijdens 
de expeditie? Laat het weten en mail naar 
omgevingswet@breda.nl !

17/11/2016 
Expeditiedag
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Zet alvast 
in je agenda!

Nieuwsgierig?
Ga mee!


