
Wat kunt en moet u met de nieuwe wet, en 
wanneer? Niet om nu al helemaal voorbereid te 
zijn, maar om bewust te worden van wat er komen 
gaat en de transitieperiode optimaal te benutten. 
En om een visie te formuleren over welke aspecten 
u oppakt en wanneer.

Zorg voor integraal overzicht

De Omgevingswet en al haar facetten vragen om 
een integrale blik en een visie over de aanpak van 
specifiek die onderdelen die meerwaarde bieden 
voor uw organisatie. De wet is bedoeld om zaken te 
vereenvoudigen voor alle betrokkenen.

Om ervoor te zorgen dat eenvoudig niet complex 
wordt, is het van groot belang om vooraf een 
overzicht op hoofdlijnen te maken van alle gevolgen 
en mogelijkheden. 

Nu gebruikmaken van de mogelijkheden

Ons advies is om niet te wachten tot de 
Omgevingswet in 2021 in werking treedt. 
Werken volgens het gedachtegoed van de 
wet kan ook nu al. Wanneer uw beleid aan 
actualisatie toe is, kunt u in plaats van aparte 
structuurvisies, milieubeleidsplannen en 
andere beleidsdocumenten over de fysieke 
leefomgeving, nu al een omgevingsvisie volgens de 
Omgevingswet te maken. Ook bij het actualiseren 
van bestemmingsplannen en het herzien van 
verordeningen is het verstandig om te kijken wat 
de Omgevingswet gaat betekenen. Hierdoor kunt 
u bij de implementatie van de wet veel tijd en 
daarmee geld besparen. Bovendien verbetert de 
dienstverlening naar de burger en krijgt de burger 
ook meer ruimte voor eigen initiatief.
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We zijn bij diverse klanten actief op het gebied van de Omgevingswet. 
Onze ervaren consultants kunnen in de aanloop naar 2021 op 
verschillende manieren ondersteunen bij de voorbereidingen. 

Expeditie Omgevingswet

Gezamenlijk op expeditie naar de Omgevingswet. Na een introductie 
en de gevolgen van de wet voor gemeentelijke organisaties en 
omgevingsdiensten, verkennen de deelnemers onder onze begeleiding de 
gevolgen voor de eigen organisatie. We verzamelen de uitkomsten van 
die ontdekkingstocht en komen gezamenlijk tot concrete aanbevelingen 
voor de organisatie. De expeditie duurt in totaal één dagdeel (3,5 uur) 
en is bij uitstek geschikt voor afdelingshoofden, teamleiders en senior 
medewerkers. Twee ervaren consultants begeleiden de expeditie, waarbij 
de inhoud maatwerk is: uw situatie bepaalt de richting en focus.

Visiebepaling Omgevingswet

Met een visiebepaling bepalen we het ambitieniveau waarmee de 
organisatie de Omgevingswet gaat oppakken. Op basis van een gedegen 
uitleg van de verschillende ambitieniveaus wordt door de deelnemers 
van de sessie gediscussieerd en uiteindelijk een keuze gemaakt. De 
sessie kan zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau plaatsvinden. Na 
afronding van de sessies zal een concreet advies worden opgesteld over 
de wijze waarop en waarom een bepaald ambitieniveau gekozen is voor 
de organisatie. 

Impactanalyse Omgevingswet

In een impactanalyse bepalen we met één of meerdere expedities, 
bureau-onderzoek en interviews met interne en externe stakeholders 
de precieze gevolgen van de Omgevingswet voor uw organisatie. Door 
het spreken van veel medewerkers groeit de bewustwording binnen de 
organisatie. Op basis van de impactanalyse stellen we een helder rapport 
op over waar u staat ten opzichte van de Omgevingswet, met concrete 
aanbevelingen en actiepunten en een routekaart met uit te voeren acties 
voor de implementatie van de Omgevingswet op operationeel, tactisch en 
strategisch niveau. 
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Over Stantec
Onder het motto ‘design with community in mind’ bundelt Stantec wereldwijd 
de kracht van 22.000 medewerkers, werkend op zes continenten. Gevoed 
door wereldwijde ervaring, richten we ons in Nederland op vraagstukken 
rondom milieu, compliance, de Omgevingswet, circulaire economie, bodem, 
assetmanagement, infrastructuur en civiele techniek. We bedienen de gehele 
keten, van operationele uitvoering tot strategisch advies. We zijn daarbij 
anders dan anderen. Vooral door onze innovatiekracht en ons vermogen 
om participatie te organiseren. Onze innovatiekracht komt tot uiting in onze 
specialiteit: het slim gebruikmaken van bestaande data. Met nadrukkelijke 
aandacht voor participatie creëren we duurzame oplossingen, met draagvlak.
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