Atlas Advies
Dienstverlening
Atlas Advies is een adviesbureau gespecialiseerd in dienstverlening voor gemeenten.
Wij spelen in op actuele ontwikkelingen en hebben een vaste kern van ervaren
adviseurs in dienst en daaromheen een flexibele schil bestaande uit experts
werkzaam in verschillende branches. Atlas Advies levert gemeenten beleidsadviseurs,
subsidieadviseurs, projectleiders en programmamanagers. Wij kijken samen met
gemeenten op welke wijze ingespeeld kan worden op actuele ontwikkelingen en
regionale vraagstukken.

De invoering van de Omgevingswet
Een actuele ontwikkeling in gemeenteland betreft de invoering van de
Omgevingswet. De Omgevingswet treedt vanaf 2019 in werking. Veel gemeenten
worstelen met de vraag op welke wijze deze ingevoerd kan worden. Atlas Advies
helpt uw gemeente graag bij de invoering van de Omgevingswet. Zo leveren wij een
integraal programmamanager (of projectleider, kwartiermaker, coördinator) die het
invoeringstraject kan opstarten en daar alle relevante disciplines bij kan betrekken.
Afhankelijk van de fase waarin uw gemeente zich bevindt is het van belang tijdig een
implementatieplan op te stellen dat goed aansluit bij uw specifieke situatie.
Belangrijke aspecten die binnen uw gemeente opgepakt kunnen worden door onze
programmamanager zijn o.a.:
 Vaststellen wat het bestuurlijke ambitieniveau is;
 Het betrekken van de raad en ze inzicht te geven in het tijdsproces en de eigen
rol;
 Inventarisatie van de betrokken disciplines;
 Samenstellen van een team;
 Het uitvoeren van een aantal inventarisaties / verkenningen in de eigen
organisatie zoals een stakeholdersanalyse en een impactanalyse.

Is uw gemeente klaar voor invoering van de Omgevingswet?
De Omgevingswet brengt een geheel nieuwe manier van werken met zich mee die
Atlas Advies van harte onderschrijft. Het vroegtijdig betrekken van o.a. inwoners,
ondernemers en belangenorganisaties is hierbij van belang. Maar hoe betrek je die
nou tijdig bij de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving? Wij komen graag bij u
langs om te inventariseren waar uw gemeente staat en wat Atlas Advies met haar
aanpak en werkwijze kan betekenen. Hierbij staan wij altijd open voor uw ideeën,
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luisteren graag naar uw plannen en brengen samen met u de benodigde stappen in
kaart die tot een succesvolle invoering dienen te leiden. Neem voor meer informatie
contact op met Louis Oosterik oosterik@atlasadvies.com of Maarten Klumpers
klumpers@atlasadvies.com. Beide zijn te bereiken op 0546-456406.
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