
Programma Slagsessies januari/februari 2020 
 

 

09.30 - 10.00 Welkom en opening 

 
Ronde 1 
10.00 - 11.15 

De bruidsschat in het 
omgevingsplan en de knip bij 

bouwen 

 

VTH. Beleven, oefenen en 
inregelen! 

 
Ervaar het Omgevingsloket 

 

Van de minimum eisen 
naar een concrete aanpak 

11.15 - 11.30 Koffie 

 
Ronde 2 
11.30 - 12.45 

 

Ontwerpvragen en aanpak 
overgangsfase omgevingsplan 

 

Toepasbare regels 
voor beginners 

 

Toepasbare regels 
voor gevorderden 

 
Bepaal uw DSO aansluitstrategie 

12.30 - 13.15 Lunch 

 
Ronde 3 
13.15 - 14.30 

De verordeningen 
(meenemen) in het 

omgevingsplan 

 

Participatie 
in de Omgevingswet 

Organisatie 
Omgevingswet-proof 

inrichten 

 

Aanvullingsspoor 
grondeigendom 

 

Technisch aansluiten 
op het DSO, de aanpak in 2020 

  30 jan. in Zwolle 

6 feb. in Den Bosch 

29 jan in Utrecht 
30 jan. in Zwolle   

5 feb. in Den Haag 

 

14.30 - 14.45 Pauze 
 
 

Ronde 4 
14.45 - 16.00 

 
 

Omgevingsvisies en Programma’s 

 

Samenhang omgevingsplan, 
waterschaps- en 

omgevingsverordening, een casus 

 

 
Omgevingstafels en 
snelserviceformules 

 

 
Hoe neem ik mijn bestuur 

en raad mee? 

16.00 - 17.30 Borrel 



 Workshops dienstverlening en vergunningverlening  
 

 

 

VTH. Beleven, oefenen en inregelen! 

Keuzes maken is stap 1. Wat zijn de consequenties van wel of niet kiezen in de VTH-keten? Welke keuzes moeten zo snel mogelijk worden 
gemaakt om op 1-1-2021 op het minimumniveau te zitten? Wat betekent dit voor uw aanpak? Vanuit een casus gaan we met deze vragen aan 
de slag. 

 

 

Omgevingstafel en snelserviceformules 

In deze workshop bespreken we interactief de Omgevingstafel en Snelservice vergunningverlening. U krijgt inzicht en hulpmiddelen waarmee u 
binnen uw organisatie de Omgevingstafel en Snelservice voor vergunningen kunt implementeren. 

 

 

Participatie in de Omgevingswet 

“Ja we passen participatie toe”. Dat makkelijk gezegd. In deze workshop besteden we aandacht aan de ingrediënten om een goed 
participatieproces op te zetten. Want participatie draait niet alleen om samenwerking met inwoners; ook afdelingen, college en raad maken 
onderdeel uit van je werkveld. 

 

 

Ervaar het Omgevingsloket 

Neem zelf een kijkje in het nieuwe Omgevingsloket. Verplaats u in een initiatiefnemer. Doorloop de vergunningcheck, dien zelf een 
vergunningaanvraag in en bekijk de plannen in Regels op de kaart. Zijn we voor de initiatiefnemer één overheid? We kijken samen naar de 
impact en samenhang van de verschillende onderdelen van het Omgevingsloket. 

Deze workshop is een herhaling van de workshop tijdens de Slagsessies van oktober 2019. 



 Workshops regelbeheer  
 

 
 

Toepasbare regels voor gevorderden 

Toepasbare regels voor gevorderden gaat verder waar de workshop Toepasbare regels voor beginners ophoudt. We gaan dieper in op de 
samenhang tussen het omgevingsdocument en toepasbare regels. We bespreken hoe activiteiten en annotaties in het omgevingsdocument 
samenhangen met toepasbare regels. Welke vraagtypen (bijvoorbeeld geo-vragen) gebruikt kunnen worden en hoe geografie gebruikt kan 
worden in toepasbare regels. Verder zoomen we in op alle andere mogelijkheden die er zijn om het Omgevingsloket naar eigen inzicht in te 
richten. 

 

 

Toepasbare regels voor beginners 

Hoe maakt u begrijpelijke (toepasbare) regels en goede vragenbomen voor de vergunningcheck en het aanvraagformulier? Een workshop voor 
beginners waarin wordt uitgelegd wat toepasbare regels zijn, waar ze in het Omgevingsloket voorkomen en hoe u in uw eigen organisatie de 
juridische regels omzet naar toepasbare regels. 

Deze workshop is een herhaling van de workshop tijdens de Slagsessies van oktober 2019. 
 

 

Samenhang omgevingsplan, waterschaps- en omgevingsverordening, een casus 

In deze workshop gaan we aan de slag met een casus: een projectontwikkelaar wil een woningenblok in een grondwaterbeschermingsgebied 
herontwikkelen. Hoe kunt u als bevoegde gezag tot samenhangende regels komen in omgevingsplan, waterschapsverordening en 
omgevingsverordening ten behoeve van de beoordeling van deze activiteit? Welke belangen spelen er? Welke aanpak volgt u? Wat als regels 
tegenstrijdig zijn? De casus richt zich op decentrale regels (regels van gemeenten, waterschappen en provincies) in relatie tot lozen en bouwen. 
Het gaat over samenwerking en aanpak; er wordt beperkt ingegaan op bijbehorende juridische regels en toepasbare regels. 

Dit is een workshop voor gevorderden. 



 Workshops juridisch en beleid (1/2)  
 

 

 

De bruidsschat en de knip met het Omgevingsplan 

In deze sessie krijgt u antwoord op de vragen: Wat staat er in de bruidsschat? Wat moet ik daarmee in het omgevingsplan? Wat betekent de 
knip bij de bouwactiviteit voor het omgevingsplan? 

 

 

Ontwerpvragen en aanpak overgangsfase omgevingsplan 

Met behulp van de ontwerpvragen VNG een omgevingsplan nieuwe stijl ontwerpen: wat moet en wil ik opnemen in het omgevingsplan en met 
welk type regels? En wat betekent dit voor het opbouwen van het omgevingsplan en het behandelen van initiatieven in de overgangsfase. 

 

 

De verordeningen (meenemen) in het omgevingsplan 

Gemeentelijke verordeningen bevatten regels die uiterlijk 1-1-2029 in het Omgevingsplan nieuwe stijl zijn opgenomen. In deze interactieve 
sessie gaat u zelf aan de slag met de regels in uw eigen gemeentelijke verordening. Welke regels landen in het omgevingsplan en welke niet en 
vooral waarom wel of waarom niet. 

Om de sessie goed te kunnen voorbereiden vragen wij deelnemers om regels uit hun eigen gemeentelijke verordeningen in te sturen. Regels 
waarover getwijfeld wordt of deze in het omgevingsplan nieuwe stijl worden opgenomen. 



 Workshops juridisch en beleid (2/2)  
 

 

 

Omgevingsvisies en Programma’s 

Hoe anders wordt beleid maken op het gebied van de fysieke leefomgeving als de Omgevingswet er is? Moet nu alles integraal? En wat heb ik 
nu aan het ‘programma’ als instrument? Ben ik m’n vrijheid in het maken van beleid straks kwijt en zit ik vast aan allerlei (procedurele) 
vereisten? Zin en onzin rondom het beleidsinstrumentarium van de Omgevingswet. 

 

 

Aanvullingsspoor grondeigendom 

In deze workshop laten we zien wat de belangrijkste wijzigingen voor het grondbeleid en de regelgeving zijn met het opgaan van 
grondeigendom in het systeem van de Omgevingswet. Denk aan het inpassen van de instrumenten die ingrijpen in het eigendomsrecht van de 
grond: voorkeursrecht, onteigening, herverkaveling en kavelruil in landelijk gebied. 

Alleen op 30 januari in Zwolle en 5 februari in Den Haag. 



 Workshops programmamanagement  
 

 

 

Organisatie Omgevingswet-proof inrichten 

In deze sessie deelt een overheid hun ervaringen met vraagstukken als: Hoe organiseer ik de verandering in mijn organisatie? Wat zijn de 
noodzakelijke competenties voor medewerkers? In welke fase ga ik om tafel met ketenpartners? Hoe regel ik de transitie bij inwerkingtreding en 
daarna? 

Alleen op 29 januari in Utrecht en 6 februari in Den Bosch. 
 

 

Van de minimum eisen naar een concrete aanpak 

In deze werksessie gaat u zelf aan de slag met het maken van uw eigen implementatieplanning voor het DSO. U krijgt daarbij ondersteuning van 
experts en met een praktijkcasus als voorbeeld. De continuïteit van de dienstverlening staat centraal en is gericht op de minimum criteria. We 
dagen u uit uw ambities en de haalbaarheid daarvan te onderzoeken. 

We raden deelnemers aan zich te verdiepen in de minimum eisen, roadmap en het 'kookboek' voor aansluiten. 
 

 

Hoe neem ik mijn bestuur en management mee? 

Aan de hand van het Keuzepaneel helpen we u in gesprek te gaan over de kaders en randvoorwaarden die nodig zijn om de Omgevingswet te 
implementeren. Het keuzepaneel is een dialoogmodel dat gemeenten helpt om keuzes te maken. Het geeft inzicht in de effecten van de keuzes 
zodat deze goed onderbouwd kunnen worden. 



 Workshops informatiemanagement  
 

 

 

Bepaal uw DSO aansluitstrategie 

Weet u al hoe u gaat aansluiten op de landelijke voorziening van het DSO? In deze workshop helpen we u met een handige vragenboom voor de 
3 koppelvlakken een aansluitstrategie te bepalen. U gaat onder begeleiding van experts aan de slag met praktijkvoorbeelden uit de regio. 

We raden deelnemers aan zich te verdiepen in de minimum eisen, roadmap en het 'kookboek' voor aansluiten. 
 

 

Technisch aansluiten op het DSO, de aanpak in 2020 

Koppelingen met het Digitaal Stelsel Omgevingswet zijn de basis om uw systemen te kunnen aansluiten en zo goed voorbereid te zijn op de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet. In deze workshop geven we inzicht hoe u in 2020 (technisch) kan koppelen met het DSO. We 
informeren u over de aanpak bij het koppelen door overheden en hun leveranciers. En welke ondersteuning u hierbij kan verwachten van het 
programma Aan de slag met de Omgevingswet. 



Data en locaties Slagsessies 
 

 
 

Woensdag 29 januari 2020 Beatrixgebouw (naast Utrecht CS) 
Jaarbeursplein 6A 
3521 AL Utrecht 

 

Donderdag 30 januari 2020 Nieuwe Buitensociëteit 
Stationsplein 1 
8011 CW Zwolle 

 

Woensdag 5 februari 2020 7AM 
Buitenhof 47 
2513 AH Den Haag 

 

Woensdag 6 februari 2020 Congrescentrum 1931 
Oude Engelenseweg 
Den Bosch 


