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Even kennismaken



Programma

• Inleiding en kennismaking

• Doelstelling en doelgroep

• Leerproces

• Inhoud van de aanpak

• Eerste ervaringen in Hart van Brabant

• Kennis vooraf en aandachtspunten

• Hoe meld ik me aan?



Doelstelling regionale sessies

• Overbrengen van kennis over het omgevingsplan (dit omvat juridische en toepasbare regels, 
digitalisering en proces van opstellen);

• Gemeenten activeren om de nodige keuzes te maken voor het op te stellen omgevingsplan;

• Gemeenten een eerste oefening/doorleving bieden met het opstellen van een deel van een 
omgevingsplan;

• Gemeenten ondersteunen bij maken bij een plan van aanpak voor hun gemeente voor de 
transitiefase naar het omgevingsplan;

• Gemeenten ondersteunen bij het eventueel formuleren van een opdracht voor de 
(dienstverlenende) markt;

• Gemeenten een platform en netwerk bieden in de regio ten aanzien van het omgevingsplan;

• Gemeenten actief kennis laten maken met het VNG Forum en producten uit de PDC van de 
VNG;

• Kennismaking met DSO-LV;

• Deelnemers kunnen na afloop zelf regels voor activiteiten opstellen voor 1 of 2 activiteiten.



Doelgroep

• Medewerkers van gemeenten en hun uitvoeringsdiensten:

• Alle inhoudelijk betrokkenen bij opstellen omgevingsplan (Juridische 
zaken, verordeningen (APV), vergunningen, toezicht en handhaving, 
milieu, ruimtelijke ordening, energie, bodem, gezondheid, veiligheid, 
erfgoed, water);

• Alle betrokkenen bij digitalisering van het omgevingsplan;

• Alle betrokkenen bij het opstellen van juridische en toepasbare regels.

• Het betreft hier een brede doelgroep van zowel gemeenten als 
samenwerkingspartners (omgevingsdienst, VR, GGD, waterschap). 
Potentieel gaat het dus om een grote groep deelnemers aan de sessies.



Leerproces omgevingsplan



Kernboodschappen omgevingsplan I

• Het omgevingsplan is geen bestemmingsplan

• Meer karakter van een verordening

• Breder: fysieke leefomgeving ipv RO

• Het idee van een bestemming en een bestemmingsvlak wordt losgelaten. 
Uit de kaart blijkt welke (algemene) regels op een locatie gelden.



Kernboodschappen omgevingsplan II

• Maak goed gebruik van de hulpmiddelen van VNG

• Organiseer de samenwerking tussen de betrokken disciplines, neem de 
tijd elkaar, en elkaars taal te leren kennen



Het programma

• (vooraf zelf inlezen in basiskennis indien nodig, ca 12 uur)

• Drie dagdelen informeren en samenwerken (12 uur per deelnemer)

• Tussendoor werken aan de eigen casus en invulling van de 
overgangsfase (12 uur per deelnemer)

• Follow up organiseren in de eigen regio

• VNG Fora als platform om tijdens en na de sessies informatie te delen 
en vragen te stellen

Tijdsinvestering 

deelnemers: 24 –

36 uur, 

afhankelijk van 

voorkennis 



Vier sessies

• Nulsessie: voorbereiden, afspraken maken

• Sessie 1: Kennismaking, visie op het omgevingsplan, ontwerpen 
omgevingsplan

• Sessie 2: Transitiefase inrichten

• Sessie 3: Terugkoppeling en vervolg

• Met gebruik van VNG Fora (besloten groep) tijdens en na de sessies



Sessie 0: Voorbereiding en instructie (via Teams of 
door RIO)

• Inleiding en voorbereiding

• Samenstelling groep/verslaglegging

• Randvoorwaarden meegeven voor casus/ scannen casus door 
organisatie

• Afspraken maken over oa verslaglegging van de sessies

• Beschikbaar stellen lokale producten, bijv. omgevingsplanen , één 
fysieke leefomgevingsverordening, of plannen van aanpak voor de 
overgangsfase



Sessie 1: Kennismaking, visie op het 
omgevingsplan, ontwerpen omgevingsplan

• Kennisniveau en vragen inventariseren

• Geleerde lessen, hoofdlijnen 
omgevingsplan en aanpak voor het 
ontwerpen van het omgevingsplan

• Hulpmiddelen VNG

• Juridische regels, toepasbare regels en 
annoteren

• Uitleg opdracht en reflectie op de 
gekozen casussen door deelnemers en 
begeleiders

Voorbereiden voor sessie 2:

• Aan de hand van de eigen casus 
activiteiten (uitwerken met behulp van 
de ontwerpvragen.

• Bijhouden waar u tegen aan loopt, wat 
opvalt, waar knelpunten zitten, wat 
werkte wel en wat niet. Wat is er anders 
onder de Ow? Hoofdknelpunten 
aanleveren.

Resultaat: u bent in staat 

om één of meer 

activiteiten in regels te 

vatten



Sessie 2: Transitiefase inrichten

• Behandeling vraagpunten huiswerk uit 
sessie 1

• Overzicht vraagstukken overgangsfase 
(2022-2029) ook in relatie tot het 
overgangsrecht

• Aanreiken criteria en afwegingen voor 
het opstellen van een plan van aanpak; 
incl. voorbeelden (lokale) gemeenten.

Voorbereiden voor sessie 3:

• Twee vraagstukken van de 
overgangsfase uitwerken

• Presentatie voorbereiden

Resultaat:

U bent in staat om 

zelf een plan van 

aanpak voor de 

overgangsfase te 

maken



Sessie 3: Acties nu, planning maken vervolg

• Presenteren uitgewerkte onderdelen 
overgangsfase en juridische regels voor 
2 activiteiten door de deelnemers aan 
elkaar en aan de VNG experts

• Toelichting opdrachtverlening voor 
wijziging omgevingsplan

• Bespreken: logische vervolgstappen 
voor de regio na dit door VNG 
begeleidde traject, o.l.v. de RIO

• Evaluatie

Resultaat: u kunt lokaal 

en regionaal 

vervolgstappen nemen. 

Uitwisselen van 

voorbeelden en stellen 

vragen kan via VNG 

Fora



Eerste ervaringen



Ervaringen 1e cursus regio Hart van Brabant

• Deelnemers ervaren direct de kruisbestuiving met deelname van andere gemeente, ggd en omgevingsdienst.

• Deelnemers ervaren de nieuwe manier van denken en werken

• Regionale verbanden worden gelegd

• Bewustwording dat werken aan O.P. intensief en veelomvattend is. Het regionaal aanbod biedt concrete handvatten

• Huiswerk aan de hand van eigen casus is leerproduct voor alle deelnemers

• Vng fora als blijvend platform voor discussie en kennisuitwisseling wordt door deelnemers actief gebruikt.

• Ontwikkeling van kennis van deelnemers (in 2e sessie) was zeer goed merkbaar.

• Digitaal aanbod werkt goed

Aandachtspunt: 

• Kahoot quiz specificeren en nog meer discussies voeren. 



Tops en Tips van deelnemers: 

TOP: 

• Fijn dat deze training er is

• De helikopterview die jullie bieden

• Mooi platform om ervaringen te delen met andere gemeenten. Je hoort nieuwe dingen waar je zelf 
niet aan hebt gedacht. 

TiP:

• In het vervolg de opdrachtbeschrijving iets duidelijker formuleren, wat is het uiteindelijke doel en wat 
wordt er van ons verwacht

• Forum vind ik beetje rommelig, ligt vast ook aan mij

• inhoud ter plekke paraat hebben, verwijzen naar webinars of podcast is logisch maar draagt niet bij 
aan de discussie



Aandachtspunten casus

• Maak het niet te complex en te groot

• Neem een casus die leeft in de eigen organisatie, maar vermijd politieke 
gevoeligheid. Het gaat om het oefenen.

• Zorg dat de casus meerdere onderwerpen uit de fysieke leefomgeving 
bevat (bijv RO, Milieu, gezondheid, verkeer, monumenten)



Gebruik VNG Fora (deelforum aanpak omgevingsplan)



Voorbeeld onderwerpen

• Uitwerking van een aantal activiteiten in een gemengd woon-
werkgebied

• Uitwerken van een aantal activiteiten in een woongebied

• Realiseren een inbreidingslocatie op het perceel van een voormalige 
gemeentewerf

• Omgang met de bruidsschat

• Een (klein) deel van het buitengebied



Wat moet ik vooraf kennen?

Noodzakelijke informatie:

• Casco omgevingsplan, zie ook het 
webinar voorbereiden omgevingsplan

• Handleiding stap voor stap het 
omgevingsplan ontwerpen

• Ontwerpvragen omgevingsplan

• Werkende processen Wijzigen 
omgevingsplan (Zie VNG site)

• Factsheet Behandelen van initiatieven 
tijdens de overgangsfase

Facultatieve informatie:

• vng.nl/artikelen/staalkaarten-omgevingsplan

• vng.nl/publicaties/eindverslag-praktijkproef-het-maken-
van-een-omgevingsplan

• https://vng.nl/sites/default/files/2020-06/minimale-acties-
omgevingswet_v3.pdf

• Aandeslagmetdeomgevingswet.nl

• https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/on
dersteuning/cursus-en-training/webcolleges-
webinars/webcollege-omgevingswet-vogelvlucht

• https://vng.nl/publicaties/webinar-overgangsfase-
omgevingsplan-23-maart-2020

• vng.nl/sites/default/files/2019-
11/spiekbriefje_omgevingsplan_versie_1.1_aug2019.pdf

• Database begrippen

• Model opdrachtverlening

• Geconsolideerde versies Omgevingswet en 
onderliggende regelgeving



Actieve deelname noodzakelijk



En daar krijgt u ook veel voor terug

• U bent in staat om één of meer activiteiten in regels te vatten

• U bent in staat om zelf een plan van aanpak voor de overgangsfase te 
maken

• U leert regionaal van elkaar en wisselt voorbeelden uit, dit is mooie 
basis voor vervolgstappen in de regio

• U krijgt toegang tot een besloten groep op VNG Fora waar u met eigen 
en andere regio’s materiaal en ervaring kan uitwisselen

• Begeleiding door ervaren adviseurs van VNG



Hoe meld ik mijn organisatie aan?

• Of mail naar: 
omgevingswet@vng.nl



Dank voor uw aandacht!


