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Ketensamenwerking in de regio 
  

 

• Kern Omgevingswet (heel kort) en het belang 
van ketensamenwerking 

• Actualiteit, planning 

• Veranderopgave 

• Het programma: wat bieden we? 

• Ketensamenwerking nader beschouwd 

 

  

  

 



Kern Omgevingswet: integraal kijken en werken 

Integrale blik 
 

Instrumenten: 
Omgevingsvisies, omgevingsplannen, 

projectbesluit en omgevingsvergunning, 
programma 

 



Kern Omgevingswet: vier doelen van de 
Omgevingswet 

Vergroten 
afwegingsruimte 

Inzicht in wat 
wel en niet kan 

Snellere 
besluitvorming 

Integrale 
benadering 

leefomgeving 



Wat zijn de instrumenten 
6 kerninstrumenten voor alle overheden 

• Omgevingsvisie (integrale lange termijnvisie, ruimte, verkeer en vervoer, milieu, water, 
natuur, cultureel erfgoed etc., vervangt structuurvisie, alleen zelfbindend) 

 

• Programma (nieuw: sectoraal of gebiedsgericht specifieke maatregelen om knelpunten 
op te lossen) 

 

• Omgevingsplan (gem), omgevingsverordening (prv) en waterschapsverordening 
decentrale gebiedsdekkende regels, (verplicht) 

 

• Algemene regels (nationale regels aan activiteiten, meer algemene regels ter 
voorkoming van vergunningplicht)  

 

• Omgevingsvergunning (bestaand, verbreed naar terreinen Ow) 

 

• Projectbesluit (uniforme procedure voor ontwikkelingen door rijk, prv of waterschap, 
vervangt Inpassingsplan, Tracébesluit, projectplan en coördinatieregeling). 

 

Wat? 



Wat valt zoal onder de Omgevingswet? 

• Ruimte 

• Wonen 

• Bodem 

• Infrastructuur 

• Milieu 

• Externe Veiligheid 

• Water en Watersystemen 

• Natuur 

• Lucht 

• Landschappen 

• Cultureel- en werelderfgoed 

Maar raakt ook: 

• Economie 

• Grond(-eigendom) 

• Juridische zaken 

• Informatiebeleid 

• Automatisering 

• Financiën 

• Archivering 

• Personeel & organisatie 

• Relatie met initiatiefnemer & 
belanghebbende 

• Participatie 

• Democratie 



Alleen door samenwerking in de keten kunnen we 
de doelen en ambities bereiken 
 

 

 

Raakt de kern: de relatie tussen overheid en samenleving  

 

Om verbeterdoelen te realiseren 

- Integraal werken 

- Gebiedsgericht werken 

- Samenwerken met de samenleving 

- Samenwerken in de keten en regio 



Planning van de wet 
 

2015 Tweede Kamer, 1-7 met 144 stemmen, “tromgeroffel” 

2016 Omgevingswet in Eerste Kamer. AMvB's publiek.   

Invoeringswet en Aanvullingswet publiek 

2017 Amvb’s, Invoeringswet, aanvullingswetten bodem, 

geluid, grondeigendom en natuur, advies RvS 

2018 Behandeling Invoeringswet en aanvullingswetten TK en EK, 
consultatie en voorhang Invoeringsbesluit 

2019 Inwerkingtreding wet 

2029 Einde implementatietermijn  

 



Actualiteit: nieuwe planning 

Kamerdebat op 30 mei jongstleden: “Het opstellen van de wetgeving is 
een complexe operatie met meerdere onderdelen. Dat willen we 
zorgvuldig doen. We nemen daarvoor meer tijd. In het najaar 
komen we met een nieuwe planning. De einddatum van de 
implementatie blijft staan.” 

 

 

 

Wat nu? De energie erin houden! 

 



Gezamenlijk programma, bestuursakkoord, 
transitie, anticiperen,  



Hoe ingrijpend is het? Evolutie of revolutie? 



Het programma “Aan de slag met de 
omgevingswet” 
- Programma algemeen 
- Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) 
- Veranderopgaven van de overheidspartijen 
- Invoeringsondersteuning 
 
Samenwerking in de praktijk,  
intern en extern, vraaggestuurd 
 
Relatie met “Eenvoudig Beter”,  
CHW, participatie, BZK et cetera 
  



Hoe werkt het DSO 
 

13 april 2017 

Gebruiker Landelijke 
voorziening 

+ 
Register met 
omgevings-
documenten 
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Eigen lokale systemen 
(brongegevens en 

documenten) 

Eigen lokale systemen 
(brongegevens en 

documenten) 

Eigen lokale systemen 
(brongegevens en 
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Eigen lokale systemen 
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documenten) 

Eigen lokale systemen 
(brongegevens en 

documenten) 

Informatiehuizen 
Informatiehuizen 

Informatiehuizen 
Informatiehuizen 

Informatiehuizen 

Slagbijeenkomst 2017 



Stap voor stap en samen met gebruikers 

13 april 2017 

We werken met een ‘agile’ aanpak: 

 kort-cyclisch, 

 via ‘tussenproducten’ naar eindresultaat 

 de wensen van de gebruiker staan centraal, 
vertaald naar epics. 

 hoe aanhaken? 

Ieder koepel kent een Business Liason Manager. Samen geven zij 
richting aan de te ontwikkelen functionaliteit 



Wat betekent digitalisering qua veranderopgave ? 

1. Zorg dat je volledig digitaal kan werken 

2. Dat je zaakgericht kan werken  

3. Dat je kan aansluiten op het nieuwe stelsel 

4. Zorg dat je locatiegebonden kan werken (betrek je geo experts) 

5. Dat je samen met je ketenpartners nadenkt over aanleveren en 
beheer van je content: ‘hoe gaat de informatie/data stromen’ 

6. Dat je samen met je ketenpartners invulling geeft aan de wijze 
waarop je regels opstelt en toegankelijk maakt 

7. Dat je met je leveranciers nadenkt over slimme toepassingen 
 

Tenslotte: Denk na over je visie op dienstverlening, hoe ga 
je de serviceformules en dienstinnovaties toepassen?  
Hoe betrek je dienstverlening collega’s? 

 



Strategie en werkwijze invoeringsondersteuning  
 
 

• vraag-gestuurd: wat heeft u als 

organisatie-bestuurder-directeur 

nodig? 

• vernieuwende aanpak 

• geven het podium 

• informeren, faciliteren, stimuleren 

• maatwerk 

• monitoren 

 

Drie brillen: thema’s, instrumenten, 

doelgroepen  



Concrete producten, wat bieden we? 

• informatiepunt, web site 

• inspiratiegids participatie 

• stimuleringsaanpak 

• bouwstenen en staalkaarten omgevingsplan  

• bestuurdersbijeenkomsten 

• roadshows, slagsessies 

• basisgids 

• train the trainer 

• living labs 

 

 

 

 

 

 



Ketensamenwerking nader beschouwd 

- Is cruciaal om met de Omgevingswet te kunnen werken. 

- Waarom is dit spannend? Wat zijn de hindernissen? 

- Er gebeurt al veel. Voorbeeld Flevoland, maar ook Friesland en 
elders 

- Wat kunnen we bieden? Ondersteuning regionale netwerken, 
verbinding tussen regio’s en met programma, bijeenkomsten, pilots, 
inbreng kennis, faciliteren gesprek 

- Natuurlijk moet het uit de regio zelf komen 

 

- Samenwerken in de regio op inhoud, relatie en proces  

- Hoe intensief samenwerken? Afstemmen - samen  

kaders/afspraken maken –samen doen 

 


