
Bots eens met de  
Omgevingswet

Ervaringen in de Overijsselse praktijk

De invoering van de Omgevingswet is een (landelijke) uitdaging. Deze 

wet voor de leefomgeving bundelt 26 bestaande wetten voor onder 

meer bouwen, veiligheid & milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur 

en dat heeft grote gevolgen. De grootste winst zit in een samenhangende 

en integrale aanpak en groter gebruiksgemak in het omgevingsrecht. 

Ondersteund door een actieve en flexibele overheid en een snellere en 

betere besluitvorming. 

Om de impact van de Omgevingswet in de praktijk te testen heeft de provincie Overijssel in de 

periode van juni 2016 tot en met maart 2017 een eerste serie ‘botsproeven’ gehouden. Deze zijn 

georganiseerd door het programma Omgevingswet onder leiding van eigen interne facilitators. 

Doel van de botsproeven: 

1.  Praktijkervaring opdoen als voorbereiding: wat heeft de wet voor gevolgen  

voor ons als provincie? Hoe groot is eigenlijk de impact? Door te oefenen krijgen  

wij zicht op wat ons (nog) te doen staat voordat de wet in werking treedt.

2.  Collega’s kennis laten maken met de nieuwe wet. Daarmee draagvlak  

opbouwen binnen de eigen organisatie, maar ook het betrekken van  

externe partijen bij de invoering van de Omgevingswet.

3. Input vergaren voor het verdere invoeringstraject in Overijssel.



In de eerste serie van vijf botsproeven zijn de volgende onderwerpen  

aan bod gekomen:

1. Juni 2016 plaatsing windmolens;

2. Oktober 2016 wegverlegging;

3.  November 2016  uitbreiding van een BRZO-bedrijf (risicovol bedrijf) gevestigd 

in een historisch bedrijfspand (industrieel erfgoed) op een 

industrieterrein dicht bij een Natura 2000-gebied;

4. December 2016 aanpassing van een winningsplan voor gas;

5. Maart 2017 wateronttrekking en vuilwaterafvoer limonadefabriek.

Voor een soepel verloop van de botsproef kregen de betrokkenen het verzoek om de informatie 

van de Omgevingswet en AMvB’s (Algemene Maatregel van Bestuur) voor hun vakgebied paraat 

te hebben op tablet of papier. Bij de oefensessies is ook gekeken wat er in de Omgevingswet staat 

over digitalisering (DSO), governance en samenwerken met derden (o.a. participatie).
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Tien tips uit de Overijsselse praktijk 

1.    Zorg voor een goede introductie en neem een 
fictieve casus. Daardoor is iedereen vrij om  
‘out of the box’ mee te denken; zonder de 
beperkingen (van eerdere adviezen of  
ervaringen) die kleven aan een echte casus. 

2.   Bots buiten de deur: dat geeft minder afleiding.

3.     Breng de casus met een vleugje humor:  
het moet vooral ook leuk zijn om mee te doen.

4.     Zorg voor de juiste groep mensen: niet te veel  
en niet te weinig (maximaal 15 à 20) en een mix 
van de juiste disciplines en specifieke expertise.

5.    Betrek zoveel mogelijk collega’s bij de  
botsproeven (niet steeds dezelfde collega’s),  
door telkens een heel andere casus te nemen.  
Dit bevordert de betrokkenheid. 

Rode draden uit de botsproeven tot nu toe

1. Deelnemers zijn enthousiast over hun deelname aan de botsproef.

2.  Voor de provincie blijven de veranderingen door de nieuwe wet- en regelgeving 

beperkt.

3.  Een basiscursus voor een brede groep medewerkers helpt qua inhoud en qua draagvlak 

(scheidt ‘feit’ van ‘horen zeggen’).

4. Casuïstiek blijven gebruiken voor verdiepende sessies.

5.  We kunnen nog flink winnen aan tijd en kwaliteit als we intern beter samenwerken  

(in bijvoorbeeld caseteams met casemanagers). En dat kunnen we nu al in gang zetten.

6.  In de samenwerking en afstemming met ketenpartners is wat betreft de Omgevingswet 

nog veel winst te behalen.

7. We moeten ons beter verdiepen in participatie. 

Youtube.com > Film Botsproef Omgevingswet

Nadere informatie

www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl of 

www.overijssel.nl/omgevingswet

6.      Zorg voor ervaren gespreksleiders: dat draagt bij aan 
een soepel en succesvol verloop van de bijeenkomst.

7.    Deelnemers doe je een plezier met flink wat 
dynamiek en een uitdagende casus. Laat het 
maximaal 3 uur duren.

8.     Zorg voor onverwachte elementen: jaag vooral  
eens een flinke beer het pad op. Dat houdt  
iedereen scherp!

9.  Schrijf op 1 flipover of op 1 sheet wat de 
geconstateerde impact is van de nieuwe wet- en 
regelgeving, en op een andere welke onderwerpen 
verder uitgewerkt/uitgezocht moeten worden 
(bijvoorbeeld over de interne organisatie).

 
10.  Al de nodige ervaring opgedaan? Nodig dan  

andere organisaties uit die een rol hebben  
binnen de casus. Laat ze meedoen!

https://youtu.be/lngBstJse20



