
 

 

Start Inventarisatie Analyse Afweging Keuze Einde 

Stappenplan Producten Omgevingswet-proof 

Doel: Inventariseren van het huidige 
en toekomstige beleid en regelgeving 
met betrekking op het product in 
relatie tot de fysieke leefomgeving. 
 
Inhoud:  
- Waarom is het product in het leven 
geroepen? 
- Is dit product op basis van de wet- 
en regelgeving verplicht of gewenst? 
- VNG voorstel overgenomen of 
regeling zelf gemaakt? 
- Wat voor beleid, regelgeving en 
standaarddocumenten gebruiken we 
bij de behandeling van dit product? 
- Welke instrumenten worden op dit 
moment ingezet voor dit product? 
- Welke instrumenten op basis van de 
Omgevingswet kunnen ingezet 
worden voor dit product? 
- In de laatste 5 jaar: Hoeveel  en 
waar zijn er aanvragen ingediend, 
verleend en geweigerd? 
- In de laatste 5 jaar: Hoeveel 
verleende aanvragen gecontroleerd? 
- Hoe verloopt nu de procedure bij 
een aanvraag om dit product? 
- Wie is verantwoordelijk voor dit 
product? 
 
Proces: 
1. Werkgroep verzamelt gegevens 
over het beleid en regelgeving in een 
Word-document 
2 .Werkgroep verzamelt en sorteert 
de gegevens over de aanvragen in 
een Excel-document  
3. Aplicatiebeheerder Geo verwerkt 
verkregen gegevens uit Excel-
document in een kaartviewer 
4. Werkgroep geeft terugkoppeling 
aan projectgroep over resultaat 
 
Resultaat:  
- Beleid- en regelgeving (Word) 
- Tabel met gegevens (Excel)  
- Kaart inventarisatie aanvragen 
 

Doel: Analyse van de 
geïnventariseerde gegevens. 
 
Inhoud: 
- Wat zijn de inhoudelijke 
belangen? 
- Wat zijn de voor/nadelen van de 
instrumenten in de huidige situatie? 
- Wat zijn de voor/nadelen  van de 
instrumenten voor de 
Omgevingswet? 
- In welke thematische 
deelgebieden zijn de aanvragen 
gelegen? 
- Wat is de rede voor weigering van 
de aanvraag? 
- Indien afwijking geconstateerd 
hoe handhavend opgetreden? 
- Kunnen we voorkomen dat dit 
product nodig is? 
- Kunnen we de dienstverlening van 
dit product meer inrichten op basis 
van vertrouwen? 
- Kunnen we de benodigde 
dienstverlening voor dit product 
verminderen? 
- Kunnen we de dienstverlening 
voor dit product verbeteren? 
 
Proces: 
1. Werkgroep analyseert bruikbare 
gegevens voor verder onderzoek 
2. Werkgroep stelt de vraag 
waarom een vergunning verleend of 
geweigerd is en de achterliggende 
belangen 
3. Aplicatiebeheerder Geo verwerkt 
verkregen gegevens in een 
kaartviewer 
4. Werkgroep geeft terugkoppeling 
aan projectgroep over resultaat 
 
Resultaat:  
- Analyse document beleid- en 
regelgeving (Word) 
- Tabel met analyse gegevens 
(Excel) 
- Kaart analyse aanvragen 

Doel: Afweging maken tussen de 
voor- en nadelen van de 
verschillende varianten.  
 
Inhoud: 
- Wat voor variant voldoet 
minimaal aan de wet- en 
regelgeving? 
- Welke vernieuwende vorm is 
mogelijk als variant? 
- Welke tussenvorm is mogelijk als 
variant? 
- Wat zijn de voor- en nadelen van 
de varianten in relatie tot de 
gestelde opgave? 
 
Proces: 
1. Werkgroep stelt varianten 
samen 
2. Werkgroep weegt af in welke 
mate een variant invulling geeft 
aan de gestelde opgave op basis 
van voor- en nadelen 
 
Resultaat:  
- Afwegingsdocument met 
overzicht van de mogelijke 
product- varianten met voor- en 
nadelen 

Doel: Keuze maken voor  een van 
de varianten.  
 
Inhoud: 
- Welke variant voldoet het beste 
aan de doelstelling van de 
Omgevingswet? 
- Via welke vervolgstappen kan de 
variant het beste ingevoerd 
worden? 
 
Proces: 
1. Werkgroep kiest op basis van 
de afweging de beste product- 
variant doormiddel van een SWOT 
2. Werkgroep maakt een advies 
met een onderbouwing van de 
keuze voor variant en geeft een 
aanbeveling voor de 
vervolgstappen voor de invoering 
3. Werkgroep legt een advies voor 
aan de projectgroep 
4. Projectgroep legt een voorstel 
voor aan het bevoegd gezag 
 
Resultaat:  
- Keuzedocument 
- Besluit van bevoegd gezag op 
basis van voorstel 
 

Doel: Start om product   
Omgevingswet-proof te 
maken.  
 
Inhoud: 
- Om welk product gaat het? 
- Wat is de aanleiding voor dit 
product? 
- Wat zijn de kansen? 
- Wat zijn de problemen? 
- Wat willen we bereiken? 
- Wat is er als het klaar is? 
- Wat hoort er niet bij het 
product? 
- Wie zijn de 
belanghebbenden? 
- Wat zijn de risico’s? 
- Wat is er nodig om het 
resultaat te realiseren? 
- Wat is de samenhang met 
andere producten? 
 
Proces: 
1. Projectgroep maakt 
startnotitie 
2. Werkgroep samenstellen 
voor product 
3. Werkgroep maakt plan van 
aanpak 
4. Bevoegd gezag besluit over 
plan van aanpak 
 
Resultaat:  
- Plan van aanpak  
- Besluit plan van aanpak 

Doel: Einde van het project, 
terugkijken op het geheel en 
afronding. Hierna wordt er weer 
een nieuwe start gemaakt. Dit 
blijft voortduren als een vicieuze 
cirkel voor de overige producten.  
 
Inhoud: 
- Is het een succesvol project 
geweest? 
- Wat waren de risico en 
succesfactoren? 
 
Proces: 
1.Werkgroep evalueert in de 
projectgroep bijeenkomst hoe het 
totale proces is verlopen 
 
Resultaat:  
- Evaluatie rapport 
 

Doelstellingen Omgevingswet: 

1. Een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving; 
2. Het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte voor de fysieke leefomgeving; 
3. Het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak   

van het omgevingsrecht; 
4. Het versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de fysieke 

leefomgeving. 


