Werktafel
Digitalisering

Digitaal stelsel omgevingswet - verdieping
Doel:
•

Verdieping op eerdere sessies afgelopen kwartalen.

•

Van basiskennis naar experts

•

Gericht op ondersteunen van de transitie

•

Voor een ieder die een rol heeft in de transitie én
•

deze rol vanuit een expertrol invulling wil geven

Werkwijze:
•

We werken vraag gestuurd

•

We brengen experts mee op de belangrijke onderdelen van het stelsel

•

We nemen de tijd om te verdiepen op de vragen

•

We komen in een vast kwartaalritme terug om verder te verdiepen

•

We focussen op wat moet er staan op 1-1-2021

Wat moet er tenminste staan voor 1-1-2021?
Gemeenten
•
•
•

•
•
•

•

Alle gemeenten zijn in staat Omgevingsvisies,
programma’s en omgevingsplannen te maken, wijzigen en
via het DSO te publiceren.
Gemeenten hebben hun regelbeheer op orde (i.v.m.
toepasbare regels en vragenbomen)
Gemeenten (en hun uitvoeringsorganisaties) zijn
voorbereid op de gewijzigde vergunningprocedure (van 26
naar 8 weken)
Gemeenten (en hun uitvoeringsorganisaties) kunnen via
het DSO vergunningaanvragen en meldingen ontvangen
en behandelen.
Burgers en bedrijven kunnen voor topactiviteiten checken
of er een vergunning nodig is.
Burgers en bedrijven hebben op een overzichtelijke wijze
digitaal toegang tot alle regels die tot het tijdelijk
omgevingsplan behoren.
Aanpassen kennis/werkprocessen toezicht en handhaving

Waterschappen
•
•
•

•

De waterschappen zijn in staat via het DSO
vergunningaanvragen en meldingen te ontvangen voor alle
activiteiten.
De waterschappen zijn in staat samen te werken ten
behoeve van de afhandeling van vergunningaanvragen.
Burgers en bedrijven zijn in staat voor de bruidsschat en
topactiviteiten een check te doen of deze activiteit
vergunningplichtig is, danwel op een andere wijze
gereguleerd wordt.
Aanpassen kennis/werkprocessen toezicht en handhaving

Provincies
•
•
•

•
•

Alle provincies zijn in staat omgevingsverordeningen op te
stellen, te wijzigen en te publiceren.
Elke provincie heeft een omgevingsvisie en
omgevingsverordening vastgesteld.
Alle provincies en Omgevingsdiensten die in opdracht van de
provincies taken uitvoeren kunnen via het DSO
vergunningaanvragen en meldingen ontvangen.
Burgers en bedrijven kunnen voor topactiviteiten checken of
er een vergunning nodig is.
Aanpassen kennis/werkprocessen toezicht en handhaving

Rijkspartijen
•
•
•
•
•
•
•
•

Rijk als wetgever (incl ontwikkelaar toepasbare regels):
digitaliseren van regels (topactiviteiten)/
Beperkingengebieden (beheren ?)
Vergunning-/melding aanvraag digitaal kunnen ontvangen en
behandelen.
Nationale omgevingsvisie is gepubliceerd (NOVI)
Advies met instemming: advies kunnen geven (verzoeken
digitaal kunnen ontvangen)
Rijk als initiatiefnemer (projecten):
opstellen/maken/publiceren projectbesluit indien van
toepassing
Beheer van wetgevingsstelsel en digitale voorzieningen is
ingeregeld
Aanpassen kennis/werkprocessen toezicht en handhaving

Implementatie Omgevingswet
De digitale en juridische agenda (en ambitie) loopt verder dan 2021!

•

Wat zijn de ambities van de organisatie met de “regelgeving”?

•

Voor welke activiteiten vergunningen, meldingen of algemene regels?

•

Hoe willen we de dienstverlening inrichten?

Maar wat moet ik dan al op orde hebben als de wet ingaat?
•

Juridische aspecten (omgevingsplan van rechtswege, bruidsschat, overgangsrecht)

•

Digitale aspecten (koppelen met DSO-LV, lokale software, digitalisering ‘content’)

Juridische en digitale aspecten hangen sterk samen, daarom wordt aan beide aandacht
besteed, met perspectief vanuit het digitaal stelsel
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Concretisering DSO
Ten behoeve van DSO is er een aantal zaken die je op orde moet hebben per
1-1-2021.
•

Het bevoegd gezag is in staat zijn omgevingsdocumenten, te maken, te
wijzigen en via het DSO te publiceren

•

Een bevoegd gezag heeft mogelijk zelf een aantal vraagbomen (toepasbare
regels) ingericht en het kan toepasbare regels beheren. Dit ten behoeve
van checken, oriënteren en aanvragen

•

Het bevoegd gezag is in staat zijn om vergunningaanvragen en meldingen
te kunnen ontvangen

Het bevoegd gezagen is in staat
omgevingsdocumenten te maken, wijzigen
en via het DSO te publiceren
•

Wat houdt dit in?

•

Wat betekent dit voor jouw organisatie?

•

Ben je hiermee al aan de slag?

•

Hoe kunnen wij jou helpen?

Wat moet je straks kunnen?
 Je kan omgevingsdocumenten opstellen en wijzigen conform standaarden

 Je kan de eigen regels toetsen aan/integreren in de regels en visie van
andere bevoegde gezagen (tbv de integratie)
 Je kan omgevingsdocumenten aanleveren en bekendmaken via de LVBB
 Je kan (concept)-omgevingsdocumenten valideren

 Je kan de catalogus kunnen raadplegen en gebruiken
(begrippenharmonisatie)

https://pre.omgevingswet.overheid.nl/catalogus

Waar liggen nog de (ICT)-uitdagingen?
•

op weg naar werkbare beta-versie standaard

•

Leveranciers moeten nog aan de slag met ontwikkelen en aanpassen

plansoftware
•

Er is sprake van overgangsrecht en een ‘omgevingsplan van rechtswege’,
met zogenaamde bruidsschat. Inhoud bruidsschat moet nog nader worden
geconcretiseerd
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Een bevoegd gezag heeft mogelijk zelf een
aantal vraagbomen (toepasbare regels)
ingericht en het kan toepasbare regels
beheren.
•

Wat houdt dit in?

•

Wat betekent dit voor jouw organisatie?

•

Ben je hiermee al aan de slag?

•

Hoe kunnen wij jou helpen?

Gemeenten hebben hun regelbeheer op orde
(i.v.m. toepasbare regels en vragenbomen)
•

Je hebt je software in huis, waarmee je toepasbare regels kan opstellen en
wijzigen. Deze voldoet aan STTR. Inclusief digikoppeling en koppeling met
DSO-LV

•

Je hebt vanuit een eerder gesteld ambitieniveau mogelijk al lokaal
toepasbare regels gemaakt voor veel voorkomende producten. Denk aan

inrit- en kapvergunning
•

Je hebt je kennis en competenties op orde op het gebied van toepasbare
regels. Denk hierbij ook aan samenwerking met andere gemeenten

Het bevoegd gezag is in staat zijn om
vergunningaanvragen en meldingen te
kunnen ontvangen

•

Wat houdt dit in?

•

Wat betekent dit voor jouw organisatie?

•

Ben je hiermee al aan de slag?

•

Hoe kunnen wij jou helpen?

Wat moet daarvoor (alvast) doen?
•

Kijk goed naar gebruik van instrumenten en samenhang met
dienstverlening

•

Je werkproces is aangepast:
 Je kan juridische regels en geo-informatie verwerken naar de standaarden Dit geldt voor
opstellen en wijzigen
 Je kan dit ook controleren en valideren
 Van domein-specifiek naar integraal werken

•

Je hebt je ICT op orde
 De juiste software om omgevingsdocumenten te verwerken conform standaarden
 Denk ook aan een goede inbedding in je ICT-architectuur (Geo) en het verplicht gebruik van
Digikoppeling voor aanlevering aan de LVBB

•

Je hebt je data m.b.t. je huidige plannen goed op orde
 In het kader van de overbruggingsfunctie heb je de data van je huidige plannen voorbereid op
een omgevingsplan van rechtswege

Wat moet je straks kunnen?
 Je kan een triggerbericht ontvangen vanuit het loket bij ontvangst

aanvraag
 Je kan de aanvraag/melding vervolgens ophalen
 Je kan de aanvraag/melding verwerken

Waar liggen de (ICT)-uitdagingen?
•

Samenwerken in afhandelen vergunning

•

Relatie klantreizen en dienstverleningsconcept

•

Aansluiten digikoppeling

•

Ontwikkeling STAM/IMAM
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