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Welkom 

 

• Welkom 

• Even voorstellen 

• Wat gaan we doen? 
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Welkom 

 

• De Omgevingswet: 

- juridische aspecten 

- digitale opgave  

- anders werken 

 



De juridische aspecten 

 



Doel Omgevingswet 

 

• Eén samenhangende wet over de fysieke leefomgeving  

• … die ontwikkeling stimuleert  

• … en die kwaliteit van de leefomgeving waarborgt 

 

•   

 Ruimtelijke 
ordening 

Water 

Natuur 

Milieu 

Bouwen 

Infra 



Wat de stelselherziening beoogt 

16/7/18 



Zes kerninstrumenten 

16/7/18 



omgevingsplan 

omgevingsvisie 

omgevingsvisie 
omgevings-
visie 

rijk provincie 

gemeente 

waterschap 

waterschapverordening 

(instructieregel) 
omgevings-
verordening 

instructieregels 
besluit kwaliteit 
leefomgeving 

Samenhang omgevingsvisie, 
programma, omgevingsplan, 
waterschaps-
/omgevingsverordening 

programma 

programma 

programma 

programma 



•Alle bestuursorganen 
gebruiken dezelfde 
(kern)instrumenten > 
kenbaarheid 

 

• ruimte voor ontwikkeling 
en aanpassing indien 
nodig > flexibiliteit 

 

• Samenspel van 
instrumenten 

 

Beleidscyclus Omgevingswet 



Wat nu te doen? 

16/7/18 

Programmamanagers: 

• Reflex te denken en werken vanuit de eigen instrumenten 

• Om doelen te realiseren: deel jouw agenda met anderen 

(afhankelijkheden tussen kerninstrumenten) 

• Bekijk de instrumenten in samenhang 

• Investeer in regionale samenwerkingsverbanden 

• Neem de tijd om de wet te doorgronden 

 

Communicatieprofessionals: 

• Idem regionale samenwerkingsverbanden en kennis 

• Help anderen waar meer juridische kennis te vinden is 

• Tone of voice: ja eenvoudig en beter, maar toch complex! 

> Eigen uitrusting op orde, informeren/faciliteren, signaleren, verbinden  



Digitale opgave 

 



Iedereen dezelfde informatie 

16/7/18 



Het Digitaal Stelsel Omgevingswet 

16/7/18 

• De landelijke voorzieningen wordt stapsgewijs met het bevoegd gezag 

ontwikkeld; softwareleveranciers worden geïnformeerd en betrokken. 

 

• De landelijke voorziening levert: 

 - het omgevingsloket voor:  

 oriënteren met behulp van regels en kaart en vragenbomen,  

 checken of een vergunning of melding nodig is,  

 indienen van een vergunningaanvraag of melding.  

 - een stelselcatalogus met begrippen uit omgevingsbesluiten en 

 gestandaardiseerde begrippensets. 

 - ontwikkelaarsportaal (magazijn met services voor aansluiten op 

 de landelijke voorzieningen) 

 



Oriënteren via 
Regels en Kaart 

Oriënteren via 
vragenbomen 

Opstellen 
Indienen 

Ontvangen 
Beoordelen 

Behandelen 
Samenwerken 

Besluiten 
Bekendmaken 

Van plan tot publicatie  

Van idee tot afhandeling 

Inwinnen Bewerken Beschikbaar stellen 

Van vraag tot informatie 

Wat mag hier? 

Gebiedsoriëntatie 
Gebiedsanalyse 

Opstellen  
Omgevingsdocument 

Samenwerken 
Besluiten 

Bekendmaken 
Beschikbaar stellen 

Opstellen 
Toepasbare Regels 

Wat treffen we hier aan? 

Ketens in de omgevingswet 



Waar kan je al mee aan de slag? 
 
  
 

Programmamanagers 

• anticiperen op ontwikkeling ketens 

• Wettelijk verplichte activiteiten 

• Bedrijfsvoering en dienstverlening 

• Oriënteren op markt, in gesprek gaan met softwareleveranciers 

• Data m.b.t. de fysieke leefomgeving op orde brengen. 

 

Communicatie 

• DSO is geen voorziening die wordt ‘uitgerold’! 

• DSO is net als de wet een middel 

• Het nieuwe Omgevingsloket is 1-1-2021 operationeel 

> Eigen kennis op orde, het grotere verhaal van de organisatie (ambitie Ow) 

 

 



Anders werken 

 



• Meer/anders integraal werken 

 

• Meer/anders gebiedsgericht werken 

 

• Meer/anders in regionale samenwerking 

 

• Meer/anders in samenwerking met de samenleving 

 

• Leren door te doen! 

Veranderopgave 



Doe mee 

  

 

Aan de slag kaart Veranderprofielen 

Leertraject participatie Pilots omgevingsvisie Gebruik het logo 

Aan de slag trofee 2018 



• Neem de tijd om de wet te doorleven 

• Oefen, eventueel met een fictieve case 

• Doet het stap voor stap 

• Werk vanuit een doel en confronteer belangen 

• Koester verschillende inzichten 

• Creëer een veilige omgeving om te oefenen 

 

Communicatie: 

• Ken de ambitie van de organisatie 

• Ken de veranderhistorie van de organisatie 

• Ken de veranderopgave/aanpak 

> Bepaal de toegevoegde waarde van communicatie en van jou als 
professional 

Inzichten van de pioniers 





Consoliderend 

16/7/18 



Calculerend 

16/7/18 



Onderscheidend 

16/7/18 



Vernieuwend 

16/7/18 



• Publiekscommunicatie? 

• Help ons te signaleren: wat, wanneer en hoe? 

 

Hulp gezocht! 



 

 

Aan de slag…! 

16/7/18 Informatiepunt Omgevingswet 


