Welkom
Slagsessie 3 oktober 2018
Maastricht

Programma
11:30

inloop met lunch

12:00

kennissessies / voorprogramma

13:00

opening, toelichting casus en
voortgang roadmap

13:30

werktafels (ronde 1)

15:00

pauze

15:15

werktafels (ronde 2)

16:15

plenaire terugkoppeling &
gesprek

16:45

einde

Toelichting roadmap(s)

Wat moet er tenminste staan 1-1-2021?
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

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

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

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
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Programma
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Omgevingsvergunning

Spoor Technisch Digitaal Stelsel Omgevingswet‐LV (DSO)
Oriënteren viewer
Oriënteren vragenbomen
stelselcatalogus
Opstellen ,indienen, doorzenden melding aanvraag
Ophalen aanvragen en melding
Standaarden stop, sttr, stam t‐pod tbv zaak/ regel/ plansystemen
functionaliteiteln tbv LVBB
Validdate en execcutie service toepasbare regels
Overbruggingsfunctie
Ontwikkelaarsportaal
Koppelingen/serices beschikbaar

Spoor content ontsluiten via DSO‐LV
Toepasbare regels topactiviteiten rijk
/bruidsschat
Omgevingsvisies., omgevingsverordening,
plannen
Toepasbare regels door decentrale
overheden
Business content model
model/informatieporducten??

In ontwikkeling
Ontwikkelen/ Inrichten/Realiseren (tijdelijk) beheer (AFHANKELIJK BESLUITVORMING OGB BEHEER)

accepteren
Operationeel beheer inregelen
Gebruikersondersteuning inregelen
Doorontwikkelen DSO/verbeteren
Uitbouw ambiitieniveau
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In ontwikkeling

Implementatie wet en DSO (interbestuurlijk en per vo)
Helpdesk
Toepasbare wetskennis in proces/inhoud
per vo en interbestuurlijk
Ondersteunen bij oefenen/ontwikkelen
kerninstrumenten /digitaliseren door BG.
Aansluiten/inregelen ICT en proces
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Voorbeeld: detailuitwerking VNG/gemeenten

Toelichting casus water

De casus:
In gemeente A is er bij hevige buien steeds vaker sprake van wateroverlast. Inwoners van
een woonwijk hebben zich verenigd in belangenvereniging ‘hou mijn tuintje droog’.
In diezelfde wijk lozen zes bedrijven water op het riool, en die capaciteit is beperkt als het
stevig regent. In gemeente A is een projectgroep omgevingsvisie gestart.
In de buurgemeente B gaat een groot technologisch bedrijf stoppen met een jarenlange
grondwateronttrekking. Het stoppen van die onttrekking zal tot een hogere grondwaterstand
leiden in gemeente A.
Gemeente A en B liggen beide naast een kwetsbaar natuurgebied waar de provincie al lange
tijd probeert om nieuwe droge natuur te realiseren. Dat wil tot nu toe niet lukken.
Het waterschap heeft bij hevige regenbuien ook regelmatig problemen om de grote
hoeveelheid water vanuit het gebied rond gemeente A en B af te voeren. Samen met
gemeente B heeft het waterschap een watertakenplan op het gebied van hemelwater,
grondwater en afvalwater.

Richtinggevers bij de casus
•

Moet gemeente A iets opnemen in haar omgevingsvisie om het probleem van
wateroverlast aan te pakken?

•

Heeft de provincie ook een onderwerp dat bij het oplossen van het probleem in
gemeente A een rol kan spelen?

•

Welke andere instrumenten van de Omgevingswet kunnen gemeente A,
gemeente B, provincie, Rijk en waterschap inzetten om het probleem met de
wateroverlast op te lossen?

•

Kan gemeente A ook regels stellen voor het bedrijf in buurgemeente B? Zo nee,
hoe zou de gemeente dan invloed kunnen uitoefenen op de activiteiten van het
bedrijf?

•

Wat te doen als de twee gemeenten er niet uit lijken te komen?

•

Heeft de belangenverenging nog een rol bij de totstandkoming van de
instrumenten die de overheden hebben?

•

Welk advies zou je aan de verschillende partijen in deze casus kunnen geven?
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Aan de slag!
Werktafels
•
•
•
•

beleidsontwikkeling
beleidsdoorwerking
uitvoering
digitalisering
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Debat
Wat doe je morgen anders
Herkenkrakers
Vragen

Anders doen!
Herkenkraker
Vraag?

Anders doen!
Herkenkraker
Vraag?

Anders doen!
Herkenkraker
Vraag?

