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Utrecht 

WELKOM 

Inge Kure 

Programma aan de slag met de Omgevingswet 



Programma 

12/7/19 

 

09:00 uur:           Inloop koffie/thee 

09:30 uur:           Live demonstratie van het omgevingsloket 

10:30 uur:           Wat moet u doen om te kunnen werken met de Omgevingswet? 

11:00 uur:           Korte pauze 

11:15 uur:           Workshopronde 1 

12:30 uur:           Lunch 

13:15 uur:           Workshopronde 2 

14:30 uur:           Korte pauze 

14:45 uur:           Workshopronde 3 

16:00 uur:           Borrel 

17:30 uur:           Einde  

 

 



Workshopronde 1 

12/7/19 

 

Omgevingstafels 

Andere bijeenkomsten over Omgevingstafels: 

https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/veranderopgave-

omgevingswet/nieuws/data-regiosessies-omgevingstafel-gemeenten-

ketenpartners  

 

Migratie van OLO/AIM/RP.nl naar DSO-LV 

 

Overgangsrecht 

 

Ervaar de transitie Omgevingswet waterschappen - werkingsgebieden 
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Workshopronde 2 

12/7/19 

 

Wat zijn toepasbare regels en hoe komen ze tot 
stand 

 

Toepasbare regels ontwerpen met software 

 

Het Casco, een structuur voor het omgevingsplan 

 

Ontwerp je interbestuurlijke samenwerkingsproces 
 

 



Workshopronde 3 

12/7/19 

 

Omgevingsverordening, plan- en 
waterschapsverordening 

 

DSO-LV en uw ICT-landschap 

 

Van oud naar nieuw omgevingsbeleid: 
omgevingsvisies en programma’s 

 

Dienstverlening en vergunningverlening 

 

 

 
 



Klanttevredenheidsonderzoek  (KTO) 

12/7/19 

 

 



Demo Omgevingsloket  
bèta versie juni 2019 

proefcontent  

 

 

 

 

• Aan de slag in de Try Out - inleiding 

Inleiding Slagsessie maart 2019 



Inleiding 



Omgevingsloket vervangt de huidige voorzieningen 
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Regels op de Kaart 

Vergunningscheck 

Aanvragen 

Omgevingsloket 
online (OLO)  en 

AIM 

Omgevings-
loket online 

(OLO)   
en AIM 

Ruimtelijke 
plannen.nl 



Landelijke Voorziening 

Landelijke Voorziening 
Bekendmaken en 

Beschikbaar stellen (LVBB) 

Register Toepasbare Regels 
(RTR) 

Stelselcatalogus 

PLAN VTH Regels 

Lokale voorzieningen 

Het Omgevingsloket in het digitaal stelsel  



Landelijke Voorziening 
Bekendmaken en 

Beschikbaar stellen (LVBB) 

Register Toepasbare Regels 
(RTR) 

Stelselcatalogus 

PLAN VTH Regels 

Het Omgevingsloket in het digitaal stelsel  

Digitaal Stelsel 
Omgevingswet 



12-7-2019 



Deel 1: Regels op de kaart 

12-7-2019 

https://dmo.omgevingswet.overheid.nl/


LVBB 

OZON 

PLAN PLAN 

Wetten.nl 

STOP/TPOD 

Regels op de kaart Informatiehuis 
Ruimte 

RP.nl 



12/7/19 

Mijn bedrijf moet in drie gemeenten 
riolering vervangen. In de buurt van de 
riolering staan bomen. Die hoeven niet te 
worden gekapt, maar de wortels moeten 
wel worden gesnoeid. Nu de Omgevingswet 
van kracht is, weet ik dat er meer diversiteit 
over de gemeenten is. Ik controleer de 
regels via de vergunningcheck. 

Live demo – Vergunningcheck 

Leiden 

Westland 

Apeldoorn 

https://dmo.omgevingswet.overheid.nl/


Register 
toepasbare 

regels 

Regels Regels 

Vergunningcheck 

Check 

Regels 

Regels 

Conclusie 
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12-7-2019 



12-7-2019 



Toepasbare regels in de  
Functionele structuur 

12-7-2019 

https://dmo.omgevingswet.overheid.nl/registratie-toepasbare-regels


12/7/19 



Live demo: Aanvragen: meerdere 
verzoeken 

12-7-2019 

Jan en Janneke hebben een huis gekocht in een 
buitengebied.  Tussen de weg en hun erf loopt 
een slootje. De dakkapel is verrot en moet 
worden vervangen. Ook willen ze graag een 
eigen bruggetje zodat ze niet meer over het 
terrein van de buren hoeven. 

https://dmo.omgevingswet.overheid.nl/


VTH 
VTH 

werkmap 

STAM 

Register 
toepasbare 

regels 

Regels Regels 

STTR 

Regels 

Regels 

Aanvraag 



Vragen? 

12-7-2019 



Wat moet je doen om met de 
Omgevingswet te kunnen 
werken? 
 
 
Doelstellingen voor 1-1-21 

Inge Kure  

 
Programma aan de slag 

Slagsessies, 11 juli 2019 



Overzicht 

1. Werken met de Omgevingswet – een groeipad 

2. Bestuurlijke ambitie op termijn - terugvertalen 

3. Wat moet je kunnen op 1-1-2021 

4. Hoe kom je daar? 

 

 

 

12/7/19 



Doelstellingen ….op termijn 

1 maart 2017 Ministerie van Infrastructuur en Milieu 



1 maart 2017 Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

Subdoel 
A 

EK 
Subdoel 

B 
WK Olympisch 



Wat moet je kunnen op 1-1-21 

- ‘Minimumlijst’ 

- Interbestuurlijk afgestemd 

- Gaat gebruikt worden in landelijke monitor 

1 maart 2017 Ministerie van Infrastructuur en Milieu 



Omgevingsvisie 

Per 1/1/21 hebben provincie en Rijk een vastgestelde 
omgevingsvisie die voldoet aan de eisen van de Omgevingswet 
(artikel 3.2 en 3.3 Ow). De omgevingsvisie is met behulp van 
de geldende standaard ontsloten via de landelijke voorziening.  

 

denk aan:  

- Beeldvorming instrument omgevingsvisie 

- Opstellen visie 

- Digitalisering visie 

- Besluitvorming 

- Aanbieden aan LVBB/DSO 

1 maart 2017 Ministerie van Infrastructuur en Milieu 



Omgevingsverordening 
Per 1/1/21 heeft een provincie een vastgestelde 
omgevingsverordening die voldoet aan de eisen van de 
Omgevingswet (hoofdstuk 7 van het Besluit kwaliteit 
leefomgeving). De omgevingsverordening is met behulp van 
de geldende standaard ontsloten via de landelijke voorziening.  

 

Denk aan:  

- Beeldvorming, Impactanalyse 

- Praktijkproeven (?) 

- Verwerving software 

- Opstellen verordening 

- Digitalisering verordening 

- Besluitvorming 

- Aanbieden aan LVBB/DSO 

 
1 maart 2017 Ministerie van Infrastructuur en Milieu 



Omgevingsplan 

Als een gemeente een omgevingsplan wil wijzigen, dan stelt de 
gemeente deze wijziging per 1/1/21 vast conform de eisen van 
de Omgevingswet. Het gewijzigde deel van het plan voldoet 
aan de provinciale instructieregels en aan de instructieregels 
uit hoofdstuk 5 van het Besluit kwaliteit leefomgeving. De 
wijziging wordt met behulp van de geldende standaard 
ontsloten via de landelijke voorziening.  

 

LET OP:  

- Omgevingsplan hoeft dus niet klaar op 1-1-21 

- Maar je moet het wel kúnnen gaan maken 

 

1 maart 2017 Ministerie van Infrastructuur en Milieu 



Omgevingsplan (tijdslijn indicatief!!) 
- Instrument 

- Beeldvorming / impactanalyse    2019-Q3 

- Praktijkproef         2020-Q1 

- Keuzen bepaald mbt structuur en opbouw 2020-Q2 

- Bestuderen en aanpak bruidsschat   2020-Q2 

- Transitiepad bepaald       2020-Q2 

- Software  

- Oriënteren          2019-Q3 

- Start verwerven         2019-Q4  

- Proefdraaien         2020-Q3 

- Organisatie 

- Proces beschreven        2020-Q2 

- Opleiding          2020-Q3 

 

 

 
1 maart 2017 Ministerie van Infrastructuur en Milieu 



Vergunningen en meldingen (techniek) 

Het bevoegd gezag is in staat om conform de daarvoor 
geldende standaard een aanvraag of melding (art. 14.1 Ob) 
vanuit de landelijke voorziening te ontvangen. 

 

Denk aan: 

- Verwerven / aanpassen software 

- Digikoppeling !!!! 

- Zaaksysteem (aanpassen software en configureren) 

- VTH applicaties (aanpassen software en configureren) 

- Proefdraaien 

 

 
 

 

 1 maart 217 



Vergunningen en meldingen 
(indieningsvereisten) 

Provincies, waterschappen en gemeenten stellen de informatie 
beschikbaar die nodig is om een aanvraagformulier in de 
landelijke voorziening samen te kunnen stellen, waarin ook de 
door hen gestelde indieningsvereisten zijn meegenomen. 

 

Denk aan:  

- Beoordelen indieningsvereisten bij bruidsschat 

- Kunnen beheren en muteren toepasbare regels 

- Software 

- Kennisopbouw 

 

 

 

 
 

 

1 maart 217 



Vergunningen en meldingen (proces) 
Het bevoegd gezag is voorbereid op de gewijzigde 
vergunningenprocedure. Hieronder valt het kunnen verwerken 
van een enkelvoudige en een meervoudige aanvraag en de 
verkorte termijn. 
 
Denk aan:  
- Impactanalyse 
- Samenwerkingsafspraken 
- Processen aanpassen (integrale behandeling) 

- Praktijkproeven (?) 
- Software 

- Zaaksystemen, samenwerkruimte 
- Koppeling berichtenbox mijn overheid (?) 

- Organisatie 
- Opleidingen  

 
 

 
1 maart 217 



Vergunningen en meldingen 
(beoordelen) 

Het bevoegde gezag is in staat om aanvragen voor 
omgevingsvergunningen te beoordelen 

 

 

Denk aan:  

- Juridische aspecten toetsing  

- Kennisopbouw  

- Opleiding 

- Oud en nieuw regime voor beoordeling naast elkaar! 

 
 

1 maart 217 



EN welke hulp is er…? 
Veel…. 

 

Kijk naar voorlopende partijen in de regio 

 

Check de websites…  

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ 

 

https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet  

 

Vraag het Informatiepunt 

 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/stel-vraag/ 

Wilt u liever telefonisch contact? Bel Informatiepunt op 088 - 7970790 
(bereikbaar op werkdagen van 9.00-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur). 

 

1 maart 2017 Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
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