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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 



Het minimumlijstje (interbestuurlijk) 

13/11/19 

1. Vastgestelde Omgevingsvisie door provincie en Rijk 

2. Vastgestelde Omgevingsverordening door provincie en beschikbaar via DSO 

3. Indien inzetten Projectbesluit: vaststellen door Rijk, provincie of waterschap   

4. Wijziging Omgevingsplan door gemeenten: vaststellen en beschikbaar via DSO 

5. Vergunningen en meldingen: 

• Techniek: Bevoegd gezag/uitvoeringsorganisatie in staat aanvraag/melding 

ontvangen vanuit DSO 

• Indieningsvereisten: Provincie/waterschap/gemeente informatie 

beschikbaar stellen aanvraagformulier DSO 

• Proces: Bevoegd gezag/uitvoeringsorganisatie voorbereid op gewijzigde 

vergunningsprocedure 

• Beoordeling: Bevoegd gezag/uitvoeringsorganisatie in staat beoordelen 

aanvragen omgevingsvergunningen 

 



Aanvullende ‘eisen’: waterschappen 

13/11/19 

Per 1/1/21 

- Toepassen Omgevingswet in dagelijks werk 

- Organisatie ingericht 

- Samenwerkingsprocessen en participatieingericht 

- Beschikken over regelbeheersysteem 

 

Per 1/1/22 

- Waterbeheerprogramma vastgesteld 

 

Per 1/1/23  

- Waterschapsverordening vastgesteld en gepubliceerd 

 

 

 



Aanvullende ‘eisen’ Gemeenten  

13/11/19 

per 1-1-21 

- Kunnen werken met tijdelijk omgevingsplan (nieuw) 

- Processen participatie bij initiatieven ingericht 

- Legesmodel en financiële arrangementen met 
omgevingsdiensten aangepast 

- Burgers en bedrijven voorzien van informatie over de 
omgevingswet 

- Commissie voor rijksmonumenten (indien van toepassing) 

- Verplichte programma’s lucht en geluid (indien van 
toepassing) 

 

 

 



Roadmaps 

13/11/19 

Roadmap Waterschappen 

 

Roadmap Gemeenten 

(let op: in week 21 oktober nieuwe versie) 

 

 

Provincies 

- Ontwerpverordening klaar in maart 2020 

- Verordening vastgesteld december 2020 

https://www.uvw.nl/wp-content/uploads/2019/07/Roadmap-implementatie-Omgevingswet-Q4-2019.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/veranderopgave-omgevingswet/publicaties/roadmap-en-minimale-acties-omgevingswet


Nu doen: provincies (niet uitputtend) 

13/11/19 

• Uitvoering geven aan het plan ‘samen oefenen’: twaalf provincies bouwen 

samen met hun leverancier aan software ten behoeve van hun 

omgevingsverordening: 

 

• Verwerken van de stop-tp 0.98 kern in de software van de leverancier 

• Zo spoedig mogelijk aansluiten op DSO-LV 

• Eind maart publiceren van de ontwerp verordening in de LVBB en 

DSO-LV 

• Besluitvorming doorlopen en uiterlijk december 2012 publiceren van 

12 definitieve verordeningen 

 

• Interbestuurlijk: de partners haken aan via de projecten opstellen 

omgevingsverordening 

 



Nu doen: waterschappen (niet uitputtend) 

13/11/19 

• Starten met het opstellen van de waterschapsverordening conform digitaal 

doelgericht regelbeheer.  

 

• Aanschaffen software voor het aanleveren van juridisch regels en 

toepasbare regels aan de LVBB en het DSO-LV ( regelbeheersoftware) 

 

• Opdracht verstrekken aan de leveranciers van het VTH systeem om de 

koppeling naar het DSO-LV te gaan implementeren 

 

• Opstellen opleidingsplannen  

 

• Geografische informatie van de werkingsgebieden op het noodzakelijke 

kwaliteitsniveau brengen voor het DSO  

 



Nu doen: gemeenten (niet uitputtend) 

13/11/19 

- Bewustzijn, Ambitie, Aanpak 

- Bepalen impact VTH-keten en processen samenwerking (met 

omgevingsdiensten) 

- Starten verwerving VTH software (en digikoppeling) 

- Proces verkennen initiatief/omgevingstafel 

- Uitvoeren praktijkproef omgevingsplan 

- Orienteren op verwerving plansoftware en TR-software 

- Oefenen Toepasbare regels (Reclame, Alarm, Uitrit, Kappen) 

- Opschonen Ruimtelijke plannen 



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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