
 
 

 

Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet 7 juli 2020 

 

10.30 – 12.00 uur (incl. pauze): Inspiratie implementatie  

 

In deze sessie komen onder leiding van dagvoorzitter Joyce de Jong (implementatiemanager 
programma Aan de slag met de Omgevingswet) verschillende onderwerpen aan bod om u te 
inspireren en met u bij te praten over de implementatie van de Omgevingswet.  
 
Heleen Groot (directeur programma Aan de slag met de Omgevingswet) en Annemieke van 
Brunschot (programmamanager Omgevingswet VNG) gaan in gesprek over wat de nieuwe datum 
van de inwerkingtreding van de Omgevingswet aan dilemma’s en kansen met zich meebrengt. De 
gemeente Utrecht praat mee. 
 
De nieuwe interbestuurlijke roadmap wordt namens de koepels toegelicht door Wimfred Grashoff 
(VNG). Deze roadmap helpt inzichtelijk te krijgen welke activiteiten van belang zijn bij het 
afstemmen van de informatievoorziening en gegevenshuishouding op de ondersteuning vanuit het 
Digitaal Stelsel Omgevingswet.  
 
Concreet aan de slag met de Omgevingswet kan door te oefenen. Anton van der Kruk (programma 
Aan de slag met de Omgevingswet) laat zien hoe zogenaamde Oefenaanpakken kunnen helpen bij 
het inrichten van de eigen organisatie. Door op ontdekkingstocht te gaan in het DSO, door met 
fictieve casussen aan de slag te gaan en dingen te proberen, kunt u bijvoorbeeld uitvinden of de 
eigen organisatie voldoende is toegerust om te werken met en volgens de Omgevingswet.  
 
Tot slot, onze digitale ondersteuning heeft de afgelopen maanden een enorme boost gekregen. Er is 
een groot aanbod in webinars en er staan digitale spreekuren voor uiteenlopende onderwerpen op 
het programma. Jos Poels (expertteam migratie programma Aan de slag met de Omgevingswet) 
neemt ons mee in de vragen die leven over verschillende thema’s rondom de Omgevingswet. In een 
bloemlezing vertelt hij over de hot items uit de online vragen- en spreekuren van het programma 
aan de slag met de Omgevingswet en de VNG. En hij geeft een doorkijkje naar de thema`s voor de 
komende periode. 

 

12.00 – 12.30 uur: Pauze  

 

Graag heten wij u welkom op de virtuele Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet op 7 juli 2020. 
Onderstaand het programma. U hoeft zich nu nog niet in te schrijven voor de break-outsessies. Uw 
keuze maakt u op de dag zelf. Meldt u aan via deze link. 

https://www.lyyti.fi/reg/implementatiedag


 
 

Middagprogramma: 
 

Ronde 1: 12.30 – 13.15 uur 
Ronde 2: 13.30 – 14.15 uur 
Ronde 3: 14.30 – 15.15 uur 
 

 

 

 

Spoor 1: Ontwikkelingen Digitaal stelsel Omgevingswet  

 
Nieuwe features DSO 
Sprekers: Maaike Pijnaker, Arie Duindam en Martin Brederoo | TBO DSO 
 
De productmanagers van het DSO geven een korte inleiding en tonen in drie delen met een live 
demo de nieuwste functionaliteiten zoals deze door het DSO zijn ontwikkeld.  
 
Ronde 1: Dienstverlening ketenintegratie: 

- Demo muteren in de keten LVBB-Ozon-RTR 
- Productieomgeving 

Ronde 2: Dienstverlening aan burgers en bedrijven: 
- Gebruikerstoepassingen met: Vlakken tonen, het papieren formulier, PDF in de werkmap 

en projectmap, vertrouwelijkheid en Van checken naar indienen: betere flow 
- Vernieuwingen in de viewer 

Ronde 3: Dienstverlening aan overheden: 
- Demo bruidsschat 
- Metadata met SWF (Samenwerkfunctionaliteit) 

Ook presenteren zij de roadmap rond deze dienstverlening. 
  

In drie sporen bieden we u sessies aan over onder meer de ontwikkelingen van de bouw van het 
Digitaal Stelsel Omgevingswet en het Omgevingsloket. U kunt aanschuiven voor 
praktijkvoorbeelden van bevoegd gezagen en hun softwareleveranciers met de thema’s aansluiten, 
samenwerken en aanbesteden. Tijdens de sessies is er zoveel als mogelijk gelegenheid tot het 
stellen van vragen. Op 7 juli kiest u de sessies die u wilt volgen.  

https://dmo.omgevingswet.overheid.nl/home
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/instrumenten/bruidsschat/bruidsschat-dso/


 
 

Spoor 2: Praktijkcasus bevoegd gezag en softwareleveranciers  

 
Ronde 1: Grip op de beleidscyclus met Artificial Intelligence (AI) - Toepasbare regels, Juridische 
regels en werkingsgebieden  
Sprekers: Yanda van Dijk | HDSR, Marco Kuijt | Knowledge Values 
 
De beleidscyclus onder de Omgevingswet gaat voor 180 graden op zijn kop. Daarnaast kunnen 
teksten niet meer leidend zijn om structuur aan te brengen in de digitalisering van de DSO-LV. Hoe 
zorg ik als beleidsmaker dat mijn toepasbare regels en beleid zo optimaal mogelijk 
gesynchroniseerd blijven. Waarom kun je niet zonder doelgerichte regelgeving? Tot nu toe is er 
veel ‘handwerk’ achter de schermen bij of leveranciers of de DSO verricht om de STOP en STTR-
standaarden goed te kunnen implementeren. Voor organisaties die nog niet geoefend hebben met 
STOP/TP en het maken van toepasbare regels, is dit een probleem wat zich voor zal doen na de 
eerste aanleveringen. Voor het eerst laat Knowledge Values, samen met HDSR 
(Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden) zien, hoe met een gestandaardiseerde workflow, de 
inhoud van toepasbare regels en omgevingsplannen gepubliceerd kan worden in het DSO. 
 
Ronde 2: Aansluiten en oefenen met aanvragen en meldingen (STAM)  
Sprekers: Toon van der Pas | Omgevingsdienst Brabant Noord en Patricia Palmen | VNG  
 
Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet, wat komt er allemaal bij kijken en wat kun je als 
de aansluiting gerealiseerd is. Hierbij gaat het om het goed inregelen van het kunnen ontvangen 
van aanvragen en meldingen en vervolgens wat dit betekent bij de behandeling en de 
samenwerking tussen bevoegd gezag en de OD als behandeldienst.  
 
Ronde 3: Samenwerken in de keten  
Sprekers: Petra Huf | Waterschap Rijnland, Peter Blom |Waterschap Delfland 
 
In een korte demonstratie laat Waterschap Rijnland zien hoe zij met de gemeente Leidschendam-
Voorburg en Waterschap Delfland de samenwerking tot stand hebben gebracht tussen 
verschillende ketenpartners en hun systemen. We tonen en delen de uitgewerkte interbestuurlijke 
werkprocessen inclusief brieven met de deelnemers. De ketenpartners nemen de luisteraar mee in 
de echte wereld van samenwerken aan een dossier met verschillende partijen en verschillende 
systemen. Klanten laten hoe er samengewerkt kunnen worden met zowel de software van Centric 
als Roxit. Leer- en knelpunten worden besproken en getoond. 

 



 
 

Spoor 3: Praktijkverhalen samenwerking  

 
Ronde 1: Interbestuurlijke Praktijkproef toepasbare regels gemeenten Oldenzaal en Hengelo, 
provincie en waterschap 
Sprekers: Lian Wienk | gemeente Oldenzaal en Annemieke van Es | gemeente Hengelo 
 
De gemeenten Oldenzaal en Hengelo nemen u mee in hun interbestuurlijk praktijkproef ‘maken en 
afstemmen van toepasbare regels’ die ze met hun ketenpartners hebben uitgevoerd. De activiteit 
‘kappen’ is interbestuurlijk uitgewerkt. De regels zijn gemaakt en in het loket gepubliceerd. Waarom 
zijn ze deze proef gaan doen? Hoe is het verlopen? Wat heeft het opgeleverd? En vooral, wat 
hebben ze geleerd en raden ze anderen aan. Ook wat niet goed ging en tegenviel komt aan bod. 
 
Ronde 2: De Omgevingstafel in de praktijk 
Sprekers: Hanneke Kunst |programma Aan de Slag / VNG en Tom Bischops | RIO Limburg 
 
Anders werken met complexe initiatieven staat volop in de belangstelling. In diverse regio’s wordt 
nu interbestuurlijk samengewerkt aan de Omgevingstafel. In deze sessie hoort u de 
praktijkervaringen met de Omgevingstafel vanuit de regio Limburg. 
 
Ronde 3: Oefenen met verordeningen en plannen 
Sprekers: Luc de Horde en Carolien Idema | Provincie Utrecht 
 
In deze sessie geven wij een kijkje in de keuken van wat er komt kijken bij het aansluiten op het 
DSO, maar vooral wat er voor nodig is om goed voorbereid te zijn als bevoegd gezag. Wat betekent 
het om interbestuurlijk te werken aan de juridische regels en om de toepasbare regels 
(vragenbomen) op elkaar af te stemmen? Hoe ziet dit eruit in DSO? Ter voorbereiding op de 
programmaraad Omgevingswet en het ‘live klikken’ met de Eerste Kamer zijn er veel nuttige 
inzichten opgedaan. Graag delen wij die! 
 

 

https://www.uvw.nl/wp-content/uploads/2020/05/Webinar-interbestuurlijke-praktijkproef-DOS-mei-2020.pdf
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