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Werkafspraken

• Deelnemers

o Actieve deelname belangrijk 

o Vragen stellen / opmerkingen maken: graag, maak gebruik van de 
chatfunctie!

o Microfoon graag uit

o Camera graag aan



Programma

• Inleiding / kennismaking

• Kernboodschap omgevingsplan

• Aanpak regionaal aanbod

• Resultaten evaluatie



22 juni 2021



Kernboodschappen omgevingsplan I

• Het omgevingsplan is geen bestemmingsplan:

• Meer karakter van een verordening

• Breder: fysieke leefomgeving ipv RO

• Het idee van een bestemming en een bestemmingsvlak wordt losgelaten. 
Uit de kaart blijkt welke (algemene) regels op een locatie gelden.



Kernboodschappen omgevingsplan II



Geleerde lessen



Geleerde lessen: eerste tranche staalkaarten



Doelstelling regionale sessies

• Overbrengen van kennis over het omgevingsplan;

• Gemeenten activeren om de nodige keuzes te maken voor het op te stellen omgevingsplan;

• Gemeenten een eerste oefening/doorleving bieden met het opstellen van een deel van een 
omgevingsplan;

• Gemeenten ondersteunen bij maken bij een plan van aanpak voor hun gemeente voor de 
transitiefase naar het omgevingsplan;

• Gemeenten ondersteunen bij het eventueel formuleren van een opdracht voor de 
(dienstverlenende) markt;

• Gemeenten een platform en netwerk bieden in de regio ten aanzien van het omgevingsplan;

• Gemeenten actief kennis laten maken met het VNG Forum en producten uit de PDC van de 
VNG;



Doelgroep

• Medewerkers van gemeenten en hun uitvoeringsdiensten:

• Alle inhoudelijk betrokkenen bij opstellen omgevingsplan (Juridische 
zaken, verordeningen (APV), vergunningen, toezicht en handhaving, 
milieu, ruimtelijke ordening, energie, bodem, gezondheid, veiligheid, 
erfgoed, water);

• Het betreft hier een brede doelgroep van zowel gemeenten als 
samenwerkingspartners (omgevingsdienst, VR, GGD, waterschap). 
Potentieel gaat het dus om een grote groep deelnemers aan de sessies.



Leerproces omgevingsplan



Wat moet ik vooraf kennen?

Noodzakelijke informatie:

• Casco omgevingsplan, zie ook het 
webinar voorbereiden omgevingsplan

• Handleiding stap voor stap het 
omgevingsplan ontwerpen

• Ontwerpvragen omgevingsplan

• Werkende processen Wijzigen 
omgevingsplan (Zie VNG site)

• Factsheet Behandelen van initiatieven 
tijdens de overgangsfase

• https://vng.nl/publicaties/webinar-
overgangsfase-omgevingsplan-30-
september-2020

Facultatieve informatie:

• vng.nl/artikelen/staalkaarten-omgevingsplan

• vng.nl/publicaties/eindverslag-praktijkproef-het-maken-
van-een-omgevingsplan

• https://vng.nl/sites/default/files/2020-06/minimale-acties-
omgevingswet_v3.pdf

• Aandeslagmetdeomgevingswet.nl

• https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/on
dersteuning/cursus-en-training/webcolleges-
webinars/webcollege-omgevingswet-vogelvlucht

• vng.nl/sites/default/files/2019-
11/spiekbriefje_omgevingsplan_versie_1.1_aug2019.pdf

• Database begrippen

• Model opdrachtverlening

• Geconsolideerde versies Omgevingswet en 
onderliggende regelgeving



Het programma

• (vooraf zelf inlezen in basiskennis indien nodig)

• Drie dagdelen informeren en samenwerken

• Tussendoor werken aan de eigen casus en invulling van de 
overgangsfase

• VNG Fora als platform om tijdens en na de sessies informatie te delen 
en vragen te stellen



Sessie 1: Kennismaking, visie op het 
omgevingsplan, ontwerpen omgevingsplan

• Kennisniveau en vragen inventariseren

• Geleerde lessen praktijkproef, overview
omgevingsplan en vereiste aanpak voor 
het ontwerpen van het omgevingsplan

• Ontwerpvragen en overige hulpmiddelen 
(casco, staalkaarten)

• Juridische regels, toepasbare regels en 
annoteren

• Uitleg opdracht en reflectie op de 
gekozen casussen door deelnemers en 
begeleiders

Voorbereiden voor sessie 2:

• Aan de hand van de eigen casus 
minimaal twee activiteiten (bijvoorbeeld 
parkeren, een milieubelastende activiteit 
of wonen) uitwerken met behulp van de 
ontwerpvragen.

• Bijhouden waar u tegen aan loopt, wat 
opvalt, waar knelpunten zitten, wat 
werkte wel en wat niet. Wat is er anders 
onder de Ow? Hoofdknelpunten 
aanleveren.



Sessie 2: Transitiefase inrichten

• Behandeling vraagpunten huiswerk uit 
sessie 1

• Overzicht vraagstukken overgangsfase 
(2022-2029) ook in relatie tot het 
juridisch kader van het overgangsrecht 
en de voorbereiding tot inwerkingtreding.

• Aanreiken criteria en afwegingen voor 
het opstellen van een plan van aanpak; 
incl. voorbeelden (lokale) gemeenten.

•

Voorbereiden voor sessie 3:

• Twee vraagstukken (tijdens sessie 2 
verdelen wie wat doet) van de 
overgangsfase uitwerken; Wanneer een 
gemeente al een plan van aanpak voor 
de transitiefase heeft opgesteld kan dit 
plan in plaats van de losse vraagstukken 
gebruikt worden

• Presentatie voorbereiden



Sessie 3: Acties nu, planning maken vervolg

• Presenteren uitgewerkte onderdelen 
overgangsfase en juridische regels voor 
2 activiteiten door de deelnemers aan 
elkaar en aan de experts

• Toelichting opdrachtverlening voor 
wijziging omgevingsplan

• Bespreken: logische vervolgstappen 
voor de regio na dit door VNG 
begeleidde traject, o.l.v. de RIO

• Evaluatie



Stand van zaken

• In de zomer van 2020 gestart

• Navolgend een overzicht van de stand van zaken per juni 2021

Status Aantal regio’s

Afgerond 19

Regio’s waar het aanbod loopt 5

Veegactie met deelnemers diverse regio’s 1

Totaal 24 regio’s, waarvan verschillende gecombineerd. In totaal is het programma 20 keer aangeboden/nog lopend



Deelnemers en deelnemende organisaties

• 853 deelnemers per eind mei 2021

Afkomstig uit:

• Ca 220 gemeenten

• 20 omgevingsdiensten

• 18 GGD en

• 10 Veiligheidsregio’s

• 10 Waterschappen

• 8 Provincies



Terugblik

• Elke afgeronde sessie is in samenwerking met BIO geëvalueerd met 
behulp van mentimeter. Deelnemers is daarbij vijf vragen gesteld waarin 
zowel teruggekeken wordt op het traject als wordt vooruitgekeken naar 
de volgende stap en naar behoeften ondersteuning. 

• Hieruit ontstaat het navolgende beeld



Evaluatie vraag 1 & 2

Welke concrete resultaten heb je tot 
nu toe bereikt?

• Meer inzicht, overzicht, kennis

• Bewustwording

• het wordt concreter

• netwerk in de regio uitgebreid, 
meer contact met 
samenwerkingspartners

• aan de slag gegaan/geoefend

Wat moet het vervolg zijn in de 
regio?

• Blijven oefenen, samenwerken en 
informatie delen

• afstemming bruidsschat

• gezamenlijke formats ontwikkelen 

• forum kunnen blijven gebruiken 

• aanpak overgangsfase



Evaluatie vraag 3 & 4

Wat heb jij (of je organisatie) nodig 
aan hulp/handreikingen voor het 
vervolg?

• Menskracht/personeel (vaak 
genoemd)

• duidelijke planning 

• praktijkvoorbeelden

• begeleiding/kennisplatform

• vervolg/terugkomdagen

• staalkaarten

Tips en tops voor VNG?

• Goed dat dit traject is ingezet

• duidelijke informatie

• doorgaan/verder verdiepen

• top: huiswerk en daardoor zelf 
oefenen

• Terugkomdagen

• in stand houden forum

• meer tijd voor deelnemers tussen 
de sessies nemen voor huiswerk

• blijf goede voorbeelden delen 

• concreet ingaan op het schrijven 
van regels



Evaluatie vraag 5

Welke rol pak je zelf?

• Tijd vrijmaken

• collega’s betrekken

• Meedenken

• blijven oefenen

• ambassadeur zijn

• PvA overgangsfase schrijven

• blijven gebruiken forum



Observaties Esther / Jos

• Kennisniveau (bij sessie 1) loopt 
sterk uiteen

• Deelnemers groeien heel snel in 
kennisniveau

• Deelnemers hebben we goed in 
de actiestand gekregen

• Heel veel inhoudelijke vragen

• Ervaren werkdruk is een groot 
thema voor deelnemers

• Door actief bezig te gaan ontstaat 
bij deelnemers echt meer inzicht

• Awareness gecreëerd (en soms 
paniek)

• Bij eerste sessie: veel aandacht 
voor inhoud en ontwerpen. 
Noodzaak nadenken 
overgangsfase is bij deelnemers 
vooraf weinig in beeld

• Indruk dat gemeenten en 
ketenpartners elkaar beter weten 
te vinden

• Onbekendheid met en soms ook 
van hulpmiddelen






