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Annebeth Korteweg: projectleider Digitaal Stelstel Omgevingswet (DSO)

Doel van de werkplaats was vooral leren en doen om als resultaat te komen tot 

samenwerkingsafspraken in de keten ‘van idee tot afhandeling’.



Waarom aanmelden voor de werkplaats en met welk doel?
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Welk vraagstuk moe(s)t worden opgelost met de werkplaats?

Samenwerkingsafspraken hadden er al in januari moeten liggen volgens de Roadmap 2022. Het werd 

nu de hoogste tijd om de regio een boost te geven met behulp van een werkplaats. 

Daadwerkelijk aan de slag gaan en het ‘doen’ stonden centraal. 

‘Doen’ in het doorlopen van de werkprocessen en de digitaliseringsprocessen. 



De betrokken samenwerkingspartijen
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• In Zeeland hebben we 13 gemeente, 1 waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat, RUD, ook 

Veiligheidsregio, GGD en Zeeuws Archief zijn aangehaakt. 

• Samenwerking komt in onze regio samen in een Platform wat we hebben opgericht. Dat heet 

Samenwerkingsplatform Omgevingswet Zeeland. Kortweg het SPOZ genaamd. SPOZ regulier, waarin 

projectleiders, programma managers zitten omtrent Omgevingswet.

• Daaronder zitten werkgroepen, SPOZ DSO, VTH, Visie, Verordening /Omgevingsplan en Opleidingen.

• Samenwerking rondom de casus is goed verlopen. De gemeente Vlissingen verzorgde de inhoud 

(content) en Gemeente Goes de DSO-aansluitingen, daarmee creëerde we ‘gemeente Zeeland’, een 

casus met inhoud waar ieder bevoegd gezag meer kon testen. 



Feiten en cijfers van de werkplaats
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• Werkplaats opgesplitst in 2 werkplaatsen

Deel 1, start met 3 dagdelen en 1 dagdeel voor casus

Deel 2, start met kennissessie, start samenwerkingsdocument

Een sessie met werkplaats 1 & 2 (dagdeel)

• 1 casus centraal gezet

• 3 aanvragen via het loket laten lopen

Uitrit, duiker en bouwkeet (3 bevoegde gezagen)

• Proces als techniek zijn doorlopen

• Gemiddeld 15 bevoegde gezagen aanwezig met gemiddeld 40 deelnemers.

• Zien wat je gedaan hebt werkt!



Wat hebben we geleerd en kunnen we anderen meegeven?

9/7/21

Gewoon beginnen….

Dynamiek omarmen als het gaat om kennisniveau, verschillende vakdisciplines, tempo binnen 

organisaties en integrale afstemming kost tijd. Door het organiseren van een werkplaats wel inzicht 

gekregen in kennis en ontwikkelingen binnen de regio.

Benut de rol en netwerk van je RIO; zij kunnen je helpen met hun netwerk en de juiste experts 

betrekken bij jouw vraagstukken. Tevens kunnen zij scherpe vragen stellen richting je regio om zo 

beweging te genereren.



Wat heeft de werkplaats opgeleverd? 
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Een mini omgevingsplan waar de regio 

verder mee kan oefenen en testen. Het 

daadwerkelijk zien van het resultaat heeft 

een besef opgeleverd dat er nog veel te doen 

staat voor de regio, niet alleen in eigen 

organisatie maar ook in gezamenlijkheid.

Belangrijk om ook bewust te zijn van de 

samenwerkingsfunctionaliteit en de extra 

aansluiting die je hiervoor moet regelen met 

je softwareleverancier.



Hoe nu verder?
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• Verder uitbouwen van de casus, meerdere bevoegde gezagen en beleidsvelden;

• Aan de hand van de start van het samenwerkingsdocument andere casussen uitwerken; 

• Meer testen, ontwikkelen en ontdekken;

• Aan kennisniveau blijven werken omtrent Omgevingsplan opbouwen, toepasbare regels en annoteren 

met eigen content.

Als je morgen je eigen 
werkplaats mag uitvoeren, wat 
wil je dan doen/beproeven?



Jouw ‘Gouden Tips’ voor deelnemers aan deze sessie
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Ga vooral aan de slag.

Het doen en zien heeft enorm bijgedragen aan de bewustwording en de hoeveelheid werk dat ons te  

doen staat in de regio. Er komt veel bij kijken en in een vroeg stadium elkaar daar bij helpen en 

ondersteunen werkt echt. We zijn straks immers 1 overheid achter het Omgevingsloket.




