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Agenda

• 10:00 Introductie 

• 10:05 Onderzoek ‘Gemeenten & Bureaus, Samenwerken onder de Omgevingswet’

• 10:25 Terugblik ‘demo-dagen’ en ‘Stand van zaken uitwisselen’

• 10:45 Afronding en vervolg



Afspraken
• Camera aan

• Graag uw microfoon dempen wanneer u niet aan het woord bent

• Graag (opnieuw) aanmelden met naam en organisatie. Let op: Open de chat!

• Vragen? Stel ze in de chat of steek uw hand op! 

• Technische problemen of ondersteuning nodig?

1. Meld u af via het rode telefoonhoorntje in het menu balkje van Teams en meld opnieuw aan
via de ontvangen link.

2. Contactgegevens staan in de chat



“Gemeenten & Bureaus, 
Samenwerken onder de Omgevingswet”

Een terugblik op de conclusies en aanbevelingen

31 augustus 2021



Onderzoek "Gemeenten & Bureaus, Samenwerken onder 
de Omgevingswet"

• Aanleiding onderzoek

• Bevindingen en issues

• Aanbevelingen



Aanleiding onderzoek:

• Gemeente en bureau: Een groot deel van de gemeenten laat zich voor het maken 
van bestemmingsplannen ondersteunen door een bureau. Gemeenten zijn benieuwd 
welke veranderingen de Omgevingswet brengt voor de relatie tussen bureaus en 
gemeenten.

• Issues: Specifieke aanleiding voor dit onderzoek zijn door gemeenten en de VNG 
gesignaleerde issues in de toekomstige samenwerking tussen gemeenten en 
stedenbouwkundige bureaus. Deze zitten zich zowel in de manier van organiseren als 
in de ondersteunende informatievoorziening (software en uitwisseling hiervan)

• Interviews: Hiertoe zijn interviews gehouden met gemeenten, bureaus en 
softwareleveranciers.

• Samenwerking: Onderdeel van het onderzoek was tevens om een beeld te krijgen 
hoe er in de driehoek gemeenten/softwareleveranciers/bureaus invulling wordt 
gegeven aan de samenwerking, hoe deze verloopt en welke varianten er zijn.



Samenwerking Gemeenten & Bureaus

Gemeente Bureau

Software (leverancier)



Vragen gedurende het onderzoek 

1. Hoe werken gemeenten en stedenbouwkundige bureaus / advies bureaus samen: nu en straks 
onder de Omgevingswet?

2. Hoe gaan we dit in de toekomst organiseren?

3. Hoe gaan we de samenwerking met ICT ondersteunen?

a) Welke varianten van samenwerking tussen gemeenten en stedenbouwkundige bureaus zijn 
er?

b) Hoe uitwisselen van gegevens tussen de gemeenten en het stedenbouwkundig bureau?

c) Hoe samenwerken / tegelijk kunnen werken aan een omgevingsplan door gemeenten en 
stedenbouwkundige bureaus? Hierbij is specifiek ook samenloop benoemt.

d) Hoe wordt deze samenwerking ondersteund met software?

e) Verwacht je dat bureaus ook toepasbare regels gaan maken voor gemeenten?



Huidige varianten van samenwerking:

In de basis zijn er drie varianten bij het opstellen van bestemmingsplannen:

1. Gemeente doet (bijna) alles zelf

2. Gemeente besteedt uit en doet zelf

3. Gemeente besteedt (bijna) alles uit

Opmerkingen:

• Bij varianten 2 en 3 komt het signaal dat bij opdrachtverlening soms niet duidelijke 
richtlijnen over de structuur en de regels worden meegegeven.

• 70% van de plannen wordt uitbesteed



Toekomstige varianten van samenwerking:

Dezelfde drie varianten van samenwerking:

1. Gemeente doet (bijna) alles zelf;

2. Gemeente besteedt uit en doet zelf;

3. Gemeente besteedt (bijna) alles uit.

Veranderingen:

• Complexer: Alle (en meer) juridische regels in één plan 

• Complexer: Ook toepasbare regels opstellen

• Opdrachtgeverschap vraagt meer aandacht om aansluiting bij systematiek en keuzes 
gemeente goed in te vullen

• Ingewikkelder om te voldoen aan systematiek en keuzes gemeente, dit vraagt aandacht 
voor opdrachtgeverschap - opdrachtnemerschap

• Regie wordt belangrijk: werken met een of meerdere bureaus



Bevindingen gemeenten uit het onderzoek 

• Hoge werkdruk: huidige werk gaat door, voorbereiding onder druk 

• Klein percentage gemeenten is inhoudelijk aan de slag

• Uitbesteden: veel gemeenten willen omgevingsplan (deels) uitbesteden 

• Impact verandering omgevingsplan wordt niet altijd gezien

• Complexiteit: ga je pas zien, als je echt aan de slag gaat

• Oefenen: is lastig door gebrek aan software, maar wel van groot belang vanwege het 
voorgaande punt

• Issues: Gemeenten signaleren issues in samenwerking met bureaus inzake samenloop 
en gegevensuitwisseling (ICT issues)



Bevindingen bureaus I:

• Markt van bureaus:

• Markt is verdeeld in circa 5 grote spelers en een groot aantal kleine- en middelgrote spelers. 

• Samenwerking:

• Bureaus herkennen de genoemde varianten van samenwerking.

• Verwachting is dat deze samenwerkingsvarianten ook in de toekomst bestaan.

• Opdrachtgeverschap en opdrachtgeverschap: 

• Bureaus raden af om alle activiteiten aan één bureau uit te besteden en adviseren deze bij 
enkele bureaus onder te brengen.

• Bureaus adviseren de regie bij de gemeenten te houden en te investeren in goed 
opdrachtgeverschap.

• Bureaus adviseren om kennisoverdracht vanuit opdrachtnemer naar gemeenten te borgen.



Bevindingen bureaus II:

• Capaciteit: 

• Op dit moment is er nog opvallend weinig vraag vanuit de gemeenten. 

• Bureaus verwachten dat deze gaat toenemen, dit kan tot een capaciteits issue leiden.

• Toepasbare regels: 

• Bureaus willen ook toepasbare regels voor gemeenten gaan maken.

• Bureaus signaleren dat het maken van toepasbare regels nu nog vaak gedaan wordt door 
software leveranciers.

• Software: 

• De meeste bureaus willen/kunnen slechts één software pakket (leverancier) ondersteunen. 
Slechts enkele bureaus willen en/of kunnen meerdere leveranciers in huis halen.

• Issues: 

• Bureaus signaleren dat opdrachtgeverschap soms wat te dun wordt ingevuld. Een bureau 
geeft als voorbeeld een gemeente met een wat basale uitvraag: stel voor onze gemeente het 
omgevingsplan op en zorg dat dit getoond kan worden in het DSO

• Bureaus zien de issues op ICT gebied



Bevindingen software leveranciers:

In de gesprekken met de software leveranciers kwamen de volgende zaken naar 
voren:

• Werkdruk: veel druk op software leveranciers;

• Ontwikkelen software

• Meedenken Standaarden & IV issues

• Software: is nog niet (geheel) gereed;

• Oefenen: is (in beperkte mate) mogelijk;

• Issues: Leveranciers herkennen de issues die gemeenten/bureaus noemen;

• Renvooi service: deze service wordt genoemd als mogelijke deeloplossing bij het 
uitwisselen van wijzigingen. 



Issues

Issue Beschrijving

A Downloadfunctie Momenteel is het nog niet mogelijk om omgevingsdocumenten en specifiek het 

omgevingsplan met tekst en kaart te downloaden. Er worden stappen gezet om deze functie 

te realiseren.

B Samenwerken Op het moment dat een gemeente en een bureau niet in hetzelfde software pakket werken, is 

het technisch gezien niet mogelijk om van elkaar te zien wie waarmee bezig is. Hierdoor kan 

er samenloop in het omgevingsplan ontstaan. 

C Uitwisseling JR Een gemeente publiceert een wijziging naar de LVBB. Op een zelfde manier zou een bureau 

op basis van STOP-TPOD ook een wijziging in het omgevingsplan aan een gemeente kunnen 

doorgeven. De standaard leent zich nu nog niet voor een dergelijke uitwisseling, onder 

andere doordat de status informatie niet ingericht is voor “tussentijdse uitwisseling”. 

D JR naar TR Tussen de juridische en toepasbare regels applicatie bestaat momenteel nog geen standaard 

gegevens-uitwisseling. Deze is wel in ontwikkeling. Zonder deze uitwisseling is het erg 

arbeidsintensief om bij de juridische regels correcte toepasbare regels te maken.

E Uitwisseling TR Nog niet onderzocht is of STTR zich leent voor uitwisseling tussen een bureau een 

gemeente. Dit is daarmee een potentieel issue.



Samenvatting - conclusies

Gemeente Bureau

Software (leverancier)

A. 80% van het werk zit in het 
organiseren en maken van 
omgevingsdocumenten

20% van het werk zit in het 
ontwikkelen en implementeren van 
de software. Echter zonder correct 
werkende software, kunnen geen 
omgevingsdocumenten worden 
gemaakt. 



Samenvatting - conclusies

Gemeente Bureau

Software (leverancier)

B. Goed opdrachtgeverschap én 
opdrachtnemerschap is essentieel.

D. Gemeenten en bureaus 
moeten nu keuzes maken 
m.b.t. de software 
ondersteuning.

E. Zonder 
uitwisselingsstandaard is 
het niet altijd mogelijkheid 
om juridische- en 
toepasbare regels bij een 
gemeenten aan te leveren.

C. Als gemeenten komend jaar 
meer gaan vragen, zien 
bureaus en leveranciers een 
issue in capaciteit.



Samenvatting - aanbevelingen

Aanbevelingen op gebied van organisatie:

1. Zorg dat kennis van het omgevingsplan ontwikkeld wordt;

2. Stimuleer het gebruik van VNG hulpmiddelen;

• In gang gezet via regionaal aanbod omgevingsplan

3. Stimuleer gemeenten om tijdig eindbeeld omgevingsplan te definiëren

• In gang gezet via regionaal aanbod omgevingsplan

4. Ontwikkel een goede opdrachtformulering en daarna invulling opdrachtgeverschap

5. Verken de rol Coördinator Omgevingsplan

• Bouw voort op de rol van plangebied coördinator uit de werkende processen

6. Start een praktijkproef samenwerking gemeente en bureau om 
opdrachtgeversrol nader te verkennen



Samenvatting - aanbevelingen

Aanbevelingen op gebied van ICT:

1. Zorg er voor dat alle drie de varianten van ICT ondersteuning mogelijk worden:

a) Zet in op realisatie downloadservice;

b) Zorg voor een uitwisselingsstandaard;

• Zorg voor een standaard op basis van STOP-TPOD

• Betrek bij deze uitwisselingsstandaard KOOP, Geonovum, gemeenten en leveranciers

• Richt een proces in waarin in een aantal stappen gewerkt wordt naar deze standaard 
waarbij het werk wordt gedaan door VNG, KOOP en Geonovum en waarbij leveranciers een 
adviserende rol hebben.

• Onderzoek welke rol de renvooi service hierin kan spelen.

c) Onderzoek of uitwisseling op basis van STTR mogelijk is.

2. Start z.s.m. praktijkproeven met de samenwerking bureau en gemeente.

3. Zorg er voor dat gemeenten op de hoogte zijn van de ICT keuzes die ze moeten / kunnen 
maken.



Aanbevelingen voor een gemeente

• Check ontwikkeling software via VNG marktverkenning

• Bepaal wat belangrijk is en baseer daarop keuzes:

• Zelf aan het werk in het plan? Of alleen controleren?

• Welke software functionaliteit is nodig?

• Al een bepaalde leverancier gekozen? Hoe gaat die de samenwerking ondersteunen?

• Nog aan het aanbesteden? Neem samenwerking als eis mee!

• Zelf publiceren of doet het bureau dat?

• Veel procedures naast elkaar of slechts enkele? 

• Real time samenwerken met medewerkers bureau?

• Zelf TR maken of ook uitbesteden?

• Ga oefenen met inhoud en software

• Ontwikkel kennis van het omgevingsplan

• Realiseer een eindbeeld omgevingsplan en opdrachtformulering

• Invulling opdrachtgeverschap en coördinator-rol



Uitdagingen – ICT (20%, maar geen sinecure)

Variant Uitdagingen Toelichting

1 Interne samenloop: - Software biedt niet juiste ondersteuning waardoor fouten in 

het plan worden gemaakt

2 Interne samenloop+:

Uitwisseling:

Download plan:

Relatie JR-TR:

- Software ondersteund samenwerking met bureau niet

- Uitwisseling plan tussen gemeente en bureau niet mogelijk

- Uitwisseling toepasbare regels niet mogelijk

- Downloaden van omgevingsplan niet mogelijk

- Relatie toepasbare regels kan niet worden gelegd

3 Uitwisseling:

Downloaden plan:

Relatie JR-TR:

- Uitwisseling plan tussen gemeente en bureau niet mogelijk

- Downloaden van omgevingsplan niet mogelijk

- Relatie toepasbare regels kan niet worden gelegd



Stand van zaken technische mogelijkheden 
uitwisselen gegevens Omgevingsplan

Terugblik ‘demo-dagen’ en 
‘Stand van zaken uitwisselen’

31 augustus 2021



Terugblik demo-dagen



Terugblik demo-dagen

Aanleiding en doel

• Aanbeveling uit het rapport: zorg voor een uitwisselingsstandaard

• Op 20 en 21 april: demo’s van leveranciers van (plan)software

• Vraag aan leveranciers: Hoe verwachten jullie om te gaan met ‘uitwisselen’?



Terugblik demo-dagen

Daarom is vooraf aan de softwareleveranciers gevraagd, om tijdens hun 
presentaties aandacht te besteden aan:

• Oplossingen voor de samenloop bij omgevingsplan;

• Praktische oplossingen voor de aanschaf van software;

• Samenwerking met partners, die kunnen helpen bij het opstellen van het 
omgevingsplan. 



Terugblik demo-dagen



Terugblik demo-dagen



Stand van zaken uitwisselen

• Bestuurlijk Overleg Omgevingswet 26 mei

• Werkgroep Uitwisselen plan-plan



Kamerbrief Tweede Kamer

Voldoende tijd voor inregelen, beproeven en oefenen

Naast de techniek is het dus belangrijk dat er voldoende tijd is voor de uitvoeringspraktijk en de 
eindgebruikers (burgers en bedrijven) om de inhoud van het stelsel te beproeven en ermee te 
oefenen.

Onderdeel van de uitvoeringspraktijk is dat veel bevoegde gezagen deze activiteiten hebben 
uitbesteed bij marktpartijen die zich ook op de veranderingen moeten voorbereiden. Voor een 
zorgvuldige invoering is het van belang het stelsel voorafgaand aan inwerkingtreding ook tot op dit 
niveau ingericht te krijgen. Dit wordt ook benadrukt door softwareleveranciers, 
stedenbouwkundige bureaus en door vertegenwoordigers van ondernemers. 

bron: Kamerbrief TK, Uitkomsten Bestuurlijk Overleg Omgevingswet 26 mei jl.



Brief VNG

Collectieve voorwaarden
Het werkend krijgen van het stelsel van de Omgevingswet is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid, omdat partijen van elkaar én van derden afhankelijk zijn bij het werken in ketens. Daarom zijn er een aantal 
‘collectieve’ voorwaarden opgesteld:

• Voldoende oefen/inregeltijd met het hele stelsel en eigen content: 6 maanden netto oefentijd = 9 maanden bruto doorlooptijd;
• DSO-LV voor inwerkingtreding uiterlijk Q3 2021 gereed, werkend en voldoende robuust om grootschalig te oefenen;
• Gemeenten die dat willen, zijn uiterlijk eind Q3 2021 aangesloten;
• Tijdelijke alternatieve maatregelen (TAMs) een half jaar voor inwerkingtreding gereed en ingeregeld om mee te oefenen;
• Stedenbouwkundige bureaus zijn betrokken en kunnen oefenen.
...

Het vervolg
• Het Bestuurlijk Overleg heeft de opdracht gegeven om het proces uit te werken tot nieuwe
inwerkingtredingsdatum: met alle partijen die een rol spelen bij het realiseren van de
collectieve voorwaarden, zoals softwareleveranciers, stedenbouwkundige bureaus en
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven als initiatiefnemer.

Bron: Brief VNG, 27 mei 2021



Werkgroep Uitwisselen plan-plan

In navolging van de aanbeveling uit het onderzoek en in het verlengde 
van de uitkomst van het bestuurlijk overleg van 26 mei 2021, wordt 
gezocht naar de mogelijkheden voor goede 'uitwisseling' tussen 
gemeenten en adviesbureaus.

VNG samen met:

• adviesbureaus

• softwareleveranciers 

• programma DSO



Werkgroep Uitwisselen plan-plan

Doel werkgroep:

• Inzichtelijk maken welke stappen een rol spelen bij het samenwerken;

• Nagaan bij welke stappen (technische) ‘uitwisseling’ nodig is;

• Nagaan welke randvoorwaarden een rol spelen;

• Testen en beproeven hoe de use cases werken.



Werkgroep Uitwisselen plan-plan

Werkgroep 1: “minimale technische voorwaarden”

Noodzakelijke voorwaarden voor uitwisseling Plan-Plan

▪ Betekenisloze IDs?

▪ Relatie tussen GIOs en OW objecten (OP-OW) - nadere afspraken of data?

▪ Meer?

Uitgangspunten

▪ Uitwisseling met regelingversie in STOP/TPOD-xml formaat

▪ Regelingversie door derden gemaakt, onafhankelijk van BG



Werkgroep Uitwisselen plan-plan

Werkgroep 2: “Plan-plan-koppeling: use-cases”

• Inzichtelijk maken welke stappen bij wijzigen omgevingsplan;

• Nagaan bij welke stappen (technische) ‘uitwisseling’ nodig is;



Werkgroep Uitwisselen plan-plan

Plan-plan-koppeling: use-cases
Versie: 21 juni 2021 - CONCEPT

In dit document worden praktijksituaties in de vorm van zogenaamde ‘use-cases’ beschreven. Dit  is nodig om beter zicht te 
krijgen op juiste invulling van plan-plan-koppelingen, op eventuele keuzes die de complexiteit in een eerste versie van die 
koppeling kunnen beperken en om de eenduidigheid in de keten te kunnen vergroten. Met dit document richten we ons op 
twee hoofdoelen:
• Komen tot een handreiking van VNG voor uitbesteding (door het bevoegd gezag) van wijzigingen op het omgevingsplan 

(of een ander type omgevingsdocument aan een externe partij;
• Aanscherpen van de standaard en schepere behoeftestelling voor bestaande en/of aanvullende diensten binnen het 

digital stelsel (niet perse de landelijke voorzieningen).

De voorlopige opzet bestaat uit 3 use-cases, dit zijn:
Use-case 1: wijziging op actuele versie van het omgevingsplan
Use-case 2: wijziging op actuele versie van het omgevingsplan, inclusief het voorstel voor het bijbehorende besluit met 
toelichting 
Use-case 3: wijziging op niet-actuele versie van het omgevingsplan 



Werkgroep Uitwisselen plan-plan

Use-case 1: wijziging op actuele versie van het omgevingsplan
In deze use-case geeft de gemeente opdracht aan het ruimtelijk adviesbureau om een deel van haar omgevingsplan te 
vernieuwen...

Stap Actie Door

1 De gemeente legt een opdrachtomschrijving voor een wijziging (van een deel) van het omgevingsplan vast in een bestek (bedoeld voor adviesbureaus). De

gemeente geeft daarin aan wat het doel en de aard van de wijziging is, op welk deel van het ambtsgebied de wijziging betrekking heeft, op welk deel van

het omgevingsplan de wijziging betrekking heeft en wat haar richtlijnen zijn voor de indeling van het omgevingsplan, voor het formuleren van juridische

regels en het annoteren.

gem.

2 De gemeente verstrekt de opdracht aan het adviesbureau. De opdracht wordt binnen de gemeente vooraf inhoudelijk vastgelegd en vervolgens

aangeleverd bij de opdrachtnemer. De manier waarop dit gebeurt, dient in onderlinge afstemming tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer te worden

bepaald. Dat kan eventueel met de plansoftware, maar ook met een zaaksystem en alles daartussen.

gem.

3 Het adviesbureau ontvangt de opdracht, verifieert de uitvoerbaarheid (zoals overeenkomstigheid met eerder gemaakte afspraken) en heeft waar nodig

daarover contact met de gemeente. Dit resulteert in de administratieve opdrachtacceptie.

buro

4 De ontvanger verwerkt de actuele en gevalideerde regelingversie in haar plansoftware. Hiervoor zijn (in deze use-case) twee mogelijkheden:

1. Het bevoegd gezag levert de actuele en gevalideerde regelingversie mee in het uitwisselformaat van STOP/TP. De aanname hier is dat het om één

ZIP-bestand gaat.

2. In het geval de laatst aangeleverde (vastgestelde, en in werking zijnde of in werking te treden) versie aan de LVBB betreft, kan ook de

downloadfunctie worden gebruikt. Het downloadpakket is inclusief identificaties en annotaties, maar zonder historie. De aanname hier is dat via de

downloadservice (API) ook onderdelen los van elkaar opgehaald kunnen worden (zoals nu gepland), bijvoorbeeld de regeling en GIO’s.

In beiden gevallen vereist dit dat de plansoftware voorziet in het kunnen importeren van een omgevingsplanversie in het uitwisselformaat van STOP/TP

en voor optie 2 ook het kunnen downloaden hiervan d.m.v. de downloadfunctie.

buro



Werkgroep Uitwisselen plan-plan

Wie doet wat?

• Rol gemeenten

• Rol softwareleveranciers

• Rol adviesbureaus



Werkgroep Uitwisselen plan-plan

Wie doet wat?

Om te ondervinden hoe de use cases in de praktijk zullen gaan, is het ook 
nodig om na te gaan wie verantwoordelijk is voor welk onderdeel. 

• Informatiebeheer (objecten omgevingsplan) bij gemeenten;

• Beheer regelingversie(s) mogelijk in softwarepakketten leveranciers;

• Landelijke validatieservices via de landelijke voorziening;



Werkgroep Uitwisselen plan-plan

Vervolg

• Aansturen op ontwikkelen “minimale technische voorwaarden”

• Voorstel: opstellen ‘Handreiking voor uitwisselen’ (VNG) 

• Issues en bespreekpunten

• Testen en beproeven use cases



Hoe gaan we hiermee nu mee verder, wat is het vervolg?



Het vervolg:

• Bijeenkomst “Samenwerken onder de Omgevingswet; gemeenten, bureaus en softwareleveranciers”, waarin het 
Omgevingsplan centraal staat (Hoe werken we met elkaar samen? Waar liggen de kansen en welke beren komen we 
tegen kijkend naar het omgevingsplan? Hoe geven we inhoud aan het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap?) 

• Datum en tijd: dinsdag 28 september 2021 van 09.00 uur tot 11.30 uur

• Programma:

• 09:00 uur Introductie en terugblik op de vorige sessie.

• 09:20 uur Waar staan we nu met de technische mogelijkheden voor uitwisselen?

• 09:30 uur Vanuit drie perspectieven kijken naar de huidige en toekomstige samenwerking.

• 10:00 uur Pauze.

• 10:10 uur Interactief gedeelte: Verdiepend gesprek over jouw rol binnen de samenwerking rondom het  Omgevingsplan.

• 11:00 uur In gesprek: Wat zijn de vervolgstappen in dit proces?

• 11:30 uur Afronding sessie.

• Aanmelden kan via deze link:

https://vng.nl/aanmeldformulier-samenwerken-onder-de-omgevingswet-gemeenten-
bureaus-en-softwareleveranciers


