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Werkplaatsen Ads

1. Werkplaatsen worden ingezet als middel om te oefenen en/of een concrete 
implementatiestap te kunnen zetten in regionaal (interbestuurlijk) verband. 
Werkplaatsen zijn multidisciplinair/integraal (inhoud, DSO en anders werken) en 
hebben een vooraf bepaald doel. 

2. Het hoofddoel is: een werkende keten in de regio.  

3. In beginsel richt de werkplaats zich op de planvorming- en VTH-keten. 

4. Deelnemers zijn (lijn)medewerkers van bevoegde gezagen in de keten en eventueel 
marktpartijen (leveranciers). Een werkplaats werkt volgens een basisplan in een kort 
tijdbestek (versnelling) waarbij bijvoorbeeld casussen worden doorlopen. 

• Werkplaatsen implementatie Omgevingswet - Aan de slag met de Omgevingswet

12-10-2021

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/werkplaatsen-implementatie-omgevingswet/


Voorbeelden werkplaatsen

12/10/21

Regio Drenthe

Onderwerp: Een ketentest waarbij ketenpartners het hele proces hebben doorlopen van ontvangst, behandelen, doorsturen en informatie-

uitwisseling van een fictieve aanvraag. De resultaten zijn gedeeld in een brede regionale bijeenkomst.

Regio Zeeland

Onderwerp: Het opstellen van samenwerkingsafspraken om o.a. vergunningen en meldingen te kunnen afhandelen. Ook wordt de hele

keten getest op informatie en IT-aspecten.

Waterschap Limburg

Onderwerp: Een werkende keten opbouwen voor het publiceren van juridische regels in de LVBB en het DSO-LV, met RX Base en content 

van het Waterschap Limburg.

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG)

Onderwerp: Het opstellen van een handreiking ‘Instellen Behandeldienst’ waarin mogelijkheden en onmogelijkheden van het proces zijn 

beschreven. Daarnaast wil men de business rules werkend krijgen in deze functionaliteit.



Werkplaatsen VNG

• Basisprincipes

Werkplaats speelt een centrale rol in het oefenen

Werkplaats is voorbereid en gemodelleerd op basis van een thema

VNG treedt op als coach, de gemeente oefent

Zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande instrumenten

Zoveel mogelijk samen oefenen (regio, ketenpartner)

Concept is ook bedoeld om (na de eerste praktische werkplaatsen) door BG zelf te worden uitgevoerd



Werkplaats DSO Keten

• Doorloop in drie iteraties de DSO keten

In drie verschillende niveaus van complexiteit

Inclusief samenwerkingsfunctionaliteit

Samen met bijv. OD

• Succesvol doorlopen met diverse gemeenten

1 Dronten - Pilot 

2 Texel 

3 Dinkelland

5 Drimmelen

6 Rotterdam 

7 Zoetermeer

9 Almere 



Werkplaats VTH (1)

• Omvat ontvangen en behandelen van:

Aanvraag omgevingsoverleg

Vergunningsaanvraag

Meldingen en Informatie

• Maakt gebruik van bestaande tooling:

Zelf assessment VTH

Netwerkkaart



Werkplaats VTH (2)

Doorloopt de verschillende stappen

1. Ontvangen aanvragen

2. Behandeldienst, Instellen behandeldienst. Beproef verschillende variaties. 

3. Omgevingsoverleg

4. Behandelen (Behandelen/samenwerking intern tussen afdelingen en met raad)

5. Samenwerken met partners (SWF met partners beproeven, inclusief adviescommissie)

6. Communicatie met initiatiefnemers: burgers (berichtenbox) en bedrijven. 

7. Aanhaken andere systemen (Bag/ Leges/ )

8. Besluiten en beschikken (Publiceren, Bezwaar en beroep, Dossier, Afwijkvergunning)

9. Overdracht toezicht en handhaving



Werkplaats Omgevingsplan

• Omvat het opstellen en aanpassen van zowel de juridische 

als de toepasbare regels

• Techniek maar zeker ook proces

• Ervaring opdoen in het in samenhang ontwikkelen

Met coaching

• Ervaring opdoen met de beschikbare tools

Staalkaarten

Ontwerpvragentool



Inzoomen op werkplaats omgevingsplan?

9

Wat?
Een team van medewerkers van 

een bevoegd gezag aangevuld met

ondersteuning van adviesbureaus, 

software leveranciers en de VNG aan 

het werk om te oefenen met het 

omgevingsplan

Waarom?
Het doel van de werkplaatsen is om gemeenten

te ondersteunen bij het oefenen met het 

omgevingsplan, op de werkwijze/ 

samenwerkingsproces, de inhoud en de 

techniek.

Hoe?
Het team loopt aan de hand van een

stappenplan het proces door 

waarmee het omgevingsplan initieel zal

worden ingericht. Vervolgens voorziet

het stappenplan ook in een methodiek

waarmee wijzigingen in het 

omgevingsplan verwerkt kunnen

worden. Tegelijkertijd worden

bevindingen realtime geregistreerd, 

waarna deze publiekelijk worden

gedeeld.

werkplaats 
omgevingsplan



Wat levert de werkplaats omgevingsplan op?

Wie? Voordeel

Alle gemeenten Voorbeelden van omgevingsplannen in STOP-TPOD in de PRE-omgeving, die herbruikbaar zijn voor de 

andere gemeenten.

Input voor het inrichten van het omgevingsplan

Deelnemende 

gemeente

Een instructie zodat gemeenten zelfstandig met hun adviseur en leverancier, via de methode van de 

werkplaats, kunnen oefenen met het omgevingsplan

Input voor het inrichten van het omgevingsplan

Software 

leverancier

De planketen van gemeenten is in de werkplaatsen met verschillende softwareleveranciers beproefd

Dienstverleners Een instructie zodat gemeenten zelfstandig met hun adviseur en leverancier, via de methode van de 

werkplaats, kunnen oefenen met het omgevingsplan

VNG Voorbeelden van omgevingsplannen in STOP-TPOD in de PRE-omgeving, die herbruikbaar zijn voor de 

andere gemeenten

Een instructie zodat gemeenten zelfstandig met hun adviseur en leverancier, via de methode van de 

werkplaats, kunnen oefenen met het omgevingsplan

De planketen van gemeenten is in de werkplaatsen met verschillende softwareleveranciers beproefd

Input voor het inrichten van het omgevingsplan
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Geselecteerde gemeenten
De VNG selecteert een aantal 

gemeenten gebaseerd op de 

selectiecriteria.

Softwareleveranciers
De softwareleveranciers van de 

geselecteerde gemeente zijn 

actief betrokken.

Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten
De VNG heeft een team bestaande 

uit coaches beschikbaar gesteld 

voor het faciliteren van de 

werkplaats. 

Adviesbureaus
Adviesbureaus sluiten via een 

gemeente aan bij de werkplaats.

01
02

03
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Wie werkt hieraan mee?



Kans voor dienstverleners

• Heel veel gemeenten besteden ontwikkeling 
plannen geheel of gedeeltelijk uit

• Deze gemeenten willen ook daar mee graag 
oefenen, ontdekken in de praktijk hoe men daar 
straks mee kan omgaan

• Werkplaatsen waar dienstverleners aan deel 
nemen gaan mede bepalen wat de nieuwe 
praktijk gaat worden

• Ervaring opdoen is dus aan beide kanten aan 
de orde
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Werk in uitvoering

• Ondersteuning samenwerking met adviesbureaus 
kent nog issues:

• Downloadfunctionaliteit

• Validatie

• Ruimte in standaard

• Etc.

• Sessie met dienstenleveranciers 12/10 zal meer 
inzicht geven in mogelijkheden en planning

• Verwachting dat eind dit 2021 / begin 2022 de 
belangrijkste functie beschikbaar zullen zijn

=> Nu opstarten om straks te oefenen
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Links waar naar verwezen wordt

Werkplaats DSO Keten

https://vng.nl/artikelen/over-de-werkplaats-dso-keten

Werkplaats Planketen

https://vng.nl/artikelen/online-tool-ontwerpvragen-omgevingsplan

https://vng.nl/publicaties/digitalisering-staalkaart-verordeningen-in-het-omgevingsplan-deel-ii

Werkplaats VTH keten

https://vng.nl/artikelen/vth-werkprocessen

https://vng.nl/artikelen/over-de-werkplaats-dso-keten
https://vng.nl/artikelen/online-tool-ontwerpvragen-omgevingsplan
https://vng.nl/publicaties/digitalisering-staalkaart-verordeningen-in-het-omgevingsplan-deel-ii
https://vng.nl/artikelen/vth-werkprocessen

