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Overzicht werkgroepen op basis van Functionele set

Inleiding
Tijdens het Tactisch Overleg met Planleveranciers is vanuit de leveranciers gevraagd 
om een ‘overzicht van werkgroepen’. Binnen de planketen wordt in de vorm van
werkgroepen gewerkt aan diverse onderwerpen, om meer inzicht te krijgen in de
vraagstukken en om oplossingsrichtingen te formuleren.

In bijgevoegd overzicht zijn de (lopende) werkgroepen opgesomd, mede gebaseerd op 
de indeling van de Functionele set. Dit zijn werkgroepen, waarbij de VNG betrokken is 
en daarmee is het overzicht dus niet compleet.

Op de volgende slide staat een (zo compleet mogelijk) overzicht van de verschillende 
werkgroepen. Daarna volgt, per onderdeel van de Functionele set, een overzicht van 
de werkgroepen. Daarbij is aangeven of er vanuit de werkgroep een ‘oplevering’ is 
gedaan en wat de ‘status’ is. In de Functionele set zijn de verschillende onderdelen 
verder uitgewerkt. 

Er zijn ook ‘werkplaatsen, die de gehele keten (of een deel daarvan) doorlopen. In de 
laatste slide zijn enkele lopende en beoogde werkplaatsen genoemd.

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/voortgang-monitoring/indringend-ketentesten/overzicht-belangrijke-functies-lokale-software/


Overzicht werkgroepen op basis van Functionele set

Werkgroepen

• Werkgroep Bruidsschat... (Geonovum)
• Werkgroep Geometrieën (gemeentelijke werkgroep) 
• Werkgroep Beproeven Geometrieën (gemeenten, softwareleveranciers, Geonovum)
• Werkgroep Procesbeschrijving (gemeenten, softwareleveranciers en adviesbureaus)
• Werkgroep Parallellen wijzigingstrajecten (gemeenten, adviesbureaus, leveranciers, pDSO)
• Werkgroep Plan-Plan (gemeenten, adviesbureaus, softwareleveranciers, pDSO)
• Gebruikersoverleg Regels op de Kaart (gemeenten, provincies, pDSO)
• Werkgroep Juridische raadpleegbaarheid (gemeenten, provincies, rechtspraak, pDSO)
• Werkgroep TAM-IMRO Omgevingsplan en Voorbereidingsbesluit (gemeenten, pDSO)



1. Downloaden, maken en wijzigen omgevingsinstrument

1.1  Kunnen starten met de definitieve versie van de bruidsschat
Kunnen inlezen (of anderszins in de plansoftware krijgen) definitieve bruidsschat

Werkgroepen
• Werkplaats Muteren Bruidsschat (met Texel)
• Vervolg, via een Werkgroep Bruidsschat?... (Geonovum)

Oplevering
Volgt later.

Status
Werkgroep (her)starten zodra aan randvoorwaarden is voldaan.



1. Downloaden, maken en wijzigen omgevingsinstrument

1.2  Kunnen opstellen en wijzigen omgevingsinstrument
Opstellen, wijzigen en beheren van omgevingsinstrumenten

Werkgroepen
• Werkgroep Geometrieën (gemeentelijke werkgroep) 
• Werkgroep Beproeven Geometrieën (gemeenten, softwareleveranciers, 

Geonovum)

Deze werkgroepen hebben een directe relatie met elkaar.

Oplevering
Volgt later.

Status
Starten, met elkaar beproeven: opstellen en beheren van geometrieën, voor 
gemeenten. 



1. Downloaden, maken en wijzigen omgevingsinstrument

1.3  Kunnen omgaan met levenscyclus/stadia van omgevingsinstrumenten 
Het kunnen omgaan met de verschillende stadia

Werkgroepen
• Werkgroep Procesbeschrijving (gemeenten, softwareleveranciers en adviesbureaus)

Oplevering
Procesbeschrijving voor het wijzigen van het omgevingsplan
gepubliceerd: 13 september 2022

Status
Werkgroep afgerond, procesbeschrijving is opgeleverd en resultaten zijn verwerkt in 
Functionele set.

https://vng.nl/nieuws/procesbeschrijving-voor-het-wijzigen-van-het-omgevingsplan


1. Downloaden, maken en wijzigen omgevingsinstrument

1.4  Kunnen ondersteunen bij het werkproces
Het proces van wijzigen van een omgevingsinstrument

Werkgroepen
• Werkgroep Parallellen wijzigingstrajecten (gemeenten, adviesbureaus, 

softwareleveranciers, pDSO)

Oplevering
Concept-zienswijze op dit vraagstuk is opgesteld (in PPT), niet breed gedeeld.

Status
Terugkoppeling met leveranciers, in juli. Er zijn nog open einden. Bezien noodzaak voor 
vervolg.



1. Downloaden, maken en wijzigen omgevingsinstrument

1.5  Kunnen raadplegen van omgevingsinstrumenten
Het kunnen raadplegen van de regeling en concept wijzigingsvoorstellen

Werkgroepen
Onderwerp is besproken tijdens  Werkgroep procesbeschrijving. Requirements zijn 
zeer globaal benoemd.

Oplevering
Zie Werkgroep procesbeschrijving.

Status
Uitkomsten Werkgroep procesbeschrijving zijn opgenomen in Functionele set. Bezien 
of (hoe en met wie) vervolgstappen genomen moeten worden.



1. Downloaden, maken en wijzigen omgevingsinstrument

1.6  Kunnen samenwerken met andere organisaties
Samenwerking tussen bevoegd gezag, stedenbouwkundig adviesbureaus en ketenpartners

Werkgroepen
• Werkgroep Plan-Plan (gemeenten, adviesbureaus, softwareleveranciers, pDSO)

Oplevering
• STOP A’’’
• Downloadservice
• Validatieservice
• Use casus (concept)

Status
Sessie gepland (2 november) om resultaten te delen met leveranciers. Gezamenlijk 
vervolg bepalen.



2. Valideren van omgevingsinstrument (of wijzigingsbesluit)

2.1  Kunnen valideren van omgevingsdocumenten
Kunnen valideren van wijzigingsbesluit ten behoeve van publicatie

Status
Geen aparte werkgroepen. Wel aandacht via bilateraal overleg leveranciers, zoals met 
Spreekuren.



3. Publiceren van omgevingsinstrument (of wijzigingsbesluit) 

3.1  Kunnen publiceren van omgevingsinstrument
Kunnen aanbieden van correcte leveringen via het LVBB bronhouderskoppelvlak

Status
Geen aparte werkgroepen. Wel aandacht via bilateraal overleg leveranciers, zoals met 
Spreekuren.



4.  Bekijken omgevingsdocument

Bekijken omgevingsdocumenten (LVBB en DSO-LV)

Werkgroepen
• Gebruikersoverleg Regels op de Kaart
• Werkgroep Juridische raadpleegbaarheid in de viewers
• Werkgroep TAM-IMRO Omgevingsplan en Voorbereidingsbesluit

Oplevering
VRK   https://pre.omgevingswet.overheid.nl/orienteren/
VDK   https://preprod.document-viewer.dso.kadaster.nl

Plannen voor de leefomgeving   https://www.plannenvoordeleefomgeving.nl

Bijsluiter TAM-IMRO omgevingsplan

Status
Viewers af te ronden in PI-24.

https://pre.omgevingswet.overheid.nl/orienteren/
https://www.plannenvoordeleefomgeving.nl/
https://vng.nl/publicaties/bijsluiter-tam-imro-omgevingsplan


Breed

Gehele keten

Werkplaatsen
• Werkplaats Omgevingsplan
• Werkplaats BOPA
• Werkplaats TAM-IMRO Omgevingsplan en Voorbereidingsbesluit

• Werkplaats Projectbesluit
• ...

Er zijn uiteraard meer werkplaatsen, die (een deel van) de keten doorlopen.


