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Omdat we niet alles kunnen voorkomen, 
Maar ons wel kunnen voorbereiden



Opbouw

• Omgevingswet invoering (beoogd 1 januari 2023)

• Calamiteitenmanagement (regulier, GRIP)

• Calamiteitenmanagement (Omgevingswet, BOB-systematiek)

• Wat we voorbereidend vanuit de overheid doen om gesteld te staan voor als er 

toch ‘iets’ fout gaat (organisatie OCT/SCT, bemensing, (proces)afspraken, opleidin-

gen, 3 grote oefeningen, calamiteitenplan, etc.) 

• Wat u als bevoegd gezag zelf aanvullend kunt doen
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Relevante aspecten binnen een gezonde leefomgeving, die daarom ook deel 
uitmaken van de Omgevingswet (visie, plan, participatie of vergunning)

Omgevingswet (aspecten)
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Koppeling STOP-TPOD, 
voor Publiceren 

omgevingsdocumenten

Koppeling STAM, voor
Verwerking meldingen 

en vergunningaanvragen

Koppeling STTR, voor
Toepasbare regels

Software voor het maken 
en wijzigen van 

omgevingsdocumenten

VTH Software voor 
verwerking van meldingen 
en aanvragen (incl. toezicht 

en handhaving)

Software voor opstellen, 
beheren en uitwisselen 

toepasbare regels

OMGEVINGS
LOKET

Register Toepasbare Regels (RTR)

Samenwerking functionaliteit (SWF)

Diverse koppelingen

Viewer

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Calamiteitenmanagement 

Leveranciers
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Calamiteitenmanagement (GRIP, b.v. Veiligheidsregio)

GRIP niveaus
GRIP 1: Als bij de bestrijding van een incident meerdere disciplines 
betrokken zijn en structurele coördinatie tussen de disciplines 
noodzakelijk is.
GRIP 2: Als multidisciplinaire coördinatie nodig voor werkzaamheden 
die niet te overzien zijn vanaf het plaats van het incident.
GRIP 3: Als multidisciplinaire coördinatie nodig is en de burgemeester 
ondersteuning nodig van een gemeentelijk beleidsteam voor een goede 
besluitvoering.
GRIP 4: Als multidisciplinaire en bestuurlijke coördinatie nodig is bij een 
crisis die meerdere gemeentes treft (of als het gevaar hierop dreigt).
GRIP 5: Als multidisciplinaire en bestuurlijke coördinatie nodig is bij een 
crisis die meerdere regio's treft (of als het gevaar hierop dreigt).
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Verstoringen bij implementatie omgevingswet

Calamiteitenmanagement 

Welke verstoringen ziet u zelf, die van invloed zouden kunnen zijn op 
(en bij) de INVOERING van de OMGEVINGSWET ?

En wie moeten er dan betrokken worden om deze verstoring op te 
(laten) lossen, en betrokkenen te informeren over de voortgang?
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Verstoringen bij implementatie omgevingswet

Calamiteitenmanagement 

Redenen:

• Techniek (IT, DSO, 
TAM, hoeveelheid 
data, ..)

• Wetgeving

• (Social) media

• Data (lek, hack)

• Randvoorwaarden 
(Electra, internet)

• Personeel (ziekte)

• BG leveranciers

• etc.

OPSCHALING EXTERNE AANLEIDING
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Calamiteitenmanagement i.r.t. Omgevingswet
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Operationeel 
Calamiteiten 
Team (OCT)
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Afspraken en hulpmiddelen

Calamiteitentool voor
- Alarmeren
- Informatiebeeld delen
- Overleggroepen
- Opdrachten en status
- Logging

Calamiteitenplan
- Afspraken
- Opschalen
- Afschalen
- BOB systematiek

Namenlijst en contactinfo
- Naam, rol, vervanger
- Email
- Mobiel nummer

Opleidingen
- E-learning
- Basisopleiding calamiteiten
- OCT en SCT training
- Roltrainingen / rolkaarten

3 Oefeningen
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Wat u als bevoegd gezag zelf aanvullend kunt 
doen (handelingsperspectief)

Het is heel goed mogelijk dat bij de Bevoegde Gezagen nog niet alles precies werkt zoals ze
dat eigenlijk zouden willen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan functionaliteiten in de software
die ze nog niet kunnen gebruiken, processen die ze nog anders in willen richten of alterna-
tieve werkwijzen die ze moeten toepassen, zoals TAM’s. Maar voor verstoringen:

• De Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet zijn zeer uitgebreid en uiterst
complex, zodat niet iedereen daarom alles kan weten. Zorg dat binnen uw organisatie
bekend is wie ze bij verstoringen moeten benaderen voor vragen over processen, kop-
pelingen, systemen, security, leveranciers of beleid. En hoe men ze kan bereiken.

• Richt een proces in voor het geval u een storing ervaart in de Landelijke Voorziening
Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). Indien er zich in het stelsel een storing voor-
doet, maakt het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) dat bekend. Wanneer u zelf een
storing ontdekt in de Landelijke Voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV),
kijk dan eerst op deze website [https://iplo.nl/digitaal-stelsel/storingen-onderhoud-
release-informatie/storingen/] om te controleren of deze al bekend is en of er een
oplossing wordt geboden. Als dit niet het geval is, kunt u de storing melden bij het
Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) via het storingenformulier

[https://iplo.nl/formulieren/storing-melden-dso/].
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Wat u als bevoegd gezag zelf aanvullend kunt 
doen (handelingsperspectief)

Specifieke (proces)aandacht wordt gevraagd voor:

• De melding ‘Neem contact op met uw gemeente’ bij de vragenbomen. Mogelijk raakt
uw gemeentelijk KCC overbelast (lokale helpdesk, (bouw)loket, etc.). U kunt alvast een
concept tekst voor de website voorbereiden. Mogelijk kunt u deze al als pop-up voor-
bereiden. Geldt bij een gewijzigde tekst ook voor de Omgevings-diensten. Bereid uw
KCC hierop voor.

• In het DSO niet werkt, dan wel onderdelen daarvan niet, waardoor er geen aanvragen
ingediend kunnen worden, zullen aanvragers terugvallen op bevoegde gezagen of het
IPLO. U kunt alvast een concept tekst voor de website voorbereiden. Mogelijk kunt u
deze al als pop-up voorbereiden.

• Indien er gegevens verloren (zijn ge)gaan: Kunt u zelf een back-up van geuploade gege-
vens voor publicatie, RTR, etc. terug zetten, dan wel ingediende aanvragen, meldingen,
etc. Wat ben je eventueel kwijt? Back-up frequentie: real-time (mirroring), dag, week,
…?

• Handmatige vergunningaanvragen zijn en blijven toegestaan. Het bevoegde gezag
moet deze dan zelf invoeren. Let op grote A0-plots (extern scannen?). Geen DSO
nummer. Volledig qua indieningsvereisten? Gaat ten koste van 8 weken doorlooptijd.
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Rob Kuenen

Rob.kuenen@minbzk

06-20362926

VRAGEN ?
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