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Carrousel Omschrijving 

 

Doelgroep 

Carrousel Tijdens de carrousel gaan we interactief in op de praktijkproeven en pilots 

die door gemeenten zijn uitgevoerd of lopen. Verschillende 

initiatiefnemers lichten hun pilot of praktijkproef toe en gaan met u in 

gesprek. De pilots die aan bod komen zijn:  

-  Digitaliseren Testversie Omgevingsvisie Rotterdam 

-  Samenwerkingsruimte 

-  Ketenproces vergunningaanvragen omgevingsplan  

   Binckhorst. 

-  Reizen door de tijd in de fysieke leefomgeving 

 

Gemeenten 

 

 

Workshop Omschrijving 

 

Doelgroep Workshop 

begeleider 

 

Begrippen 

Omgevingswet 

Om informatie in het digitaal stelsel Omgevingswet 

(DSO) in samenhang en slim bevraagbaar te maken is 

het noodzakelijk dat begrippen geharmoniseerd zijn. 

Dan weten we allemaal waar we over praten. Daarom 

wordt in kaart gebracht welke begrippen gemeenten nu 

hanteren in onder andere bestemmingsplannen en 

verordeningen. 

In deze sessie wordt je geïnformeerd over de huidige 

begrippenlijst en kun je een kijkje nemen in het 

dashboard waarin deze begrippen zijn opgenomen. We 

gaan in op wat je hier als gemeente nu al mee kan en 

we maken de individuele vraagbehoefte inzichtelijk. 

   

Gemeenten Lennaert Dekkers 

Voorbeelden van 

juridische en 

toepasbare regels 

voor gemeentelijke 

topactiviteiten 

Verschillende gemeenten zijn al bezig met het vertalen 

van hun beleidsregels in toepasbare regels c.q. 

vragenbomen. In deze sessie praten we u bij over 

gemeentelijke topactiviteiten, de handreiking 

toepbasbare regels, voorbeelden van juridische en 

toepasbare regels en de rol van leveranciers.  

 

Gemeenten Wim Bakkeren 

https://www.vng.nl/
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Workshop Omschrijving 

 

Doelgroep Workshop 

begeleider 

 

Werken met de 

Omgevingstafel 

De Omgevingswet leidt tot aanpassingen in bestaande 

werkprocessen en dienstverlening. Aan de hand van 

een korte introductie van de wet en de impact van de 

wet op de gemeentelijke organisatie gaan we in 

groepen uiteen om te doordenken wat het integraal 

afwegen aan de voorkant van een nieuw initiatief voor 

gevolgen heeft voor de gemeentelijke werkwijze en de 

dienstverlening.  

 

Gemeenten Hanneke Kunst 

Het omgevingsloket 

live 

Kom online zien wat er nu al in het Omgevingsloket zit 

en wat werkt! 

 

Gemeenten Inge Kure 

Roadmap  

 

De roadmap Invoering Omgevingswet geeft gemeenten 

en hun uitvoeringsorganisaties een overzicht van de 

activiteiten die zij moeten ondernemen om de wet goed 

in werking te laten treden. De roadmap legt de nadruk 

op datum inwerkingtreding wet, en geeft een doorkijk 

op het vervolg. Tijdens deze sessie gaan we in op 

belangrijke mijlpalen voor gemeenten. 

 

Gemeenten André van Nijkerken 

Migratie landelijke 

voorzieningen naar 

DSO-LV 

Per 1 juli 2019 is de DSO-LV productierijp. VNG 

onderzoekt hoe gemeenten op dat moment gebruik 

kunnen maken van de voorziening en daarmee van het 

Digitaal Loket Omgevingswet. Gemeenten moeten 

hiervoor hun lokale systemen aansluiten op de nieuwe 

voorzieningen, er zal anders gewerkt gaan worden en 

content moeten worden omgezet en verhuisd.  

VNG werkt hiervoor aan de aanpak “transitie van 

landelijke applicaties”. Deze aanpak moet een beeld 

opleveren van de opties die gemeenten hebben en hoe 

ze deze migratie kunnen aanpakken. In deze sessie 

presenteren we onze bevindingen en gaan we in 

gesprek over de mogelijkheden. 

 

Gemeenten  Miguel Hassink en  

Nils Couwenbergh 

 


