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Inleiding  

 

Deze brief geeft u de laatste stand van zaken rondom de Omgevingswet en is het vervolg op de twee 

brieven die wij u vorig jaar in juni en oktober hebben gestuurd. De brief in oktober ging vooral in op de 

stand van zaken rondom het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). 

 

U wordt in deze brief bijgepraat over: 

1. Algemene zaken 

2. Wetgeving 

3. Kerninstrumenten 

4. Anders werken 

5. Pilots en praktijkproeven 

6. Digitalisering 

7. Tot slot – wat houdt u nu bezig 

 

1. Algemene zaken  

2019: werken in samenhang 

Na een periode van bewustwording creëren, randvoorwaarden op orde brengen, verkennen en 

verdiepen van thematiek, komen we nu in de fase van implementatie terecht. Niet alleen gemeenten 

belanden in een concretere fase, ook bij provincies, waterschappen, Omgevingsdiensten, Rijkspartijen 

en het programma Aan de Slag vindt deze beweging plaats. Een samenhangende aanpak is een 

noodzakelijke randvoorwaarde om de doelen van de Omgevingswet te realiseren: snellere en betere 

besluitvorming, een samenhangende afweging en gebruik maken van lokale afwegingsruimte.  

 

Try-outs 

Eind 2018 is door het programma Aan de slag een oproep gedaan aan overheden om zich in 

regionaal verband aan te melden voor try-outs: in de regio oefenen met een actueel Omgevingswet 

vraagstuk. Het programma Aan de slag en VNG bieden deelnemende regio’s - passend bij het 

vraagstuk - procesondersteuning, specifieke inhoudelijke ondersteuning, hulp bij het toepasbaar 

maken van (juridische) regels, hulp bij ketensamenwerking bij vergunningverlening en praktische hulp 

bij het aansluiten op en gebruiken van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV).  

 

Er hebben zich maar liefst 17 regio’s aangemeld. In alle regio’s wordt gekeken naar mogelijkheden 

voor een passende ondersteuning. In drie regio’s Flevoland, Metropoolregio Zuid-Holland en 

IJsselland zal intensiever afstemming plaatsvinden. De vraagstukken waar in regionaal verband op 

wordt samengewerkt zijn: juridische en toepasbare regels rondom planvorming en 

ketensamenwerking rondom initiatieven in de fase van vergunningverlening. De ervaring uit deze 

regio’s dragen bij aan het vergroten van inzicht met betrekking tot organisatie-ontwikkelingsopgave op 

het gebied van regionale samenwerking en welke ondersteuning gewenst is.  
 

Roadmap 

In het najaar is een uitgebreide versie van de roadmap Invoering Omgevingswet online gekomen. 

Deze generieke roadmap geeft gemeenten en hun uitvoeringsorganisaties een overzicht van de 

(generiek) activiteiten die zij moeten ondernemen om de wet goed in werking te laten treden, inzicht in 

https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/omgevingswet/nieuws/voor-gemeentesecretarissen-stand-van-zaken-omgevingswet
https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/omgevingswet/nieuws/voor-gemeentesecretarissen-update-dso-omgevingswet
https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/omgevingswet/nieuws/nieuwe-versie-roadmap-invoering-omgevingswet


 

de breedte van de opgave en houvast. De roadmap bevat een overzicht van de verplichtingen die de 

Omgevingswet voor gemeenten gelden en benoemt daarnaast ook zaken die gemeenten vanuit de 

bedoeling van de wet nu al kunnen of moeten willen oppakken. De roadmap wordt regelmatig 

geüpdatet. U kunt op grond van deze roadmap zelf een verdieping of een eigen planning maken.  

 

Financieel Dialoogmodel Omgevingswet 

Voor het inschatten van de kosten van de invoering van de Omgevingswet is het Financieel 

Dialoogmodel Omgevingswet ontwikkeld. Dit hulpmiddel is bedoeld om in uw gemeente het gesprek 

aan te gaan over de eenmalige kosten, passend bij uw ambitie en uitgangssituatie. De ervaring leert 

dat periodiek herhalen van gesprekken over de kosten van de invoering helpt bij het scherper krijgen 

van de kosten. En dat de omvang van de opgave het voor elke gemeente anders is evenals waar de 

kosten neerslaan. Door vervolgens de resultaten aan ons terug te geven, kunnen wij de trend in de 

gaten houden. In dit kwartaal worden weer regiosessies georganiseerd om het werken met het 

financieel dialoogmodel toe te lichten. 

 

 

2. Wetgeving 

 

 

Stand van zaken wetgeving  

De invoering van de Omgevingswet staat gepland op 1 januari 2021. Met de Omgevingswet en de 

AMvB’s ligt nu het fundament van de stelselherziening. Er wordt nog volop gewerkt aan meer 

gedetailleerde onderdelen het wettelijk stelsel, de invoerings- en aanvullingswetgeving: 

• Omgevingswet 

De Omgevingswet zelf is in het voorjaar van 2016 gepubliceerd in het Staatsblad.  

•        AMvB’s.  

https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/omgevingswet/publicaties/financieel-dialoogmodel-omgevingswet
https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/omgevingswet/publicaties/financieel-dialoogmodel-omgevingswet
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-156.html


 

De vier AMvB’s van de Omgevingswet zijn op 31 augustus 2018 gepubliceerd in het Staatsblad. 

Overheden, bedrijven en burgers krijgen hiermee zekerheid over een belangrijk deel van de 

spelregels van het nieuwe omgevingsstelsel. Het gaat om het Omgevingsbesluit, het Besluit 

kwaliteit leefomgeving, het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken 

leefomgeving 

• Invoeringswet 

Op 8 maart is de Invoeringswet aangenomen in de Tweede Kamer. De positie van de 

gemeenteraad is - bij afwijkingen van het omgevingsplan - door een wijziging van de Tweede 

kamer versterkt. De gemeenteraad kan buitenplanse vergunningen aanwijzen waarover de 

gemeenteraad een advies kan geven, dat burgemeester en wethouders moeten volgen bij hun 

beslissing. De gemeenteraad krijgt de bevoegdheid om gevallen aan te wijzen waarin participatie 

verplicht is voor initiatiefnemers. Het gaat dan om vergunningaanvragen voor initiatieven die niet 

passen binnen de regels uit het omgevingsplan. Tot slot is het forfait voor de nadeelcompensatie 

niet teruggebracht van 5% naar 2%, maar uitgekomen op 4%. De Invoeringswet regelt een 

soepele overgang van de bestaande naar de nieuwe wetgeving op het gebied van de fysieke 

leefomgeving. Zo zorgt de Invoeringswet voor de technische wijzigingen van bestaande wetten - 

het intrekken en aanpassen van wetten - die deels of geheel door de Omgevingswet worden 

vervangen. Ook is er bijzonder overgangsrecht in de Invoeringswet opgenomen.  

• Invoeringsbesluit 

Het Invoeringsbesluit bouwt voort op de Invoeringswet. Het besluit regelt het overgangsrecht, vult 

de vier AMvB's van de Omgevingswet aan en zorgt voor intrekking en wijziging van zo’n 85 

andere besluiten. Het Invoeringsbesluit is in oktober in consultatie gegaan. De consultatie is eind 

januari 2019 afgerond. De VNG reactie is hier te vinden. 

•        Stand van zaken Aanvullingswetten 

Op 5 oktober 2018 is het wetsvoorstel Aanvullingswet geluid ingediend bij de Tweede Kamer. Met 

dit wetsvoorstel wordt de regelgeving voor geluid afkomstig van infrastructuur (wegen en 

spoorwegen) en industrieterreinen ingevoegd in de Omgevingswet. Op 18 december 2018 heeft 

de Tweede Kamer het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem aangenomen. Met het voorstel voor 

deze Aanvullingswet worden de regels over het beschermen en benutten van de bodem 

opgenomen in de Omgevingswet. De Aanvullingswet natuur ligt bij de Tweede Kamer en de 

Aanvullingswet grondeigendom gaat in het eerste kwartaal van 2019 naar de Tweede Kamer. 

•        Aanvullingsbesluiten 

De consultatie voor het Aanvullingsbesluit natuur is eind februari afgesloten. In het 

Aanvullingsbesluit Natuur worden de inhoudelijke regels voor de bescherming van de natuur 

toegevoegd aan drie algemene maatregelen van bestuur van de Omgevingswet: het 

Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Besluit activiteiten leefomgeving. De 

consultatie voor het Aanvullingsbesluit geluid loopt tot 8 april. De consultatie voor het 

Aanvullingsbesluit grondeigendom is sinds 22 maart in consultatie. De consultatie loopt tot 19 

april. 

• Omgevingsregeling  

De Omgevingsregeling is het sluitstuk van het hoofdspoor. De Omgevingsregeling bundelt 75 

bestaande regelingen en bevat de volgende hoofdonderwerpen: geometrische begrenzing van 

locaties, aanvraagvereisten vergunningen, algemene regels voor het uitvoeren van activiteiten 

(o.a. bouwen) en monitoring -en onderzoeksverplichtingen. De consultatie liep tot 3 maart.  

 

Transitiewet: aanpassing van de Crisis-en herstelwet (Chw) 

In september 2018 is de Transitiewet aan de Tweede Kamer voorgelegd. Dit is de actualisering van de 

Chw waar het kabinet in het voorjaar van 2018 mee instemde. In de tussenliggende periode heeft de 

Raad van State advies uitgebracht. In december 2018 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het 

wetsvoorstel en het ligt nu voor in de Eerste Kamer. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-290.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dTractatenblad%257cStaatsblad%257cStaatscourant%257cGemeenteblad%257cProvinciaalblad%257cWaterschapsblad%257cBladGemeenschappelijkeRegeling%257cParlementaireDocumenten%26vrt%3damvb%2bomgevingswet%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAlle%26sdt%3dDatumPublicatie%26ap%3d%26pnr%3d10%26rpp%3d10%26_page%3d11%26sorttype%3d1%26sortorder%3d4&resultIndex=105&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-292.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dTractatenblad%257cStaatsblad%257cStaatscourant%257cGemeenteblad%257cProvinciaalblad%257cWaterschapsblad%257cBladGemeenschappelijkeRegeling%257cParlementaireDocumenten%26vrt%3damvb%2bomgevingswet%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAlle%26sdt%3dDatumPublicatie%26ap%3d%26pnr%3d10%26rpp%3d10%26_page%3d11%26sorttype%3d1%26sortorder%3d4&resultIndex=104&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-292.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dTractatenblad%257cStaatsblad%257cStaatscourant%257cGemeenteblad%257cProvinciaalblad%257cWaterschapsblad%257cBladGemeenschappelijkeRegeling%257cParlementaireDocumenten%26vrt%3damvb%2bomgevingswet%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAlle%26sdt%3dDatumPublicatie%26ap%3d%26pnr%3d10%26rpp%3d10%26_page%3d11%26sorttype%3d1%26sortorder%3d4&resultIndex=104&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dTractatenblad%257cStaatsblad%257cStaatscourant%257cGemeenteblad%257cProvinciaalblad%257cWaterschapsblad%257cBladGemeenschappelijkeRegeling%257cParlementaireDocumenten%26vrt%3damvb%2bomgevingswet%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAlle%26sdt%3dDatumPublicatie%26ap%3d%26pnr%3d12%26rpp%3d10%26_page%3d11%26sorttype%3d1%26sortorder%3d4&resultIndex=106&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-291.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dTractatenblad%257cStaatsblad%257cStaatscourant%257cGemeenteblad%257cProvinciaalblad%257cWaterschapsblad%257cBladGemeenschappelijkeRegeling%257cParlementaireDocumenten%26vrt%3damvb%2bomgevingswet%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAlle%26sdt%3dDatumPublicatie%26ap%3d%26pnr%3d10%26rpp%3d10%26_page%3d11%26sorttype%3d1%26sortorder%3d4&resultIndex=103&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-291.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dTractatenblad%257cStaatsblad%257cStaatscourant%257cGemeenteblad%257cProvinciaalblad%257cWaterschapsblad%257cBladGemeenschappelijkeRegeling%257cParlementaireDocumenten%26vrt%3damvb%2bomgevingswet%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAlle%26sdt%3dDatumPublicatie%26ap%3d%26pnr%3d10%26rpp%3d10%26_page%3d11%26sorttype%3d1%26sortorder%3d4&resultIndex=103&sorttype=1&sortorder=4
https://www.omgevingswetportaal.nl/wet-en-regelgeving/invoeringsbesluit
https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/omgevingswet/nieuws/invoeringsbesluit-omgevingswet-aandacht-voor-complexiteit


 

  

 

Algemeen wetgeving 

•        Wetgevingsupdate 

Eind november heeft de tweede Wetgevingsupdate plaatsgevonden. Tijdens deze druk bezochte 

bijeenkomst zijn juristen, beleidsmakers en programmamanagers bijgepraat over de stand van 

zaken rondom het wetgevingstraject. Op 6 juni vindt de volgende wetgevingsupdate plaats. 

 •      Milieuzonering - Nieuwe stijl 

Samen met gemeenten ontwikkelen we de Handreiking ‘Milieuzonering – Nieuwe stijl’, waarmee 

gemeenten de milieuzonering voor bedrijven nu al flexibeler kunnen inrichting. Dit is een nieuwe 

voorbeeldaanpak waarbij – binnen de kaders van de nu geldende wetgeving - voorgesorteerd 

wordt op de systematiek onder de Omgevingswet. Onder de nieuwe Omgevingswet worden milieu 

en ruimte geïntegreerd en wordt het gebruikelijk en noodzakelijk om concrete milieunormen op te 

nemen in het Omgevingsplan. Deze nieuwe aanpak is een trendbreuk met de huidige manier van 

werken. Door nu al kleinschalig bijvoorbeeld met een Chw-plan of gebiedsaanpak aan de slag te 

gaan creëer je oefentijd en ruimte. 

 

 

Kerninstrumenten 

 

De Omgevingswet wordt in de praktijk vertaald in de kerninstrumenten omgevingsvisie, 

omgevingsplan, programma en omgevingsvergunning. Een paar aandachtspunten rond de 

kerninstrumenten: 

 

- Veel gemeenten bezig zijn met het opstellen van de omgevingsvisie. In Rotterdam is een pilot  

Omgevingsvisie en het DSO afgerond. 

- Gemeenten gaan zich steeds meer beseffen dat het omgevingsplan echt wezenlijk anders is 

dan het bestemmingsplan en dat er een omslag nodig is waarbij op andere wijze juridische 

regels worden geformuleerd én milieu, ruimtelijke ordening en gezondheid in samenhang 

worden gereguleerd. 

- In de transitiefase (met het tijdelijke omgevingsplan) die vanaf 2021 start, speelt het 

overgangsrecht een grote rol wat tijdelijk kan leiden tot een toename aan complexiteit.  

- Het inrichten van de vergunningsproces vergt veel tijd en aandacht. Zeker de complexe 

vergunning, die bij de inwerkingtreding van de wet in 8 weken moet worden afgegeven, in 

plaats van de 26 weken die er nu voor staan.  

 

Een volledig overzicht van de activiteiten voor gemeenten is terug te vinden in de roadmap Invoering 

Omgevingswet. 

 

Omgevingsvisie 

Dit voorjaar wordt de ontwerp Nationale Omgevingsvisie (ontwerp-NOVI) naar verwachting 

vastgesteld en in dialoog gebracht met samenleving; overheden, burgers én bedrijven. In de NOVI 

beschrijft de Rijksoverheid de richting voor tal van nationale opgaven in de fysieke leefomgeving. 

Denk aan de energietransitie, het klimaat, de opgave voor het platteland en verstedelijking. De 

vereniging ontwikkelt op grond van input van bestuurders en ambtenaren het gemeentelijk perspectief 

op de opgaven in de fysieke leefomgeving. En geeft hiermee richting aan wat zij verwacht van de 

NOVI. Daarin wordt centraal gezet hoe gemeenten vanuit het gemeentelijke perspectief, de praktijk, 

kijken naar de NOVI en naar de gezamenlijke opgaven. Ook stellen we de vraag op welke manier we 

na vaststelling van het ontwerp het beste uitvoering kunnen gaan geven aan de NOVI en wat daarvoor 

nodig is. Het gemeentelijk perspectief zal in het voorjaar gereed zijn. 

https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/omgevingswet/nieuws/omgevingsvisie-digitaliseren-praktijkproef-in-rotterdam
https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/omgevingswet/nieuws/nieuwe-versie-roadmap-invoering-omgevingswet
https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/omgevingswet/nieuws/nieuwe-versie-roadmap-invoering-omgevingswet


 

 

 

Omgevingsplan 

Steeds meer gemeenten starten met het oefenen of maken van (delen van) het omgevingsplan. Het 

maken van een omgevingsplan vanuit de gedachte van de wet is een behoorlijke opgave. VNG 

ondersteunt gemeenten daarbij met: 

• VNG Leergang Omgevingsplan; voor alle gemeenteambtenaren die te maken krijgen met het 

opstellen van het omgevingsplan, gericht op kennis, vaardigheden en werkwijze. De leergang gaat 

voor de zomer van 2019 van start. 

• Gemeentelijke staalkaarten voor het omgevingsplan 2018-2020: Het Casco is een 

voorbeeldstructuur van het omgevingsplan met alle typen regels die op grond van de 

Omgevingswet gesteld kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan regels over activiteiten, gebruik en 

procedures. Het gaat hierbij om een voorbeeld voor de structuur van de regels, nog zonder de 

inhoud. Op basis hiervan kan het plan worden ingericht.  

• Transitiefase Omgevingsplan: op basis van kennis en ervaring stellen we een aanpak voor de 

transitiefase van het omgevingsplan op. Hierin zitten aspecten als het harmoniseren van 

begrippen, het overgangsrecht, hoe om te gaan met de bruidsschat en de annotatiestrategie. De 

aanpak transitiefase wordt stapsgewijs ontwikkeld. De eerste versie wordt dit voorjaar ontsloten 

via de website. 

• In december 2018 heeft het programma Aan de Slag de handvatten voor het omgevingsplan 

gepubliceerd, met vier voorbeelden van een omgevingsplan. 

 

Programma 

Het programma Aan de slag heeft een Verkenning kerninstrument programma voor implementatie van 

de Omgevingswet geschreven. De verkenning geeft goed beeld over wat het kerninstrument 

programma is en hoe het deel uitmaakt van de beleidscyclus. Er is nog veel onbekendheid over de 

verschillende vormen van het programma. Veel huidige beleidsplannen en gebiedsgerichte 

structuurvisies kun je als een (onderdeel van) een programma onder de Omgevingswet beschouwen, 

omdat deze uitwerking geven aan het te voeren beleid.  

 

Nieuw is dat het programma een plek heeft binnen de beleidscyslus van de Omgevingswet en dat de 

toepassing van dit instrument in samenhang met de omgevingsvisie, het omgevingsplan en eventuele 

vast te stellen omgevingswaarden moet worden bezien. Nieuw is ook de systematiek dat het 

gemeenten in een omgevingsplan een omgevingswaarde kan vaststellen. Bij dreigende overschrijding 

van die omgevingswaarde ontstaat er een programmaplicht. Het instrument programma biedt 

maximale flexibiliteit om uitvoering van eigen beleid vorm te geven. Uit de verkenning op hoofdlijnen 

blijkt dat er behoefte is om de toepassingsmogelijkheden van het instrument programma verder te 

verkennen en te verdiepen. Dit pakken we op in 2019. 

 

Vergunning 

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet verandert er veel rondom de vergunningverlening. De 

complexe vergunning waar nu nog 26 weken voor staat, moet bij inwerkingtreding binnen 8 weken 

worden verleend. Om gemeenten ondersteunt hierbij hebben we de volgende producten: 

• Diverse pilots en praktijkproeven, onder andere ten aanzien van toepasbare regels voor de 

activiteit kappen  

• De omgevingstafel: een dialoogmodel dat gemeenten helpt bij het inrichten van het vooroverleg 

met bestuurlijke partners, ketenpartners en belanghebbenden voorafgaand aan het indienen van 

een complexe vergunningaanvraag. 

 

https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/omgevingswetdossier/nieuws/voorbeeldstructuur-omgevingsplan-het-casco-beschikbaar
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/praktijk/pilots-experimenten/staalkaarten/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/wetsinstrumenten/instrumenten/programma/basiselementen/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/wetsinstrumenten/instrumenten/programma/basiselementen/
https://depilotstarter.vng.nl/projecten/omgevingsdomein/praktijkproef-toepasbare-regels-en-vragenbomen-deel-ii-kapvergunning
https://depilotstarter.vng.nl/projecten/omgevingsdomein/praktijkproef-toepasbare-regels-en-vragenbomen-deel-ii-kapvergunning
https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/omgevingswet/omgevingstafel


 

 

 

 

De Omgevingstafel: 

 

 

 

3. Anders werken 

 

Lagenmodel 

 



 

Het lagenmodel Omgevingswet is ontwikkeld als een dialoogmodel en hulpmiddel voor gemeenten om 

de samenhang te zien tussen de verschillende aspecten van de veranderopgave Omgevingswet. Het 

biedt perspectief op het invoeren van de Omgevingswet en geeft sturing aan de inhoud van de 

vraagstukken die bij de invoering aan de orde komen. Het lagenmodel bestaat uit negen lagen die alle 

aspecten aan de invoering Omgevingswet bevatten: de geest van de wet, wet- en regelgeving, 

kerninstrumenten, de beleidscyclus, de content, het digitaal stelsel, de gemeentelijke processen en 

werkwijzen, de klantprocessen en de wereld. Deze lagen kennen elk een eigen ordeningsprincipe. Het 

lagenmodel is ontwikkeld om binnen gemeenten de dialoog aan te gaan over hoe de verschillende 

lagen zich onderling verhouden, afhankelijk zijn en in verbinding staan.  

Het lagenmodel en een bijbehorende presentatie zijn verkrijgbaar bij de VNG als hulpmiddelen om in 

eigen huis het gesprek aan te gaan over de mate van samenhang waarmee in uw gemeente aan de 

invoering van de Omgevingswet wordt gewerkt.  

Effectenmodel Omgevingswet 

De VNG is bezig met het maken van een effectenmodel Omgevingswet. Het doel is te komen tot een 

dialoogmodel dat gemeenten de mogelijkheid biedt om inzicht te krijgen in de structurele effecten van 

het werken met de Omgevingswet, zowel kwalitatief als – voor zover mogelijk – kwantitatief in kosten 

en baten. Dit is een aanvulling op het eerder genoemde Financieel Dialoogmodel Omgevingswet. Dat 

model geeft inzicht in de invoeringskosten. Het Effectenmodel Omgevingswet wordt voor de zomer 

verwacht.  

 

Schuifjesspel bestuurlijke afwegingsruimte 

De Omgevingswet biedt gemeenten meer bestuurlijke afwegingsruimte. Het gaat daarbij om het 

maken van richtinggevende keuzes. Bijvoorbeeld: kies je voor sectoraal of integraal beleid of maak je 

als gemeente een globaal of een gedetailleerd omgevingsplan. Elke keuze heeft consequenties voor 

het handelingsperspectief. Het schuifjesspel maakt dat inzichtelijk. Het schuifjesspel is op dit moment 

beschikbaar voor colleges en gemeenteraden. 

 

Ondersteuning van de raad 

In 2018 hebben we maar liefst 83 gemeenteraden bijgepraat over de komst van de Omgevingswet. In 

de komende maanden wordt een uitgebreide presentatie met toelichting ontwikkeld. In deze 

presentatie komen alle aspecten die voor gemeenteraden van belang zijn aan bod. Doel is dat 

programmamanagers hiermee zelf de raad kunnen informeren. 

 

Vanuit onze kant zullen we raden blijven ondersteunen. We gaan onze informatievoorziening en 

producten uitbreiden en standaardiseren, zodat iedereen lokaal nog beter zelfstandig aan de slag kan. 

Daarnaast gaan we met meer praktijkvoorbeelden en kennisuitwisseling raden met elkaar in contact 

brengen om van elkaar te leren.  

 

4. Pilots en praktijkproeven 

In 2018 zijn er 40 pilots en praktijkproeven Omgevingswet bij gemeenten gestart die zijn ondersteund 

vanuit de vereniging. Pilots zijn lokaal ontstane initiatieven, bijvoorbeeld van een gemeente of een 

toeleverancier, om innovatief, vernieuwend vorm te geven aan een van de gemeentelijke processen. 

Praktijkproeven zijn onderzoekende trajecten, waarbij een lokale of regionale vraag wordt onderzocht 

met als doel het op te lossen én de kennis en leerervaring te delen met ook andere gemeenten. Er is 

aandacht geweest voor de volgende onderwerpen: dienstverlening, omgevingsvisie, omgevingsplan, 

werking DSO, data, harmoniseren en catalogiseren van begrippen, samenwerken in de keten en  

https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/omgevingswet/lagenmodel-omgevingswet


 

implementatie. We zien dat de materie steeds complexer wordt en dat de praktijkproeven meerdere 

onderwerpen raken.  

 

In 2019 zetten we weer sterk in op het oefenen met pilots en praktijkproeven. Werken in samenhang 

staat hierbij centraal. 

 

Informatie over pilots en praktijkproeven is te vinden op de VNG Pilostarter. 

 

5. Digitalisering 

 

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) bevat een aantal landelijke voorzieningen (LV) die samen 

het DSO-LV vormen. Het DSO-LV wordt ontwikkeld door het programma Aan de slag en voorziet in 

voorzieningen die door alle bevoegd gezagen gebruikt gaan worden. Om daar op aan te sluiten 

worden collectief gemeentelijke activiteiten uitgevoerd die zich er op richten dat gemeenten 1 januari 

2021 conform de wet kunnen werken met behulp van het DSO-LV. 

 

In het najaar van 2018 hebben wij u in een brief  geïnformeerd over de stand van zaken rondom de 

ontwikkelingen van het DSO. Ook gaven we u inzicht in de plekken waar u/uw organisatie informatie 

kan vinden over wat uw organisatie ten minste moet doen om klaar te zijn op 1 januari 2021. Wat u 

daadwerkelijk lokaal moet doen is afhankelijk van uw ambitieniveau, uitgangssituatie en 

implementatieaanpak. Op het moment van de brief was het beheerakkoord voor het DSO-LV nog niet 

gereed, inmiddels is het dat wel en heeft de BALV zich hierover uitgesproken.  

 

Ontwikkelingen DSO-LV sinds brief najaar 2018 

• Op 30 november 2018 hebben de leden tijdens de BALV ingestemd met het beheerakkoord DSO-

LV.  

• Inmiddels is het Kadaster aangewezen als tactische beheerorganisatie en worden het beheer 

voorbereid tussen Kadaster en het programma Aan de slag, deelprogramma DSO-LV. Volledige 

acceptatie van DSO-LV is voorzien in december 2019. 

• Ontwikkeling van DSO-LV Basis loopt door in najaar 2019. 

• Conform bestuurlijke afspraak wordt gewerkt aan een plan uitbouw DSO-LV. Dit plan uitbouw 

wordt in april/mei afgestemd met gemeenten.  

• Eind april komen de specificaties voor plansystemen, VTH en zaaksystemen beschikbaar. Met 

deze specificaties kunt u een vraag neerleggen bij uw leveranciers om uw systemen aan te sluiten 

op het DSO-LV. VNG/VNG Realisatie gaat ook leveranciers stimuleren om met deze specificaties 

hun software aan te passen.  

• Inmiddels zijn twee landelijke-standaarden van het DSO-LV stabiel, de standaard aanvragen en 

melden (STAM) en de standaard toepasbare regels (STTR).  

• De standaard  overheidspublicaties (STOP) en de bijbehorende Toepassingsprofielen voor 

omgevingsbesluiten (TP) is nog niet stabiel. De consultatie heeft inzichten opgeleverd. En het 

implementeren van de standaard binnen DSO-LV gaat minder gemakkelijk dan gehoopt.    

• Betaversie DSO-LV is beschikbaar voor een gecontroleerde groep professionele gebruikers van 

gemeenten, provincies, waterschappen en Rijk om feedback op te halen en om inzicht te geven in 

hoe DSO-LV eruit komt te zien.  

• Demo tijdens Slagsessies over wat het DSO-LV is en hoe het DSO-LV gaat werken.  

• Gemeenten kunnen vanaf 1 januari 2020 aansluiten op DSO-LV, afhankelijk van eigen ambitie, 

tempo en planning van de eigen softwareleveranciers. Gemeenten hebben moeten op 1 januari 

2021 kunnen werken met het DSO en conform de wet.  

 

https://depilotstarter.vng.nl/
https://vng.nl/files/vng/brieven/2018/20181016_brief_update_dso_-_gs.pdf
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/actueel/evenementenagenda/evenementen/slagsessies-slag/


 

 

 

 

Prioriteiten 2019 

1. Aansluiting op het DSO-LV  

In 2019 ligt het accent van de collectief gemeentelijke activiteiten op het realiseren, testen, 

voorbereiden van invoering en aansluiten op de beschikbare functionaliteiten van het DSO-LV. In een 

aantal regionale praktijkproeven worden met gemeenten de mogelijkheden en consequenties verkend 

van het werken in de keten met het DSO-LV (Try-Out). Dit levert ervaring en input op voor het 

definiëren van de benodigde software-aanpassingen en de te zetten stappen in het werken met het 

DSO. Op basis hiervan zullen we de verder benodigde collectieve voorzieningen ontwikkelen. 

 

2. Vernieuwing software van gemeenten  

Voor de software(aanpassingen) voor de Vergunning-, Toezicht- en handhavingsprocessen zijn in 

overleg specificaties ontwikkeld met gemeenten. Deze specificaties kunnen door alle gemeenten 

worden gebruikt bij het laten aanpassen door leveranciers van hun oplossingen. De Taskforce Samen 

Organiseren ondersteunt het gebruik van deze standaard specificaties. Deze specificaties kunt u 

gebruiken om aan de leverancier te vragen de bestaande systemen aan te passen. De specificaties 

zijn eind april in een 1.0 versie beschikbaar. Ze worden agile ontwikkeld, wat betekent dat de eerdere 

versies ook al beschikbaar zijn via GEMMA Online. Daarnaast stimuleren wij via 

leveranciersmanagement de markt om te komen met nieuwe of aangepaste applicaties voor 

vergunningverlening. We stimuleren ze tijdig de huidige software te hebben doorontwikkeld. 

Ook voor plansoftware worden specificaties uitgewerkt. Deze komen eind april beschikbaar. We gaan 

hiervoor we de markt actief stimuleren. Echter de STOP-TP is nog ontwikkeling. De consultatie op de 

0.97 versie is op 22 maart afgerond en leidt mogelijk nog tot aanpassingen aan de standaard. 

Daarnaast moeten de problemen met betrekking tot de implementatie van de standaard in DSO-LV 

worden opgelost. Op dit moment is deze standaard nog niet stabiel.  
 

3. Harmonisatie van begrippen  

Om goed in de keten te kunnen werken, is het van belang dat een eenduidig begrippenkader wordt 

gebruikt. Voor het gemeentelijk veld streven wij naar zo veel mogelijk standaardisatie/harmonisatie 

van veel gebruikte begrippen, die via de stelselcatalogus van DSO-LV gebruikt kunnen worden. Een 

bottom up proces is ingezet om voor de meest veelgebruikte begrippen tot een definitie te komen. Ook 

wordt verkend hoe de komende tijd deze veelgebruikte begrippen, na bewezen nut in de praktijk in 

een proces van standaardisering en bestuurlijke besluitvorming met Taskforce Samen Organiseren en 

het College van Dienstverleningszaken (CvD) bindend kunnen worden verklaard.  

 

4. Samenwerkingsfunctionaliteit  

Om de vereiste korte doorlooptijd te kunnen halen in het vergunningen- en meldingenproces, is voor 

gemeenten goede samenwerkingsfunctionaliteit  binnen het DSO-LV van groot belang. Ook voor de 

planvorming is goede digitale samenwerkingsfunctionaliteit essentieel. Om deze reden zetten wij sterk 

in op de realisering hiervan. Als voorbereiding op het Plan Uitbouw DSO-LV hebben wij het opstellen 

van Globale Architectuurschets (GAS) opgepakt. Met als doel het mogelijk te maken dat op 1 januari 

2021 samenwerkingsfunctionaliteit beschikbaar komt, met de benodigde wettelijke verankering.   

 

5. Toepasbare regels en vragenbomen  

De lokale regelgeving moet via begrijpelijke juridische regels toegankelijk worden gemaakt voor 

digitale dienstverlening. Waar van toepassing kan hiervoor een vragenboom worden gemaakt. Dit is 

een set van vragen die worden gesteld in het Omgevingsloket, waarna een initiatiefnemer een 



 

melding doet of een vergunning aanvraagt. De juridische regels en de toepasbare regels hebben een 

directe verbinding met elkaar. Voor het omzetten van juridische regelingen in begrijpelijke taal en het 

maken van een vragenboom is expertise nodig. Binnen het collectief gemeentelijke deel van het DSO 

(DSO-CG) gaan we een bibliotheek opbouwen die gemeenten kunnen gebruiken voor het ontsluiten 

van de eigen juridische (en daarbij horende toepasbare) regels Hiermee kan in uw organisatie kosten 

en tijd worden bespaard. Ook hierbij ondersteunt de Taskforce Samen Organiseren het collectieve 

initiatief.  

 

6. Informatieproducten en gegevenskwaliteit  

Bij planvorming en vergunningverlening komt een deel van de informatie van buiten de gemeente. Het 

is natuurlijk van belang dat de juiste informatie beschikbaar is. Om optimaal gebruik te kunnen maken 

van de voorzieningen in het DSO-LV moet deze informatie op het juiste moment in de juiste vorm 

beschikbaar zijn. Om te bepalen wat er precies nodig is blijven we sterk inzetten op pilots en 

praktijkproeven. We hebben opdracht gegeven tot een verkenning naar de gemeentelijke behoefte 

met betrekking tot informatieproducten. Tot slot verkennen we en zorgen we waar mogelijk voor meer 

generieke collectieve informatieproducten. Daarbij kijken we welke informatie gemeenten zelf al 

beschikbaar hebben en hoe die beschikbaar kan komen in de digitale werkprocessen. Ook op het 

niveau van het DSO-LV streven wij naar het beschikbaar krijgen van de benodigde 

informatie(producten) om de afgesproken ambitieniveaus op termijn te kunnen bereiken. Het is van 

groot belang dat gemeenten ook werken aan de kwaliteit van de eigen gegevens. Deze worden meer 

en meer via de keten gebruikt door de andere bevoegde gezagen (provincies, waterschappen en 

Rijk). Dat vraagt een goede betrouwbaarheid en actualiteit. De eerste lijst van benodigde 

informatieproducten wordt meegenomen in het Plan Uitbouw van het DSO-LV. In de verdere uitbouw 

na 2021 gaan we op basis van door gemeenten geformuleerde vraag de ontwikkeling van 

informatieproducten verder sturen. 

 

6. Tot slot 

 

Waar moet je al gemeente op dit moment mee bezig zijn? 

- Raad 

o Blijf als raad oog houden voor de verbinding tussen politiek, bestuur, ambtelijke 

organisatie en samenleving. Draag er zorg voor dat ene groep niet veel sneller gaat 

als de ander. 

o Je bent bezig om de gevolgen van keuzes in kaart te brengen. Het schuifjesspel 

bestuurlijke afwegingsruimte kan je hierbij helpen. Doe op basis hiervan 

richtinggevende uitspraken. 

o Je bent met elkaar in gesprek over het onderwerp participatie. Beschouw vanuit welke 

houding en gedrag je de rol van de raad in het democratische samenspel wil inrichten. 

Oefen met de dilemma’s rondom participatie. 

- Kerninstrumenten 

o Je bent al gestart met het onderzoeken hoe je de verbrede reikwijdte wil gaan 

invullen. 

o Je start met het experimenteren met het omgevingsplan en denkt na over de 

overgangsfase. 

o Je denkt na over het inrichten van de vergunning. 

- Informatievoorziening 

o Aan de hand van het financieel dialoogmodel bent je de invoeringskosten in kaart aan 

het brengen. 

o Je bent aan de hand van de checklist Informatievoorziening de huidige situatie in 

kaart te brengen en aan het bepalen wat nodig is. 



 

o Je hebt contact opgenomen met je leveranciers om te overleggen over de benodigde 

vernieuwingen en de planning.  

o Alle bestemmingsplannen zijn in digitale vorm (liefst object georiënteerd) beschikbaar 

in ruimtelijkeplannen.nl. 

o Je maakt een programmaplan voor de benodigde aanpassingen in onder andere de 

vergunningsprocessen, aanpassingen in de software, toepassing van de nieuwe 

kerninstrumenten. 

- De veranderopgave 

o In de komende maanden start je het overleg met ketenpartners over samenwerking bij 

complexe initiatieven (vooroverleg/omgevingstafel). 

o Je denkt na over het type regels dat je wil stellen in je omgevingsplan, vertaald vanuit 

je (omgevings)visie. 

o Je denkt na over de activiteiten met al dan niet een vergunningplicht en de 

consequenties die dit heeft voor het participatieproces. 

o Je bent bezig om een andere en integrale samenwerking binnen je organisatie te 

organiseren en ook daarbuiten. 


