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Deze oplegger geeft een beknopte stand van zaken rondom de Omgevingswet. In de bijgesloten ‘Stand 

van Zaken Omgevingswet’ vindt u de verder verdieping op deze onderwerpen. 

 

Werken in samenhang 

De periode van bewustwording, het stellen van randvoorwaarden en het verkennen van de thematiek 

hebben we achter ons gelaten. We zijn aangekomen in een concretere fase. Dat gebeurt onder andere 

in de interbestuurlijke try-outs waarbij gemeenten met haar partners aan concrete vraagstukken gaan 

werken. Het programma Aan de slag en de VNG bieden hierbij ondersteuning. Er hebben zich 17 

regio’s aangemeld, waarvan er 3 intensieve begeleiding krijgen. 

 

Kosten en baten Omgevingswet 

Het Financieel Dialoogmodel biedt inzicht in de mogelijke kosten van de invoering van de 

Omgevingswet. Onlangs is de 2019 versie beschikbaar gekomen. In de nieuwe versie kunnen de 

aannames achter de berekeningen worden aangepast op de eigen werkelijkheid. In aanvulling op het 

Financieel Dialoogmodel komt dit voorjaar het Effectenmodel. 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. 

 

Wetgeving 

Een groot aantal onderdelen van de wetgeving is gereed of ligt bij de Eerste of Tweede Kamer. Op dit 

moment wordt gewerkt aan meer gedetailleerde onderdelen van het wettelijk stelsel, waaronder de 

invoerings- en aanvullingswetgeving. De vereniging blijft gemeenten ook in deze laatste fase actief 

betrekken bij  de consultatieronden. De inbreng van gemeenten is en blijft belangrijk om tot een - voor 

gemeenten - werkbaar stelsel te komen. De vereniging blijft zich hard maken voor de belangen van 

gemeenten. De ontwikkeling van de wetgeving ligt op schema.  

 

Kerninstrumenten 

Kerninstrumenten maken de vertaalslag van de wet naar de praktijk. We zien dat gemeenten steeds 

meer aan de slag zijn met het oefenen met de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Dat is ook nodig 

in deze fase. Vanuit de vereniging besteden we steeds meer aandacht aan de transitiefase. Dit is de 

overgangsfase die start in 2021 en tot uiterlijk 2029 loopt. Daarnaast ligt de focus op het 

vergunningproces. Met de inwerkingtreding van de wet ligt verandert er veel rondom 

vergunningverlening. De vereniging besteedt samen met haar leden veel aandacht aan pilots en 

praktijkproeven op dit thema en heeft een dialoogmodel voor interbestuurlijke samenwerking 

ontwikkeld. De kern van de verandering zit met name in een anderen manier van werken. 

 

Digitalisering 

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

ontwikkelingen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Vlak daarna is tijdens de buitengewone 

algemene ledenvergadering het beheerakkoord voor het DSO- Landelijke voorziening (LV) 

aangenomen. Inmiddels is het Kadaster aangewezen als tactische beheerorganisatie. Op dit moment 

wordt een ‘plan uitbouw’ met de vervolgstappen voor DSO-LV ontwikkeld dat in april/mei met  



 

 

gemeenten wordt gedeeld. Gemeenten kunnen vanaf 2020 gefaseerd aansluiten op DSO-LV. 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 

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. ICT-standaarden 

zorgen voor de gegevensuitwisseling tussen systemen. Ondertussen werkt de vereniging aan het 

collectief gemeentelijk deel van DSO. Daarbij worden we ondersteund door de Taskforce Samen 

Organiseren. 

 

 


