Praktijkproeven,

The Story so far…

In 2018 is het team Versterken Innovatievermogen gevraagd om voor het Programma Invoeren
Omgevingswet praktijkproeven te begeleiden en coördineren. Deze praktijkproeven en pilots leveren een
bijdrage aan het onderzoeken van de praktische werking van “De Omgevingswet” en het zetten van de
eerste concrete stappen in aanloop naar de invoering van deze wet. 2018 was eigenlijk het eerste jaar
waarin praktijkproeven zijn ondersteund, waarbij zij ook gestructureerd zijn gedocumenteerd en
gecommuniceerd; Wat is the story so far?

De volledige rapportage vindt u op dePilotstarter.vng.nl

Resultaten

Praktijkproeven

Een praktijkproef leidt over
het algemeen tot de volgende
resultaten:

Pilots

21

21

Best Practices

1. Het op te leveren
resultaat vanuit de
opdracht van de
praktijkproef.

115

19

Deelnemende gemeenten

2. De procesmatige

lessons learned in de
praktijkproef

Generieke conclusie:
•

Het wordt steeds complexer: de
meeste praktijkproeven raken
meerdere hoofdonderwerpen.

•

Voor een integraal beeld hebben
we meer praktijkproeven nodig.

3. Suggesties voor

vervolg praktijkproeven

Organisatorische conclusie:

4. Aanbevelingen

•
•
•
•

voor het programma
in brede zin.

Opdracht afbakenen
Afspraken vooruit plannen
Focus op ‘kleine opdracht’
Mix ervaren en nieuwe
deelnemers

Thematische tussen-conclusies
Dienstverlening

Omgevingsvisie

• Veel lokaal initiatief

• Gelijktijdig opstellen &
digitaliseren

• Hoofdonderwerpen:
frontoffice, BIM &
kaart- en
informatiefuncties

• Uitgaan van
informatiebehoefte
stakeholders

• Verbindingen met andere
onderwerpen

• Meerdere disciplines
nodig

Werking DSO

Omgevingsplan

• Op drie onderdelen zijn er
Praktijkproeven uitgevoerd:

• Sterke samenhang
inhoud & technologie
• Gegevens op orde
is noodzakelijk

- Toepasbare Regels

• Casco is al nuttig

- Aansluiten & koppelen

- Gebruikerstests

Data
• Deelname van alle
ketenpartijen is
noodzakelijk

Harmoniseren
Begrippen
• Eerste stappenplan is
ontwikkeld

• Eenduidigheid van
begrippen &
gegevenskwaliteit is
belangrijk

Samenwerken Keten

• Het verplichten van
gestandaardiseerde
berichten is een heikel
onderwerp

Implementatie

• Kent meerdere
disciplines

• Een aantal serious games
is ontwikkeld

• Werkwijze,
documenten en
technologie wordt
allemaal anders

• Er is duidelijk nog
meer praktijkproefervaring nodig op
dit onderwerp

?

Een volgende stap ligt in de samenhang tussen de
verschillende praktijkproeven: opeenvolgende proeven over
hetzelfde onderwerp en de samenhang tussen verschillende
onderwerpen. Alles heeft met elkaar te maken; een mooie
uitdaging voor 2019.

De volledige rapportage en meer informatie over de praktijkproeven vindt u op dePilotstarter.vng.nl

