26 november: Tweede wetgevingsupdate, waar staan we nu met de omgevingswet?
Na een succesvolle eerste wetgevingsupdate in het voorjaar organiseren VNG, Eenvoudig Beter
en het programma ‘Aan de slag’ op 26 november een tweede wetgevingsupdate. Er is de
afgelopen periode veel gebeurd rondom het wetgevingstraject. Voor de zomer is de
Invoeringswet naar de Tweede Kamer gegaan, net als een aantal aanvullingswetten. De
behandeling wordt dit najaar verwacht. De AMvB’s zijn onlangs naar de Tweede kamer gegaan.
Kortom, hoog tijd voor een tweede wetgevingsupdate.
Het wetgevingsproces
De trein van de Omgevingswet verhoogt zijn snelheid en komt daarmee op stoom. De urgentie wordt
hoger bij de vele overheden. Overheden zijn al flink aan de slag. De wet is continu in beweging en dit
vraagt ook flexibiliteit en aanpassingsvermogen van de gemeenten. We geven u tijdens deze update
een stand van zaken met een vertaalslag naar uw dagelijkse praktijk.
Wat kunt u verwachten
In een kort plenair openingswoord blikken wij terug op het laatste half jaar en krijgt u inzicht in waar we
nu staan met het wetgevingsproces, welke onderdelen van de wet - en regelgeving klaar zijn en wat er
nog aankomt. Om de omgevingswet toepasbaar te maken in de praktijk hebben wij de workshops
onderverdeeld in vier thematische sporen waaruit u kunt kiezen, namelijk:

Rode spoor:

Gele spoor:

Blauwe spoor:

Het grijze spoor :

Bestuurlijke
afwegingsruimte

Overgangsrecht,
transitie en
bruidsschat

Van regels naar die
dienstverlening

Ronde 1:
13.15 –
14.15 uur

Hoe benut je
bestuurlijke
afwegingsruimte in
de omgevingsvisie
voor je lokale
opgaven?

Hoe is
overgangsrecht
geregeld in de
invoeringswet en
het
invoeringsbesluit:
algemeen,
bruidsschat en
van inrichting
naar activiteit

Invoeringswet +
AMvB's: wijzigingen in
AMvBs als gevolg van
IW
De belangrijkste
wijzigingen van in de
AMvB's als gevolg van de
invoeringswet

Ronde 2:
14.30 –
15.30 uur

Hoe werkt
bestuurlijke
afwegingsruimte
door in de regels?
En pas je dat toe in
het
omgevingsplan?

Transitie: hoe
kom je van het
tijdelijk
omgevingsplan
tot permanent
omgevingsplan?

Hoe werken we met
nadeelcompensatie
en planschade onder het
regime van de
omgevingswet?

Wat is er vastgelegd in
het DSO in de
invoeringswet en het
invoeringsbesluit?

Sporen

Omgevingsregeling: hoe
werkt de
aanvraagvereiste
participatie en wat
betekent dat voor het
'vooroverleg'?

Ronde 3:
15.45 –
16.45 uur

Keuze uit twee
sessies:
1) Wat zit er in de
bruidsschat?
2) Kant en klare
elementen voor
het
omgevingsplan,
met water als
voorbeeld

Is vergunnings vrij echt
vergunnings vrij: hoe zit
het met de technische
vergunning in het
invoeringsbesluit?

U kunt per ronde een workshop uitkiezen, u kunt natuurlijk een spoor volgen, maar natuurlijk ook
workshops uit verschillende sporen volgen. Let wel: Vol = Vol. Meld u nu aan voor de tweede
wetgevingsupdat e en maak een keuze uit de workshops. Dit kan in het bijgevoegde aanmeldformulier.
Doe dit voor vrijdag 16 november!
Datum:
Tijdstip:

Doelgroep:

Locatie:

26 november 2018
13.00 – 17.00 uur
Start ronde 1: 13.15 – 14.15
Start ronde 2: 14.30 – 15.30
Start ronde 3: 15.45 – 16.45
Programmamanagers en juristen die zich met de Omgevingswet bezig houden bij
gemeenten, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, GGD-GHOR regio’s, provincies,
waterschappen en rijkspartijen
De Mariënhof, Kleine Haag 2, 3811 HE Amersfoort

