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WIJZIGENOMGEVINGSPLAN PLANJURIST

• De ‘planjurist’ isverantwoordelijk voor de juiste vertaling vande huidige

regelgeving naar de nieuwe regelgeving, conform de eisenende 

geestvande Omgevingswet als onderdeel van het proces “wijzigen

Omgevingsplan”.

• De ‘planjurist’ werkt samenmet een brede set van stakeholders omtot

een afgestemd integraal kader voor regelgeving te komen.

• De ‘planjurist’ vertaalt juridische regels naar toepasbare regels.

Regelsontwikkelen

• Is in staat om huidige regelgeving om te zetten in regels die passen in het 

gedachtengoed van de Omgevingswet (meer algemene regels, meer maatwerk en  

integrale regels).

• Isin staat omjuridische regels omte zetten in de nieuwe Omgevingswet-standaarden 

en te vertalen naar toepasbare regels.

• Kan bestaande interpretaties van wet- en regelgeving omzetten in begrijpelijke en

aan anderen uit te leggen regels en adviezen.

Samenwerken

• Kansamenwerken metgemeentelijke medewerkers, ketenpartners enandere 

stakeholdersom te komen tot een integraal afgestemd kader voor de regelgeving.

Ordenen

• Merkt fouten enonnauwkeurighedenin de bestaande regelgeving op encorrigeert 

deze.

• Houdt nadrukkelijk rekening met details in het werk en brengt daarbij structuur aan.

Inwinnen advies

• Weet toegang te krijgen tot bepaalde bronnen die hem/haar helpen om tot de juiste 

beslissingen te komen.

• Heeft een degelijk netwerk dat hem/haar ondersteunt in zijn/haar acties en taken en 

weet dit ook aan te spreken.

• Stapt op nieuwe bronnen af als hij/zij vindt dat hij onvoldoende informatie ten 

aanzien van een beslissing heeft.

Onderzoeken

• Gebruikt diverse analyse methoden omrelevante informatie te verzamelen ente 

integreren.

• Stelt bij het analyseren van problemen gerichte vragen om helderheid te verkrijgen.

• Isniet tevreden met onvolledige informatie en vraagt of onderzoekt voordat hij

besluiten neemt.



Regelen

• Brengt structuur en ordening aan en draagt zorg voor de tijdige realisatie van geo producten 

conform standaarden Omgevingswet

• Weet een ieder te overtuigen van de noodzaak tot structureren van de werkzaamheden om 

tot het gemeenschappelijk doel te komen.

• Stelt activiteiten, vergaderingen enafspraken voor omtot hetafgesproken resultaat te 

brengen.

Adviseren

• Heeft grondige kennisvan de materie enhoegeo-producten enactiviteiten eenmeerwaarde 

opleveren voor alle belanghebbenden.

• Is gericht op het opbouwen van een langdurige relatie met betrokkenen door positieve 

ervaringen te bewerkstelligen.

• Stelt zich actief hulpvaardig en adviserend op naar derden.

Inventariseren

• Verzamelt huidige regelgeving en standaarden voor nieuwe regelgeving

• Draagt bij aan het onderzoeken naar geschikte ICToplossingenenbrengt geo-producten 

daarin onder.

Inwinnenadvies

• Weet bronnen aan te boren die hemhelpen omtot de juistebeslissingen te komenomvan 

tijdelijk omgevingsplan naar nieuw omgevingsplan te komen

• Heeft eendegelijk netwerk dat hemondersteuntbij zijn acties entaken enweet dit ook aan te 

spreken

• Zoekt binnen zijn vakgebied naar aanvullende informatie betreffende zijn taak en opdracht.

Samenwerken

• Werkt intensief samen in gemeentelijk team verband en in de keten om tot afgestemde geo-

producten te komen

• Komt binnen het team op voor de eigen mening, maar legt zich loyaal neer bij de 

groepsbeslissing.

• Steuntde voorstellen van anderen enbouwt daarop voort omtot eengezamenlijk resultaat te 

komen.
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WIJZIGENOMGEVINGSPLAN GEOADVISEUR

• DeGeoadviseur digitaliseert geografisch gegevensin het Omgevingsplan 

conform nieuwe standaarden in het proces “Wijzigen Omgevingsplan”.

• Hij/zij geeft advies aan team omtrent nieuwe standaarden en werkt

intensief samenmetOmgevingsplan team omde regels geïntegreerd 

onder te brengen in de nieuwe plansoftware.

• De Geoadviseur structureert, ordent en informeert proactief het projectteam 

bij mogelijke regelconflicten.



WIJZIGEN OMEVINGSPLAN PLANGEBIED COÖRDINATOR

• DePlangebied coördinator isOmgevingsbewust enhaaktcollegevanB&W, 

gemeenteraad,gemeentelijke organisatie, andere overheden, burgers en 

ondernemers aanwaarnodig.Hierbij meenemendedatdegemeenteraad 

bevoegd gezag is voor het Omgevingsplan.

• Isverantwoordelijk voor het team die voor eenbepaald thema of plangebied hettijdelijke

Omgevingsplanvertaald naar het nieuwe Omgevingsplan als onderdeel van

hetproces“WijzigenOmgevingsplan”.

• Stuurtopdeplanning envoortgangencoördineertdewerkzaamheden.

Organiseren

• Organiseert het proces om te komen van het tijdelijke omgevingsplan naar het nieuwe 

omgevingsplan.

• Stemtdoormiddelvanduidelijkeopdrachten,instructiesentaakstellingendeafsprakenvan 

betrokkenenonderling af.

• Onderneemtregelmatigactiesom belanghebbenden,medewerkers,collegevan B&W en 

gemeenteraadop een lijn te krijgen.

• Geeft niet alleen aan wat er moet gebeuren, maar ook hoe het nieuwe Omgevingsplan

vorm gegevenmoetworden.

Vaststellen

• Isin staat omhet vaststellingsprocesvan het Omgevingsplanmetgemeentelijke directie, collegeende

gemeenteraad te coördineren

• Weet wanneer hij zelfstandig iets kan accorderen en vraagt alleen advies van

hoger geplaatstenof specialisten als dit nodig is.

Onderzoeken

• Onderzoekt samen met team de huidige regelgeving in het tijdelijke Omgevingsplan op 

gebieds- of themaniveau.

• Onderzoekt mogelijkheden om tot een integraal nieuw Omgevingsplan te komen conform 

Omgevingswetdie voldoetaandestandaarden.

• Onderzoekt uitkomsten van participatie en past deze toe (participatiemotivering)

Inwinnen advies

• Ziet zaken in perspectief, verzamelt informatie,ordent en brengt structuur aan

• Blijft onder moeilijke werkomstandigheden hoofd- en bijzaak in eigen werk onderscheiden

• Blijft zich in crisismomenten open opstellen ten aanzien van kritiek van anderen, en blijft 

bereid zijn/haar eigen aanpak te bespreken.

Communiceren

• Pastbijhetschrijvencorrectetaalregelstoe(spelling,grammatica,woordkeus)enschrijftin vloeiende,

makkelijk leesbare zinnen.

• Pastinnotitiesenstukkendeformuleringaanbijdedoelgroep.
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