
Oefenen in de regio: hoe 
maak ik een omgevingsplan?

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet beschikt u 
als gemeente over een tijdelijk omgevingsplan, wat u om 
gaat zetten naar een definitief omgevingsplan. Vanaf de 
inwerkingtreding kunt u te maken krijgen met initiatieven 
waarvoor de regels in het omgevingsplan moeten 
worden aangepast. U moet dan wel weten hoe u dat 
gaat doen. 

Starten met oefenen
Veel gemeenten starten daarom nu met het oefenen met 
het maken van een omgevingsplan. Bij dat oefenen is het 
van belang om u te verdiepen in de opzet en de 
structuur die u gaat kiezen voor uw omgevingsplan. 

Ondersteuning in de regio
VNG en het interbestuurlijke programma Aan de slag 
hebben een groot aantal hulpmiddelen ontwikkeld om 
gemeenten te helpen bij het maken van en het oefenen 
met het omgevingsplan. Op basis van die hulpmiddelen 
biedt VNG ondersteuning in uw regio aan in de vorm van 
drie (online) bijeenkomsten. U krijgt inzicht in de manier 
waarop u structuur kunt aanbrengen in uw 
omgevingsplan, welke keuzes u moet maken en gaat 
onder begeleiding van enkele deskundigen van de VNG 
aan de slag met concrete casuïstiek uit uw eigen 
organisatie (gemeente of uitvoeringsdienst).

Het programma         
Sessie 1: Kennismaking, visie op het omgevingsplan, 
ontwerpen omgevingsplan 
Sessie 2: Transitiefase inrichten
Sessie 3: Acties nu, planning maken vervolg

Voorafgaand aan de eerste sessies vindt voorbereidende 
(online) sessie plaats.

Voor wie? 
Medewerkers van gemeenten en hun 
uitvoeringsdiensten zoals Omgevingsdienst, GGD, 
brandweer:
• Alle inhoudelijk betrokkenen bij het opstellen van 

een omgevingsplan
• Alle betrokkenen bij het opstellen van juridische en 

toepasbare regels
• Alle betrokkenen bij het digitaliseren van het 

omgevingsplan

Doe mee!
Dus stelt u zichzelf wel eens de vraag: Hoe stel ik nou 
eigenlijk een goed omgevingsplan op? Waar begin ik, 
welke keuzes moet ik maken en welke structuur kies ik? 
Wilt u meedoen? Neem dan contact op met uw 
Regionale Implementatiecoach Omgevingswet (RIO) 
voor meer informatie of mail naar omgevingswet@vng.nl.

Factsheet

https://vng.nl/artikelen/regionale-implementatiecoaches-omgevingswet
mailto:omgevingswet%40vng.nl?subject=


Hulpmiddelen bij het opstellen van een omgevingsplan
VNG en het interbestuurlijke programma Aan de slag hebben een groot aantal middelen ontwikkeld die u inzicht 
geven, helpen bij het maken van keuzes en structuur bieden. Neemt u deel aan dit programma? Kijk dan eens naar 
de volgend schema. 
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https://vng.nl/publicaties/het-casco-voor-het-omgevingsplan
https://vng.nl/publicaties/handleiding-ontwerptool-omgevingsplan
https://vng.nl/artikelen/online-tool-ontwerpvragen-omgevingsplan
https://vng.nl/publicaties/factsheet-behandelen-van-initiatieven-tijdens-de-overgangsfase
https://vng.nl/artikelen/werkende-processen
https://vng.nl/publicaties/spiekbriefjes-omgevingswet-voor-de-juridische-kerninstrumenten
https://vng.nl/artikelen/database-juridische-begrippen-omgevingswet
https://vng.nl/artikelen/werkwijzer-omgevingsplan
https://vng.nl/publicaties/webinar-overgangsfase-omgevingsplan-30-september-2020
https://vng.nl/artikelen/staalkaarten-omgevingsplan
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/ondersteuning/cursus-en-training/webcolleges-webinars/webcollege-omgevingswet-vogelvlucht
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/stelsel-omgevingswet/tekst-toelichting-omgevingswet-amvb/
https://vng.nl/publicaties/eindverslag-praktijkproef-het-maken-van-een-omgevingsplan
https://vng.nl/publicaties/minimale-acties-omgevingswet
https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/wettelijk-stelsel-omgevingswet



