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De inhoud van dit Webinar

• Waarom is Route 2022 opgesteld?

• Opbouw?

• Hoe ziet Gezamenlijke Route 2022 eruit? 

• Highlights?

• Hoe ziet Gemeentelijke Route 2022 eruit? 

• Fasering

• Highlights?

• Hoe gebruiken, wat is samenhang met andere VNG-producten?



Waarom gemaakt?

• Nieuwe invoeringsdatum betekent nieuwe tijdslijnen

➢ Interbestuurlijk, gezamenlijk

➢ Gemeenten

• Urgentie blijft... NU in actie komen



Doel

• Programma (interbestuurlijk)

➢ Inzicht in tijdslijnen en mijlpalen voor iedereen

➢ Afstemming over bestuurslagen en partijen heen

➢ Monitoren voortgang

• Gemeenten

➢ Gemeenten: toetsing eigen tijdslijnen, eigen voortgang



Opbouw van de roadmap

• Overkoepelend beeld, gezamenlijk voor alle partijen

• Uitwerkingen per partij

➢ Gemeenten

➢ DSO-LV

➢ Provincies

➢ Etc…

• Horizon: Inwerkingtreding, minimale eisen

• Inclusief uitvoeringsdiensten en inclusief Wkb



Laat zien!

• Gezamenlijk deel



https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/implementatie-wet/routeplanners/gezamenlijke-route-2022/

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/implementatie-wet/routeplanners/gezamenlijke-route-2022/










Laat zien!

• Gemeentelijk deel



Fasering

2018
–

1 januari 2021

• Kennisopbouw

• ‘Droogoefenen’ 

• Inrichtingskeuzen

• Software verwerven,

• Praktijkproeven

• samenwerkingsafspraken

1 januari 2021 –
1 juli 2021

• Zelfstandig oefenen

• Gevulde oefenomgeving 
DSO

• alle bevoegd gezagen

1 juli 2021 
–

1 januari 2022

• Organisatie-breed inregelen

• Opleiden

• Vullen

• Communicatie burgers en 
bedrijven



















De lijst met minimale acties vertelt u in de basis wat u moet doen voor invoering 
van de Omgevingswet. Wat moet u kunnen of wat moet u hebben bereikt op de 
datum van de inwerkingtreding? 

Wegwijzers helpen u met een inhoudelijke toelichting per minimumeis en 
maken een koppeling met nuttige producten uit de Catalogus Omgevingswet.

De basis activiteitenlijst (voorheen Roadmap Excel) geeft aan welke concrete 
acties per minimumeis u dient uit te voeren. In de lijst staat per actie een 
verwijzing naar de mijlpalen in deze roadmap. 

Deze route2022 laat zien wanneer u uiterlijk dient te starten of zaken gereed 
moet hebben. Bevat geen verwijzingen naar specifieke 
ondersteuningsproducten van VNG. Zie hiervoor de Catalogus Omgevingswet.

Samenhang andere VNG producten

https://vng.nl/publicaties/minimale-acties-omgevingswet
https://vng.nl/artikelen/wegwijzers-minimale-acties-omgevingswet
https://vng.nl/kennisbank-omgevingswet
https://vng.nl/publicaties/roadmap-omgevingswet
https://vng.nl/kennisbank-omgevingswet


Ga door met het goede werk…
er is geen dag te verliezen



Ga door met het goede werk…
er is geen dag te verliezen

https://vng.nl/rubrieken/omgevingswet

https://vng.nl/publicaties/roadmap-omgevingswet

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/implement
atie-wet/routeplanners/gezamenlijke-route-2022/

https://vng.nl/publicaties/minimale-acties-omgevingswet

https://vng.nl/artikelen/wegwijzers-minimale-acties-omgevingswet

https://vng.nl/catalogus-omgevingswet

https://vng.nl/publicaties/roadmap-omgevingswet
https://vng.nl/publicaties/roadmap-omgevingswet
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/implementatie-wet/routeplanners/gezamenlijke-route-2022/
https://vng.nl/publicaties/minimale-acties-omgevingswet
https://vng.nl/artikelen/wegwijzers-minimale-acties-omgevingswet
https://vng.nl/catalogus-omgevingswet


Sponsors & samenwerkingspartners


