
Wat ben je aan het doen?

Om het Digitaal Stelsel Omgevingswet 
(DSO) in alle gemeenten te kunnen toe-
passen, vertalen wij vanuit VNG 
Realisatie samen met VNG Beleid de 
wet naar de werkvloer. Juist die vertaal-
slag is complex want binnen gemeenten 
zijn voor de implementatie van het DSO 
veel bloedgroepen betrokken. Het is 
mijn kracht om telkens uit te zoeken of 
iets simpeler en efficiënter kan. Door 
kennis bij te dragen, te adviseren of 
informatie bij gemeenten op te halen, 
maak ik met mijn team oplossingen 
die gemeenten helpen om de 
implementatie van de nieuwe wet zelf 
uit te voeren. 

Wat gaat er veranderen voor 
gemeenten?

Gemeenten moeten zich voorbereiden 
op de Omgevingswet die in 2021 in 
werking gaat. Concreet betekent dit 
dat zij bijvoorbeeld software moeten 
aanschaffen, deze moeten aansluiten 
op de landelijke voorziening van het 
Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-
LV), hun online informatie moeten 
actualiseren, de procesinrichting 
moeten veranderen en de dienst-
verlening moeten aanpassen. Dat is 
een brede opgave waarvoor wij 
namens gemeenten samenwerken met 
ICT-leveranciers en ketenpartners. 
Denk aan het toevoegen van 
functionaliteit aan de landelijke voor-
ziening, het bedingen van generieke 
standaarden die aansluiten op de 
Common Ground en het opstellen van 
een standaard bestek voor de aan-
besteding van gemeentelijke ICT-
diensten. 

Dat krijg je als individuele gemeente 
niet voor elkaar. Voor de implementatie 
van de Omgevingswet heeft VNG 
landelijk 160 producten en diensten 
ontwikkeld. Gemeenten hebben nog 
een jaar de tijd om zich met behulp 
hiervan voor te bereiden en te oefenen 
voordat de wet van kracht wordt. Op 
dit moment is nog maar de helft van 
alle gemeenten zich actief aan het 
voorbereiden. Het is mijn ambitie om 
alle gemeenten op tijd klaar te stomen.

Hoe pak je dat aan?

Bij alles wat wij bedenken betrekken 
wij gemeenteambtenaren, bijvoor-
beeld in klankbordgroepen of tijdens 
praktijkproeven waarin we het nieuwe 
beleid uitproberen. Onze aanpak 
bestaat uit drie stappen: voordoen, 
samen doen en zelf doen. Door met 
het landelijke programma ‘Aan de slag 
met de Omgevingswet’ gemeenten 
regionaal te laten samenwerken en 
diverse functiegroepen in positie te 
brengen in workshops, zorgen we voor 
de nodige variatie en representatie. 
Wij brengen regionale koplopers in 
positie om hun buurgemeenten verder 
te helpen. Dat is belangrijk omdat een 
grote groep gemeenten steeds minder 
goed in staat is om zich zelfstandig voor
te bereiden op grote veranderingen. 
We proberen de achterblijvers wakker 

te schudden en een toepasbare 
aansluitstrategie aan te reiken. Met 
deze gezamenlijke aanpak versterkt 
VNG Realisatie de uitvoeringskracht 
van gemeenten. 

Wat hebben gemeenten hieraan? 

Gemeenten kunnen met de roadmap 
in de hand de landelijk ontwikkelde 
producten en diensten uitproberen, 
bijvoorbeeld op studiedagen, tijdens 
workshops en op congressen. We 
ontwikkelen de instrumenten staps-
gewijs en hebben daarbij niet de 
overtuiging dat we alles in één keer 
goed doen. Als blijkt dat iets nog niet 
voldoet, dan passen wij het aan. Dat 
wordt goed gewaardeerd door onze 
collega’s bij gemeenten die hieraan 
meedoen. Het is cruciaal voor het 
succes van de Omgevingswet dat 
gemeenten als onderdeel van een keten 
gaan opereren. Door hen digitaal te 
ondersteunen met hapklare brokken 
kunnen zij zelf het beleid gaan uit-
voeren. Als we hierin slagen merken 
burgers dat direct doordat zij op één 
plek volledig worden geholpen, de 
doorlooptijd om iets te regelen veel 
korter is en er een groot aantal 
vergunningen is afgeschaft. Dat gaat 
ons lukken, al wordt het vast nachtwerk!

Meer weten?
Kijk op de website https://vng.nl/
rubrieken/onderwerpen/digitaal-
stelsel-omgevingswet
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Na dertien jaar in Rotterdam te hebben gewerkt, is 
Jeroen Cival dit najaar aan de slag gegaan bij VNG 
Realisatie als programmanager Omgevingswet. In 
dit artikel legt hij uit wat hij doet om gemeenten 
praktisch te ondersteunen bij de voorbereiding op 
deze ingrijpende wetswijziging.
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