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De Omgevingswet in het kort 
De Omgevingswet bundelt de wetgeving en regels voor de fysieke leefomgeving: ruimte, 
infrastructuur, milieu, natuur, geur, geluid en water in relatie tot veiligheid en gezondheid. 
Het kabinet wil hiermee verbeteringen in het fysieke beleidsdomein bereiken. De vier 
verbeterdoelen zijn een flexibele aanpak met meer lokale afwegingsruimte, een integrale 
benadering van de fysieke leefomgeving, meer gebruiksgemak van het omgevingsrecht en 
een snellere, betere besluitvorming. De (geest van de) nieuwe wet ondersteunt deze 
verbeterdoelen en biedt instrumenten om deze doelen te bereiken. 
 
Wetstraject 
De wet gaat in per 1 juli 2019. De Omgevingswet is in 2016 goedgekeurd door de Eerste 
Kamer. De Omgevingswet is een kaderwet. De verdere invulling van de wet wordt geregeld 
in vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's). De ontwikkeling van de gehele wet- en 
regelgeving rondom de Omgevingswet is als volgt: De AMvB’s worden voor de zomer 
aangeboden aan de Raad van State voor advies, de invoeringswet wordt in 2018 ingediend 
bij de Tweede Kamer en de aanvullingsbesluiten voor bodem en geluid, grondeigendom en 
natuur worden uiterlijk begin 2019 door de Eerste Kamer behandeld. 
 
Bestuurlijke afspraken 
In 2015 hebben het ministerie van IenM, het IPO, de UvW en de VNG een bestuursakkoord 
voor de Omgevingswet gesloten, gevolgd door een financieel akkoord in 2016. De 
belangrijkste punten zijn:  
- De baten voor gemeenten en de herintroductie van milieuleges worden niet afgeroomd 

door uitnames uit het Gemeentefonds.  
- Het Rijk staat aan de lat voor de investeringskosten voor het Digitale Stelsel 

Omgevingswet (DSO) en de invoeringsondersteuning.  
- Naast de financiering van het gezamenlijke invoeringsprogramma stelt het Rijk €13 

miljoen beschikbaar voor collectieve gemeentespecifieke invoeringsondersteuning via de 
VNG.  

- Voor de structurele uitvoeringskosten wordt een verdeelsleutel gehanteerd (in het geval 
van gemeenten betekent dit 70% van de structurele beheerkosten) en gemeenten zijn 
verantwoordelijk voor de eigen transitiekosten.  

 
Gemeente in positie 
Gemeenten zijn in de positie om de veranderopgave als gevolg van de Omgevingswet vorm 
te geven. De opgave bestaat grofweg uit drie elementen: 
1. Inzet van zes kerninstrumenten voor het hele fysieke domein: Omgevingsvisie, decentrale 
regels (zoals het Omgevingsplan op gemeentelijk niveau), programma's, algemene 
rijksregels, omgevingsvergunning en projectbesluit. Vanuit ambitie en algemene regels 
gebiedsgericht werken, is hierbij het uitgangspunt. 
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2. Anders werken. De Omgevingswet is veel meer dan een juridische exercitie. De wet vraagt 
van gemeenten een andere manier van denken en werken door de integrale benadering van 
de leefomgeving, meer bestuurlijke afwegingsruimte, meer nadruk op participatie en 
samenwerking, en de benadering vanuit de initiatiefnemer. Dit heeft grote gevolgen voor uw 
hele organisatie en voor de bestuurscultuur. 
3. Digitalisering. Alle omgevingsdocumenten (zoals de Omgevingsvisie en het 
Omgevingsplan) zijn straks (ambitie 2024) op één plek te vinden: in het nieuwe 
Omgevingsloket. Daar kunnen initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden zowel via 
kaartmateriaal als in tekst zien wat kan en mag in de fysieke leefomgeving. Ook kunnen via 
het loket aanvragen worden ingediend of meldingen worden gedaan. Om dat mogelijk te 
maken, wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet ontwikkeld. Dit vraagt van uw organisatie 
dat basisregistraties, zaakgericht en ketengericht werken op orde is.  
 
Ad 1. Kerninstrumenten 
Er bestaat een grote vraag bij gemeenten om concreet te zien wat de Omgevingswet gaat 
doen en hoe die vorm krijgt. Voor de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan lopen diverse 
ondersteuningstrajecten. 
 
Pilots Omgevingsvisie 
Overheden, initiatiefnemers en belanghebbenden die alvast in de geest van de 
Omgevingswet aan de slag willen gaan met het werken met de Omgevingsvisie, worden 
ondersteund door het interbestuurlijke programma ‘Pilots Omgevingsvisie 2017-2018’. Het 
programma biedt gelegenheid om te experimenteren met de Omgevingsvisie en van elkaar 
te leren en heeft tegelijkertijd tot doel om partijen aan te moedigen om op een innovatieve 
manier wijze aan de slag te gaan. Het is nadrukkelijk ook de bedoeling dat de lessen breed 
gedeeld worden zodat er een brede bewustwording plaatsvindt over hoe een 
Omgevingsvisie eruit kan zien. Op het VNG Festival over de Omgevingswet in september 
2017 worden de eerste resultaten gepresenteerd. 
 
Een eerste eigen start kan een gesprek over uw ambities in de raad, college of ambtelijke 
organisatie zijn. Heeft u onlangs een structuurvisie opgesteld, dan kunt u deze benutten 
hiervoor. In gesprek gaan met samenleving en regio is verstandig. De Inspiratiegids 
Participatie Omgevingswet biedt allerlei handvatten voor en praktijkvoorbeelden van 
participatie in het fysieke domein.  
 
Handvatten voor het Omgevingsplan 
Het interbestuurlijke project Handvatten voor het Omgevingsplan ontwikkelt modellen en 
voorbeelden voor Omgevingsplannen, zogeheten bouwstenen en staalkaarten. Staalkaarten 
zijn de modellen voor uiteenlopende gebiedstypen; bouwstenen zijn algemene(re) regels 
over bepaalde onderwerpen en thema’s zoals milieuzonering of kappen.  
De bouwstenen en staalkaarten worden geen invulmodellen, maar een weergave van 
mogelijke regels waarin de ruimte in de Omgevingswet wordt gepresenteerd en 
uitgeprobeerd. Eind mei wordt de eerste fase van dit project opgestart. Via de community 
van het project kunnen professionals uit waterschappen, veiligheidsregio’s en gemeenten) 
actief meedenken met de ontwikkeling van de staalkaarten en bouwstenen.  
 

http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/invoeringsondersteun/participatie-0/inspiratiegids-0/
http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/invoeringsondersteun/participatie-0/inspiratiegids-0/
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Als uw gemeente zelf aan de slag wil met de voorbereiding voor het maken van regels over 
de fysieke leefomgeving, dan kunt u beginnen met het inventariseren van bijvoorbeeld de 
bestaande regels in verordeningen en bestemmingsplannen of het in kaart brengen van 
bestaande gemeentelijke vergunningsstelsels. Dat zal een goed beeld bieden op wat er is, 
wat handhaafbaar en wenselijk blijft, wat weg kan/moet en biedt een goed denkraam voor 
een op te stellen Omgevingsplan. 
 
Ad 2. Anders werken 
Op een andere manier werken, vergt inspanning van uw gemeente op een aantal terreinen, 
onder meer: interne organisatie en processen, participatie en regionale samenwerking. De 
transitie naar anders werken kost geld. Gemeenten worden hierbij ondersteund vanuit de 
VNG. 
 
Ambitie, verandertypen en invoeringsstrategieën 
Veel gemeentelijke organisaties en raden zijn aan de slag om te bepalen wat hun 
ambitieniveau met de Omgevingswet is en met welke thema’s of projecten zij aan de slag 
willen. De gemeenteraad bepaalt de ambitie en stelt de Omgevingsvisie vast. 
Op basis van de ambitie kunt u bepalen welke invoeringsstrategie bij uw gemeente past en 
welke onderdelen van uw organisatie daar op welk moment bij betrokken moeten worden.  
 
Er is een model met vier verandertypen ontwikkeld dat is bedoeld om te helpen het gesprek 
over de ambitie met de Omgevingswet te voeren. Op basis daarvan kan bepaald worden 
waar de focus op ligt bij de invoering van de wet en wat dat betekent voor de manier van 
werken van de organisatie. 
 

 
De VNG werkt samen met G32 en gemeenten momenteel richtinggevende 
invoeringsstrategieën uit voor de stap die erna volgt: Hoe werken de verandertypen in de 
praktijk, bijvoorbeeld voor dienstverlening, samenwerkingsovereenkomsten, participatie? 
Voor de zomer komen deze beschikbaar. 

Veranderen 

Aanpassen 

Interne 
focus 

Externe 
focus 
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Integrale benadering van beleid en bestuurlijke afwegingsruimte 
De Omgevingswet vraagt om een sterke integratieslag. Grote thema’s als ruimtelijke 
ordening, milieu, natuur, water, omgevingsveiligheid, bereikbaarheid, economische 
ontwikkeling en duurzaamheid moeten in onderlinge samenhang worden afgewogen en 
geprioriteerd in de Omgevingsvisie. Tegelijkertijd biedt de Omgevingswet ruimte voor lokaal 
maatwerk via bestuurlijke afwegingsruimte. Samen met het interbestuurlijke programma 
Aan de slag met de Omgevingswet verkent de VNG op dit moment wat integraal werken en 
bestuurlijke afwegingsruimte precies inhoudt. Voor de zomer komen de resultaten 
beschikbaar. Heeft u nu al vragen of wilt u meedenken? Laat het ons weten via 
omgevingswet@vng.nl.  
 
Regionale samenwerking 
Vanwege de integraliteit van de fysieke leefomgeving moeten gemeenten zowel lokale als 
regionale belangen behartigen. Regionale samenwerking is van belang, bijvoorbeeld met 
andere gemeenten, provincie, waterschappen, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s en 
GGD’s. De VNG voert op dit moment een verkenning uit over hoe de regionale 
samenwerking loopt en waar kansen voor het effectief en efficiënt organiseren van de 
uitvoering (onder meer werkwijze, aanpakken, processen, informatievoorziening liggen. De 
eerste resultaten zijn gereed in juni 2017, en worden gepresenteerd op het VNG Festival 
over de Omgevingswet in september. Wilt u meedenken? Laat het ons weten 
via omgevingswet@vng.nl.  
 
Invoeringskosten 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de eigen transitiekosten. Om gemeenten een beter 
inzicht te bieden in de eigen kosten die gemoeid zijn met de invoering van de wet, heeft de 
VNG een financieel dialoogmodel ontwikkeld waarmee gemeenten individueel een 
inschatting kunnen maken in gesprek met verschillende disciplines. In een aantal zeer druk 
bezochte bijeenkomsten is het model gepresenteerd, eind mei vindt een terugkomdag 
plaats waarin gemeenten hun uitkomsten en ervaringen kunnen delen.  
 
Ad 3. Digitalisering 
Het digitale spoor wordt in nauwe samenwerking met gemeenten ontwikkeld. In 
onderstaande paragraaf leest u de laatste stand van zaken en welke stappen uw gemeente 
nu al kan zetten. 
 
Stapsgewijze invoering 
Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) wordt stapsgewijs ontwikkeld en ingevoerd. Bij de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet bieden de gebruikerstoepassingen tenminste 
hetzelfde niveau van dienstverlening als de huidige situatie (het Omgevingsloket Online, de 
Activiteiten Internet Module en RuimtelijkePlannen.nl) zodat de dienstverlening kan worden 
voortgezet en uitgebreid naar alle beleidsterreinen van de Omgevingswet. Het streefbeeld is 
dat in 2024 alle beoogde digitale functies volledig beschikbaar zijn. Per kwartaal komen 
eerste stukjes functionaliteit beschikbaar, wat concreet en tastbaar inzicht geeft in de 
voortgang en ontwikkeling van het DSO. 
 
 
 

mailto:omgevingswet@vng.nl
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UIVO-Interbestuurlijk en UIVO-Collectief Gemeenten 
In de gemeentelijke Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet (VIVO-G, 2016) 
hebben 120 gemeentelijke professionals de gevolgen van de Omgevingswet voor de 
informatievoorziening voor gemeenten onderzocht en de eisen en wensen geïnventariseerd 
die gemeenten aan het DSO stellen om de bedoeling van de wet te kunnen realiseren. Dit 
heeft geleid tot de aanpassing van de drie kaderdocumenten van het DSO (Visie, Globaal 
Programma van Eisen en de Doelarchitectuur) en de start van een traject om samen met de 
andere bevoegd gezagen (provincies, waterschappen en Rijk) de keten in relatie te brengen 
tot het DSO: Uitwerking InformatieVoorziening Omgevingswet - Interbestuurlijk (UIVO-I). 
Hierin worden, onder meer uitgaande van de ambitie om als één overheid te opereren, de 
ketenprocessen en ketenarchitectuur uitgewerkt. Inmiddels zijn de functionele eisen en 
wensen opgeleverd die de bevoegde gezagen stellen aan het in het DSO op te nemen 
samenwerkingsruimte. Daarnaast wordt onderzocht of er bij de bevoegde gezagen behoefte 
bestaat aan een Serviceorganisatie voor het toepasbaar maken van de regels in het 
Omgevingsplan. Tevens worden pilots uitgevoerd en innovaties gestimuleerd.  Tenslotte 
wordt in een routeplanner uitgewerkt wat bevoegde gezagen, generiek, wanneer kunnen 
verwachten van het DSO en welke consequenties dat heeft voor de digitaliseringactiviteiten 
van de bevoegde gezagen. De verwachting is dat de resultaten van UIVO-I in het derde 
kwartaal van dit jaar worden opgeleverd. Daarnaast zijn de bevoegde gezagen gestart met 
hun eigen UIVO’s; voor gemeenten is dat UIVO-Collectief Gemeentelijk (UIVO-CG). 
 
Om de aansluiting op het DSO door gemeenten te ondersteunen, werkt KING/VNG in het 
project UIVO-CG aan een aantal concrete resultaten in 2017, die gemeenten onder meer 
helpen bij hun eigen procesarchitectuur en leveranciersmanagement: 
- Uitwerking van de bedrijfsarchitectuur  en de informatiearchitectuur. 
- Aansluiting van de gemeentelijke architectuur op de functionaliteit geboden door het 

DSO en de Informatiehuizen.  
- Basisscenario van datgene wat gemeenten minimaal op orde moeten hebben 

(architectuurcomponenten, GDI) om medio 2019 op het vlak van informatievoorziening 
en ICT de wet te kunnen uitvoeren. 

- Voorstellen (en mogelijk besluitvorming) over zaken die gemeenten collectief willen 
organiseren m.b.t. de uitvoering van de Omgevingswet. Hierbij wordt aangesloten op de 
doelen van Samen Organiseren en de opdracht van de Commissie D&I: ‘wat samen kan, 
samen doen’.  

- Leveranciersmanagement om te zorgen dat leveranciers tijdig hun producten gereed 
kunnen maken voor de Omgevingswet en hun producten aan de eisen voldoen. 

- Informatiebeveiliging en Privacy: Beleidsrichtlijn voor gebruik en uitwisseling van 
gegevens en Overzicht van maatregelen en mogelijke instrumenten. 

- Modelplan voor gemeentelijke programma’s ‘Informatievoorziening en ICT 
Omgevingswet’ dat gemeenten kunnen gebruiken om hun eigen programmaplan voor 
2018 en 2019 op te stellen 

In de projecten van UIVO-CG wordt gewerkt met een multidisciplinaire community van 160 
professionals van gemeenten, omgevingsdiensten en andere belanghebbenden die elke 6 
weken in een Ateliersessie samenkomen om thema’s van de Omgevingswet met elkaar uit te 
werken. 
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Informatieproducten 
Goede gegevens en goede analysemethodes zijn essentieel bij beslissingen en besluiten over 
plannen en projecten. Het ontsluiten hiervan is de taak van de informatiehuizen. Zij leveren 
betrouwbare informatieproducten, zoals gevalideerde gegevens, eenduidige rekenregels, 
instructies en bruikbare toetsinstrumenten. Bronhouders zijn bijvoorbeeld de gemeenten, 
het Kadaster, het RIVM en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Gemeenten betalen straks 
70 procent van de exploitatiekosten van deze informatiehuizen, die in de periode 2019-2014 
zullen worden gerealiseerd. Het informatiehuisruimte, waarin onder andere een functie 
wordt opgenomen om de huidige bestemmingsplannen beter toegankelijk te maken, is er 
wel al bij de invoering van de wet. De VNG werkt aan de kaders voor de besluitvorming over 
de informatiehuizen en het beheer ervan.  
 
Wat kan uw gemeente nu al doen? 
Uw gemeente kan nu al stappen zetten: 
• Breng de bestaande situatie op orde: 

- Bestaande informatie over regelgeving (content) 
- Aansluiting op de Generale Digitale Infrastructuur (GDI) 
- Kwaliteit van de gemeentelijke basisgegevens (Basisregistraties Adressen en 

Gebouwen, Basisregister Grootschalige Topografie, Handelsregister)  
- Zaakgericht- en digitaal werken 

• Verbind uw informatiemanagers, planologen, dienstverleners, handhavers en 
beleidsadviseurs. Elkaars taal willen leren kennen, is vaak een voorwaarde voor succes. 

• Match eigen dienstverlening met referentieformules en klantreizen. Voor meer 
informatie over klantreizen, richtlijnen voor hoe een klant de dienstverlening wil beleven 
en de standaard voor het helpen van een bewoner/ondernemer (serviceformule) 
klik hier.  

• Participeer in de landelijke digitaliseringsprojecten van DSO/UIVO-I/UIVO-GC 
• Meld pilots aan/doe mee in andere pilots voor gemeentelijke informatievoorziening: 

http://depilotstarter.vng.nl 
• Zoek je ketenpartners op. 
 
Aangezien het DSO net als de gemeentelijke producten nog volop in ontwikkeling zijn, kan 
de aanschaf van softwarepakketten en het optrekken met leveranciers riskant zijn. U loopt 
de kans geld uit te geven aan dienstverlening die nog niet is afgestemd met de ontwikkeling 
van het DSO. De VNG adviseert gemeenten nog geen software te kopen en vooralsnog 
gebruik te maken bestaande computerapplicaties om desinvesteringen te voorkomen. U 
kunt goed geïnformeerd blijven via de eerder genoemde Ateliersessies (KING/VNG) en de 
Slag-sessies (programma Aan de Slag met de Omgevingswet). Voor vragen kunt u contact 
opnemen via omgevingswet@vng.nl 
 
De VNG heeft signalen ontvangen dat gemeenten zich zorgen maken over de invloed die zij 
kunnen uitoefenen op het DSO: worden de juiste dingen ontwikkeld? Immers, als wet- en 
regelgeving nog niet definitief is en er wel al ontwikkeld wordt, dan brengt dat betrokkenen 
in een spagaat. Het DSO is een spannend proces, wat op een zo zorgvuldige mogelijke 
manier vormt krijgt. Door middel van Gateway- en BIT-toetsen en rapportages wordt het 
ontwikkelproces nauwlettend in de gaten gehouden. Ook is er betrokkenheid vanuit 
gemeenten, waterschappen, provincies, omgevingsdiensten bij de ontwikkeling van het DSO 

http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/invoeringsondersteun/dienstverlening/
mailto:omgevingswet@vng.nl
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en wordt er veelvuldig gecommuniceerd via Ateliersessies, Slag-sessies, et cetera. Het is 
belangrijk om maximaal hierop aangehaakt te zijn zodat uw gemeente invloed kan 
uitoefenen en alle relevante informatie ophaalt. Geef uw beste professionals de ruimte om 
te participeren in de digitale trajecten!  
 
Ligt uw gemeente op koers?  
Om na te gaan of uw gemeente op koers ligt met de invoering van de Omgevingswet kunt u 
de volgende vragen stellen: 
• Heeft uw gemeente een ambitie en een bijbehorende invoeringsstrategie voor de 

Omgevingswet vastgesteld? 
• Zijn alle relevante ambtelijke afdelingen, het college èn de gemeenteraad betrokken? 
• Weet u welke acties u ten minste moet hebben afgerond voor medio 2019? 
• Neemt uw gemeente deel aan gesprek in de regio over de invoering van de 

Omgevingswet? 
• Heeft u een enthousiast en deskundig team staan die de veranderambitie kan 

faciliteren? 
• Vindt er gesprek plaats tussen juristen, beleidsmakers en ICT-ers over de samenhang 

tussen het inhoudelijk-juridische spoor van de Omgevingswet en het digitale spoor? 
• Wordt er in het ontwerp van systemen voldoende rekening gehouden met de veiligheid 

van gegevens? 
• Heeft u bestuurlijk draagvlak? 
 


