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Viewpoint: brengt data in kaart
Viewpoint mag bekend zijn als de Nationale tekenkamer, we
denken ook graag mee in het proces. Dit om niet alleen het
product te leveren maar ook een kwalitatieve bijdrage in de
context van het plan. We noemen dit de “plus-gedachte”
Naast het tekenwerk ondersteunen we graag in het in kaart
brengen van uw data. Zowel voor ruimtelijke planprocessen als
domein-specifieke vraagstukken.
Om u te ondersteunen zijn onze adviseurs en projectleiders op
de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de digitale aspecten
van de Omgevingswet. Met deze kennis helpen we u graag verder
in de digitale invoeringsvraagstukken van de wet.

onze 3 pijlers
De Nationale tekenkamer
Digitale verbeeldingen, coderen
Ordersysteem
Detachering

Ruimtelijke informatievoorziening
Samenbrengen ruimtelijke data in kaart
(GSM data, demograﬁsch ea)
Data analyse
Levering viewers

Advies en projectleiding
Systematiek en omgevingsplan
Ondersteuning invoering Omgevingswet op
digitale aspecten
(Linked) Open Data
DSO

Voor een informeel en vrijblijvend
kennismakingsgesprek komen we ook graag
bij ú langs.
Wilt u ons laten weten wanneer?
Dit kan op 0403048510 of via info@viewpoint.nl

Viewpoint bv Torenallee 45, 5617BA Eindhoven 040 3041085 info@viewpoint.nl

Voorwoord
HARTELIJK WELKOM OP HET PROVERO CONGRES 2018
Voor onze leden, door onze leden. Het is die kracht die ons verenigt. Vele overheden,
organisaties, bedrijven en particulieren bieden een schat aan kennis, ervaring en
vaardigheden die ons inspireren en motiveren. Op dagen als vandaag delen we niet
alleen die kennis en ervaring, maar ook het enthousiasme waarmee we ieder voor
zich werken aan een altijd veranderende leefomgeving. Dat betekent tevens onze
werkomgeving. Immers, een veranderende organisatie van de leefomgeving raakt ons
niet alleen als burger, maar ook als professional.
Dit congres bieden we opnieuw een uitgebreid programma met onderwerpen die ons
nu bezig houden. Het spreekt voor zich dat veel presentaties en workshops in het teken
staan van de naderende Omgevingswet. Wet- en regelgeving, standaarden, techniek,
maar ook visie en beleid hebben een plaats in het programma. Op de bedrijvenmarkt
verschijnen de eerste oplossingen voor het nieuwe stelsel. Dat alles betekent keuzes
maken. Komt u met meerdere collega’s, volg dan verschillende sessies en deel kennis
met elkaar. Bent u alleen, zoek ook dan uw medeleden op om ervaringen te delen.
Dat hoeven niet persé mensen te zijn uit uw eigen kring. Zoals altijd, staat het congres
ook open voor leden van bevriende verenigingen. Verenigingen die ons naast de
ruimtelijke ordening ook toegang geven tot werkwijzen en inzichten binnen aanpalende
domeinen. Om integraal te werken en denken moeten we elkaar vinden. Het Provero
congres biedt hiervoor volop mogelijkheden.
Het is een cliché, maar samen staan we sterker.
René Kleij
Voorzitter Provero
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Achter de schermen

Bestuur:
René Kleij (voorzitter)
Crotec

Monique van Scherpenzeel (secretaris)
Geonovum

Provero, vereniging voor de digitale aspecten van het
omgevingsrecht Provero helpt professionals uit de
praktijk bij het uitoefenen van hun werk op het gebied
van de digitalisering en de digitale geo-informatie in de
fysieke leefomgeving. Met de inzet van onze bestuursen werkgroepleden organiseren wij bijeenkomsten en
brengen publicaties uit.
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Joyce Versteeg

Hennie Genee (externe relaties en
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NedGraphics

Jur van der Velde
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Hans van Zitteren
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Roeland Mathijsen
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Sander Bakker
(Viewpoint)

Ewald te Koppele
(Roxit)
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Wilt u ook meedenken over thema’s voor bijeenkomsten of
het congres van volgend jaar, spreek ons aan of meld u aan bij
Joyce Versteeg via info@provero.nl.

“Al 9 jaar kennisdelen”

10:00
10:45

Opening en Presentatie Joyce de Jong, Programma manager DSO

09:00
10:00

10:55-11:30

INGANG

11:30
11:55

Korte pauze / Bedrijvenmarkt

Ontvangst en bedrijvenmarkt

Jos Dolstra &
Jerry de Rijke

Milieu en ruimtelijke
ordening: gedwongen
vriendschap in de
Omgevingswet?

Partnervereniging

Lunch / Bedrijvenmarkt

Arend van Beek

BIM en de Omgevingswet
Hein Corstens &
Edward de Wit

Hennie Genee &
Wilco Wolfs

Lieuwe Koopmans

Slim voorbereiden op de
Omgevingswet: praktische
tips om te komen tot een
omgevingsplan

Ewald te Koppele

Wro afronden en dan naar
de Omgevingswet

Herman Assink &
Bas Janssen

EHBO –
Eerste Hulp Bij
Omgevingsvergunningen

Derk-Jan Verhaak &
Martijn Kegler

Oefenen met de
Omgevingswet in de praktijk

Wet- en regelgeving

Regie op de lokale
energietransitie met het
Energie Transitie Dashboard

Hans Weijers &
Marjam Oost

Uitkomst Taskforce DSO

Leonieke Beltman &
Monique Kastelein

Participatie in de praktijk
Gemeente Voorst &
Gemeente Apeldoorn

Veranderopgave

Jeroen van der Veen

Transitie ruimtelijkeplannen.nl
naar DSO

Digitaal Stelsel
Omgevingswet

Evert-Jan Lamèris &
Carolien Idema

Met slimme provinciale
Omgevingsverordening klaar
voor de toekomst

Voorbeelden instrumenten

14:50-15:30

14:10-14:45

1E VERDIEPING

16:00
17:00

15:35
16:00

Villa 3

Villa 4

Plenaire afsluiting
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Gemeentelijke
lle
a
v
‘CommonrGround’
voor
Omgevingswet
& DSO
Ve

13:30
14:00

Villa 1

Villa 2

Bach 1

Bach 2

12:30
13:30

Straus
1

Bach 3

Bach 4

Theatre
Azure

ALV / Azure

Partnervereniging

Peter Verstoep

We love burgers

Veranderopgave

Annemieke Vliegen

DSO toepasbare regels

Digitaal Stelsel
Omgevingswet

Luc de Horde &
Fokke Plantinga

Presentatiemodel
Omgevingsdocumenten

Voorbeelden instrumenten

Fenna Gutter en Hans Weijers

Bruidsschat

Wet- en regelgeving

11:55-12:30

Kernhem 1

Coco

Salon
Claire

Voor meer informatie over het programma, zie:
https://m.twoppy.com/2018/
(of scan de QR code)

Borrel en hapje / Bedrijvenmarkt

Voor de zaalindeling wordt verwezen naar de congresapp en de posters op de bedrijvenmarkt.

Mieke Bergkamp

Klantreizen &
serviceformules

Veranderopgave

Gijs van Duijn

Introductie tot het digitaal
Stelsel Omgevingswet

Digitaal Stelsel
Omgevingswet

Jos Dolstra &
Marco Lurks

Goed voorbereid op het
Omgevingsplan

Voorbeelden instrumenten

Lennert Luik

bekendmaken en
beschikbaarstellen nu en
onder de Omgevingswet

Wet- en regelgeving

BEGANE GROND

SOUTERAIN

Programma Provero Congres 2018
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INLEIDING PROVERO CONGRES

Tijdvak 2 (11:55 - 12:30 uur)

Joyce de Jong, Programma manager DSO, verzorgt de aftrap van het Provero Congres 2018. Zij deelt de
laatste stand van zaken met betrekking tot de ontwikkelingen rondom de LV DSO.

Met de Omgevingswet worden zo’ n 600 regels gedecentraliseerd van Rijk naar gemeente en waterschap. Om
decentrale overheden de tijd te geven zelf een afweging te maken over deze onderwerpen en om te voorkomen
dat er een juridisch gat ontstaat, komt er een bruidsschat. De bruidsschat is een bijzondere vorm van recht
voor de overgangsfase, omdat zij aan het omgevingsplan wordt gekoppeld en aan de regelgeving van het
waterschap. Tijdens deze deelsessie krijgt u inzicht in de vraag welke onderwerpen in de bruidsschat worden
geregeld en hoe de uitwerking ervan wordt opgepakt. De ontwikkeling van de regels van de bruidsschat is in
volle gang, u wordt al zo veel mogelijk meegenomen in hoe de regels er concreet uit komen te zien en hoe
het zit met de digitalisering, mede gezien het feit dat de bruidsschat aan de decentrale regelgeving wordt
gekoppeld.

DOOR JOYCE DE JONG

WET- EN REGELGEVING: BRUIDSSCHAT

Joyce de Jong, Programma manager DSO

Tijdvak 1 (10:55 - 11:30 uur)

Fenna Gutter, projectleider Invoeringsbesluit
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

WET & REGELGEVING: BEKENDMAKEN EN BESCHIKBAARSTELLEN NU EN ONDER DE
OMGEVINGSWET

Lennert Luik, Kennis- en
Exploitatiecentrum Officiële
Overheidspublicaties (KOOP)

We maken nu bekend in gemeentebladen, provinciale bladen, waterschapsbladen en op
officielebekendmakingen.nl. Vanuit de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR) wordt de
geconsolideerde regelbegeving beschikbaar gesteld. Na inwerkingtreden van de Omgevingswet wordt
de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (LVBB) gebruikt voor bekendmaken en
beschikbaarstellen van regelgeving die onder de Omgevingswet valt.
Hoe verhouden de huidige voorzieningen en de LVBB zich tot elkaar? Wat betekent dit voor de dagelijkse
praktijk en hoe kun u zich hier op voorbereiden?

VOORBEELDINSTRUMENTEN: GOED VOORBEREID OP HET OMGEVINGSPLAN
Het omgevingsplan is een belangrijk kerninstrument onder de Omgevingswet. Vanuit het interbestuurlijke
Programma Aan de slag met de Omgevingswet ontwikkelen we daarom staalkaarten als inspiratie voor het
omgevingsplan.

(links) Jos Dolstra, projectleider
Handvatten voor het omgevingsplan,
interbestuurlijk Programma Aan de slag
met de Omgevingswet

VOORBEELDINSTRUMENTEN: OMGEVINGSDOCUMENTEN PRESENTEREN

(links) Luc de Horde, DSO PR04, adviseur Geoinformatie bij Provincie Utrecht
(rechts) Fokke Plantinga, adviseur digitale
plannen bij Rho adviseurs

Momenteel is de eerste tranche van vier staalkaarten in ontwikkeling: centrumstedelijk, buitencentrumstedelijk,
bedrijfsmatige activiteiten en energietransitie. Een tweede tranche zal op korte termijn worden opgestart. Ook
wordt gewerkt aan andere ondersteuning voor gemeenten en omgevingsdiensten om zich voor te bereiden
op het omgevingsplan.

(rechts) Marco Lurks, sr. jurist
omgevingsrecht, VNG, lid kernteam
Handvatten voor het omgevingsplan

DIGITAAL STELSEL OMGEVINGSWET: TOEPASBARE REGELS
De omgevingsdocumenten bruikbaar maken voor een groot publiek; we noemen dit toepasbare regels. In deze
sessie wordt toegelicht wat de rol is van de DSO voorziening en de standaarden die worden ontwikkeld. De rol
van de bronhouders komt ook aan bod.

Annemieke Vliegen, programma
Aan de Slag met de Omgevingswet

DIGITAAL STELSEL OMGEVINGSWET: INTRODUCTIE TOT HET DIGITAAL STELSEL
OMGEVINGSWET

VERANDEROPGAVE: WE LOVE BURGERS

Tijdens deze sessie krijgt u inzicht in de verschillende voorzieningen en standaarden die worden ontwikkeld
voor het digitaal stelsel Omgevingswet. Naast informatief zal de sessie ook concreet en praktisch zijn: wat
kunt u op korte termijn verwachten en wat gaat u nog zien in de komende periode.
Gijs van Duijn, programma
Aan de Slag met de Omgevingswet

Mieke Bergkamp, VNG Realisatie.

De Omgevingswet bepaalt dat omgevingsdocumenten de vorm van een elektronisch bestand hebben,
waarvan afschrift op papier op verzoek kan worden verkregen, als de aard zich er niet tegen verzet. Hoe zien
omgevingsdocumenten er dan uit en kunnen we ze nog wel printen?
In deze workshop gaan we de uitgangspunten verkennen en richten ons daarbij op het formele besluit en
publicatie ervan. Het model moet voldoende basis bieden voor deze presentatie. We beantwoorden de vraag;
wat stelt het bevoegd gezag precies vast en wat ziet de gebruiker bij een bekenmaking?
Vervolgens gaan we met voorbeelden van omgevingsdocumenten aan de slag. Ziet een omgevingsplan er
nu uit als een regelgerichte verordening of een objectgericht plan? De mate van vergelijkbaarheid is nog een
mooie uitdaging die we ook graag verkennen

De Omgevingswet is cultuur. Maar hoe voer ik betere gesprekken en kan ik boeiende bijeenkomsten
organiseren die echt tot participatie leiden. In deze workshop leer je een voorstel aantrekkelijk te presenteren
en leer je een gesprek te (be)sturen en om te gaan met tegenwerpingen en verwijten. En tot slot wordt geleerd
een gesprek goed af te sluiten door concrete en heldere afspraken te maken met de participerende partijen.
(BWT-er) Peter Verstoep,
Kenneth Smit

VERANDEROPGAVE: OMGEVINGSWET: KLANTREIZEN EN SERVICEFORMULES

GEMEENTELIJKE ‘COMMON GROUND’ VOOR OMGEVINGSWET EN DSO

In deze sessie laten we u kennismaken met de dienstverlening zoals die verandert met de komst van de
Omgevingswet. De nieuwe dienstverlening is door ruim 500 ambtenaren ontwikkeld op basis van diepgaand
onderzoek naar klantreizen. Dit is een inspiratiesessie met veel mogelijkheden om actief mee te doen en
nieuwe ideeën in te brengen.

De ‘Common Ground benadering’ is tot stand gekomen in de samenwerking tussen de IMG (informatiemanagers 100.000plus-gemeenten) en de VIAG (I&A-coördinatoren gemeenten). De taskforce heeft dit idee
omarmd vanuit het programma Samen Organiseren van de VNG. ‘Common Ground’ is nieuw, radicaal en
ingrijpend. Nieuw, omdat we in Nederland stapsgewijs een moderne ICT-infrastructuur voor de uitwisseling van
gegevens binnen en tussen gemeenten gaan aanleggen. Een structuur die de al lang gekoesterde wens naar
‘eenmaal opslaan-meervoudig gebruik
llen ’ eindelijk in vervulling laat gaan.

Arend van Beek, voorzitter VIAG en
Ambassadeur Common Ground

Verva

Nieuw is ook dat Common Ground niet wordt ontwikkeld door één organisatie of gemeente. Het is eerder een
beweging die in de nazomer van 2017 het licht zag en daarna snel aan kracht en draagvlak won. Radicaal is
Common Ground in zijn benadering. We breken met het traditionele poldermodel van ontwerpen, bouwen,
testen en invoeren. Dat duurt ons veel te lang. We kiezen voor de moderne, agile manier van ontwerpen, een
aanpak die flexibiliteit en snelheid combineert. Hoe deze ‘Common Ground benadering’ ook de doelstellingen
van de Omgevingswet en DSO helpt verwezenlijken wordt in deze workshop toegelicht.
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(links) Jos Dolstra en
(rechts) Jerry de Rijke, VVM
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Tijdvak 2 (11:55 - 12:30 uur) - vervolg

Partnerprogramma (14:10 - 14:45 uur) - vervolg

MILIEU EN RUIMTELIJKE ORDENING: GEDWONGEN VRIENDSCHAP IN DE OMGEVINGSWET?

EHBO – EERSTE HULP BIJ OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Van oudsher bestaat er altijd een verschil tussen “milieu-ers” en “ruimtelijke ordenaars”. De afgelopen
decennia is milieu een prominentere rol gaan spelen in de ruimtelijke ordening, denk aan ontwikkelingen op
het gebied van externe veiligheid, luchtkwaliteit en stikstof. Met de komst van de Omgevingswet verdwijnt
het begrip “goede ruimtelijke ordening” en gaat het om het “evenwichtig toedelen van functies aan
locaties” waarbij uitdrukkelijk alle aspecten van het fysieke leefmilieu (inclusief milieunormen, duurzaamheid,
gezondheid) moeten worden betrokken. Milieu en ruimtelijke ordening worden dus gedwongen om goeie
vrienden te worden.

Alle relevante regels op locatieniveau in 1 oogopslag beschikbaar!
Samen met de gemeente Rijssen/Holten hebben wij Maggût ontwikkeld. Een oplossing waarmee een gebruiker
eenvoudig kan bepalen welke relevante regels gelden voor een initiatief.
Indien het initiatief op basis van de lokale regels kansrijk is, kan een melding of een vergunningaanvraag
ingediend worden. Hiervoor wordt de landelijke voorziening (Olo, later DSO) met één muisklik aangeroepen.
Bovenstaande leidt tot meer self-service en dus tot minder bezoeken aan het gemeentelijke loket.

(links) Herman Assink,
IDgis
(rechts) Bas Janssen,
IAM4

ALV (13:30 - 14:00 uur)

Maggût bestaat uit 4 delen:
• Tools voor het activiteit gericht ontsluiten van planteksten;
• Een zoekhulp om op basis van ‘activiteiten in normale taal’ de juridische activiteit te bepalen;
• Een planviewer om de locatie te bepalen en de relevante regels te tonen;
• Integratie met landelijke voorzieningen.
Dit is een initiatief van Value&Result, IDgis en IAM4 in samenwerking met Rijssen-Holten.

ALV
De algemene ledenvergadering (ALV) van Provero vindt éénmaal per verenigingsjaar plaats. Alle leden zijn van
harte welkom om deze vergadering bij te wonen. Tijdens de vergadering wordt het gevoerde en te voeren
beleid besproken.

Deze presentatie wordt verzorgd door Jan Danker, Rijssen-Holten, Herman Assink, IDgis en Bas Janssen, IAM4.

ROXIT: WRO AFRONDEN EN DAN NAAR DE OMGEVINGSWET
Deze workshop bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat in op het afronden van digitaliseringsopgave Wro.
We zijn met z’n allen heel ver en het laatste stapje kunnen we ook nog zetten. Het tweede deel gaat in op de
mogelijkheden die er zijn. Mogelijkheden die aan de orde komen zijn Pilot omgevingsplannen, planvoorraad op
orde, geautomatiseerd bekend maken en integratie van vergunningen en ruimtelijke plannen.

Provero

Partnerprogramma (14:10 - 14:45 uur)

Ewald te Koppele, accountmanager Roxit

SLIM VOORBEREIDEN OP DE OMGEVINGSWET: PRAKTISCHE TIPS OM TE KOMEN TOT
EEN OMGEVINGSPLAN

REGIE OP DE LOKALE ENERGIETRANSITIE MET HET ENERGIE TRANSITIE DASHBOARD

(links) Hennie Genee,
manager Development NedGraphics
(rechts) Wilco Wolfs,
adviseur Energietransitie Antea Group

NedGraphics en Antea Group hebben – samen met de marktpartijen Centric, Tygron en Civocracy – de krachten
gebundeld in ‘Het Omgevingscollectief’.
Deze samenwerking ondersteunt gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties bij
de invoering van de Omgevingswet en levert op deze wijze een bijdrage aan een mooie, schone en veilige
leefomgeving.

Lieuwe Koopmans van Tercera is nauw betrokken bij een aantal praktijkproeven van het DSO en medeopsteller
van de huidige ROstandaarden.

Lieuwe Koopmans,
Tercera

Een van de onderwerpen waarop de kennis wordt gebundeld is een methodiek om omgevingswaarden in
een gemeente in beeld te brengen en te analyseren (De OmgevingsWaardenGenerator/OWG). Hiermee wordt
een solide basis gelegd voor het bepalen van de ambities in een Omgevingsvisie, de uitwerking daarvan in
Programma’s en de verankering in een Omgevingsplan. Gepresenteerd wordt de toepassing van deze aanpak.

We weten allemaal dat het “nog niet helemaal lekker gaat” met het Digitale Stelsel Omgevingswet,
maar de belangrijkste delen van het DSO zijn wel duidelijk. In deze presentatie laten we aan de hand van
praktijkvoorbeelden zien hoe je door slim gebruik te maken van de geavanceerde delen van de huidige
standaarden, je al heel goed kunt voorbereiden op deze belangrijkste delen van het DSO. Voordeel van deze
werkwijze is dat je niet hoeft te wachten op het DSO om bijvoorbeeld informatie in verordeningen al op een
gebruiksvriendelijke wijze in samenhang met bestemmingsplaninformatie aan de burger te tonen.

Tijdvak 3 (14:50 - 15:30 uur)

OEFENEN MET DE OMGEVINGSWET IN DE PRAKTIJK
WET- EN REGELGEVING: DE BETEKENIS VAN BIM VOOR DE OMGEVINGSWET

Vele gemeenten bereiden zich voor op de Omgevingswet door het opstellen van een bestemmingsplan met
verbrede reikwijdte, conform de Crisis en herstelwet (Chw). De start is vaak veelbelovend, maar hoe gaat het nu
verder in de praktijk?

(links) Derk-Jan Verhaak en
(rechts) Martijn Kegler
van Rho adviseurs

Casus
Twee gemeenten willen experimenteren met de actualisering van hun bestemmingsplannen buitengebied
en hebben een pilotaanvraag gedaan in het kader van de Chw. Vol optimisme is gestart met een Nota
van Uitgangspunten. Op dat abstractieniveau is iedereen het nog wel met elkaar eens. Dan volgt het
bestemmingsplan en ‘loslaten’ en minder regelen wordt ineens concreet. Dat heeft gevolgen:
• Voor het beoordelen van initiatieven: open normen, draagvlak verwerven en maar 8 weken proceduretijd
zorgen voor een lichte paniek.
• En wat vindt het ministerie van ‘loslaten’? Het bestemmingsplan wordt nog getoetst aan de Wro, die
vraagt om meer concretisering in beleidsregels. Zijn we nu weer terug bij af?
• En hoe kijken onze bewoners eigenlijk tegen eenvoudig, beter aan? Wordt alles met onze nieuwe digitale
verbeelding ook echt eenvoudiger?

(links) Hein Corstens, strategisch adviseur
bouw- en geoinformatie bij CORSTENS
informatiearchitectuur
(rechts) Edward de Wit, senior
beleidsmedewerker bij gemeente Den Haag

De invoering van de Omgevingswet impliceert voor gemeenten en andere overheden een andere manier
van verwerking van bouwwerkinformatie. De informatieproducten van het DSO die betrekking hebben op
bouwwerken zoals woningen, wegen en leidingen, zullen uiteindelijk gebaseerd zijn op BIM, op Bouwwerkinformatiemodellen. Een BIM is een digitale representatie van een bouwwerk, die gebruikt wordt voor
specificatie, ontwerp, realisatie, onderhoud, beheer en gebruik. In een BIM zijn (3D-)geometrie en andere data
geïntegreerd.
De verbreiding van BIM gaat snel. Op niet al te lange termijn zal de bouw geheel op BIM gebaseerd zijn. BIM
is dan dé basis voor informatiemanagement in de bouw- en installatiewereld. BIM is een hulpmiddel om de
ontwikkeling en het beheer en onderhoud van bouwwerken effectief en efficiënt te maken. De overheid als
deelnemer aan de bouw- en onderhoudsketen kan niets anders doen als zich hierbij aansluiten.
Bouwwerkinformatie is niet alleen van belang voor de Omgevingswet, maar ook voor: geo-informatie,
technische toetsing en handhaving, opdrachtverlening en beheer van publieke gebouwen en infrastructuur,
openbare orde en veiligheid, energie, belastingheffing, zorg en statistiek. Om die reden dient de verwerking van
bouwwerkinformatie integraal bekeken te worden. Een mogelijke oplossing is een digitaal op BIM gebaseerd
bouwwerkdossier. Er is in deze een sterke samenhang met ontwikkelingen in de bouw- en installatiewereld
richting een digitaal stelsel.
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Mede mogelijk gemaakt door:

Tijdvak 3 (14:50 - 15:30 uur) - vervolg
VOORBEELDINSTRUMENTEN: MET EEN SLIMME
VERORDENING KLAAR VOOR DE TOEKOMST

(links) Evert-Jan Lamèris, senior
beleidsmedewerker provincie Zuid-Holland
(rechts) Carolien Idema, adviseur
omgevingsinformatie Provincie Utrecht

PROVINCIALE

OMGEVINGS-

Op het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet moeten de provincies elk één vastgestelde
Omgevingsverordening gepubliceerd hebben die voldoet aan de nieuwe verplichte digitaliseringseisen.
Ondanks het feit dat de landelijke digitaliseringsstandaarden nog niet klaar zijn moeten de provincies nu al
aan de bak om die deadline te halen, omdat bijvoorbeeld ook al tijdig een ontwerp-besluit voor de inzage
gepubliceerd moet worden. Daarbij rijst natuurlijk de grote vraag: Hoe schrijf je eigenlijk een samenhangende
objectgerichte Omgevingsverordening, die het maximale van een goede digitalisering kan benutten? Door
alvast stappen te zetten met de kennis, standaarden en software van nu, zowel inhoudelijk als op technisch
gebied, komen we steeds dichter bij het antwoord en gaat het steeds meer leven. In deze presentatie nemen
we u mee langs de uitdagingen die we tegenkomen en laten we zien wat we nu al kunnen en ontwikkelen op
basis van de IMRO-standaarden. Omgevingswet annotaties zijn hier op een eenvoudige wijze in op te nemen,
omdat het nu al mogelijk is om alle tekstobjecten te voorzien van een werkingsgebied en daarmee (met een
beetje creativiteit) dus ook de benodigde omgevingsdocument-annotaties te koppelen zijn.

DIGITAAL STELSEL OMGEVINGSWET: TRANSITIE RUIMTELIJKEPLANNEN.NL NAAR
DSO
Het informatiehuis Ruimte zorgt voor de transitie van Ruimtelijkeplannen.nl naar het DSO. Wat dit inhoudt en
welke rol de bronhouders hierbij spelen, komt in deze sessie aan de orde.

Jeroen van der Veen, programma
Aan de Slag met de Omgevingswet

VERANDEROPGAVE: PARTICIPATIE IN DE PRAKTIJK BIJ DE GEMEENTEN
APELDOORN EN VOORST

(links) Leonieke Beltman-Rompelman, senior
ruimtelijke ontwikkeling gemeente Voorst
(rechts) Monique Kastelein werkzaam bij
Sellsius in opdracht voor gemeente Apeldoorn

Gemeente Voorst:
Graag nemen we u mee in het verhaal van onze omgevingsvisie. Participatie speelde een hoofdrol bij de
totstandkoming van de visie. We hebben volop geëxperimenteerd met verschillende participatievormen, zoals
een denktank van bewoners, een participatie-app etc. Graag vertellen wij jullie over de winst van participatie
in dit proces, de hobbels en uitdagingen die we onderweg tegenkwamen en de verbindende rol die ‘identiteit
‘ speelde in dit traject. Ook nu de visie ‘af’ is, gaan we door met deze manier van werken. De visie is daarmee
slechts een eerste stap in een continue proces.
Gemeente Apeldoorn:
‘Hoe denk jij over het centrum? Spreek je uit!’ Hiermee zijn gebruikers van de binnenstad van de gemeente
Apeldoorn opgeroepen om mee te denken, praten en doen. Apeldoorn is een geweldige stad om in te
wonen, te werken en te leven. Maar het kan natuurlijk altijd beter. Daarom vroegen we de gebruikers van de
binnenstad mee te praten over ontwikkelingen in het centrum zoals de openingstijden van winkels, leegstand,
veiligheid, horeca en de bestemming van oude gebouwen. Met als doel de input te gebruiken als basis voor
het omgevingsplan. Hoe hebben we de gebruikers geactiveerd mee te denken, praten en doen? Tijdens de
workshop ‘Participatie in de praktijk’ vertellen we je meer!

UITKOMST TASKFORCE DSO

(links) Hans Weijers, coördinerend Senior
Beleidsmedewerker Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(rechts) Marjam Oost, Senior Juridisch
Adviseur en projectleider DSO Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

September 2017 heeft het Bureau ICT Toetsing (BIT) haar advies opgeleverd over het DSO. Een interbestuurlijke
taskforce is vervolgens aan de slag gegaan met een van de hoofdpunten uit het advies: complexiteitsreductie
van het DSO. Het resultaat van de taskforce is een beschrijving van een basisniveau DSO bij inwerkingtreding
van de Omgevingswet. Het basisniveau zorgt voor een behapbare eerste stap met de mogelijkheid om
beheerst uit te bouwen. In de workshop zal een doorkijk worden gegeven van wat het basisniveau inhoudt
en welke gevolgen dat heeft voor zowel de regelgeving over als de ontwikkeling van het DSO. Op een aantal
punten betekent het basisniveau een fundamentele verschuiving…
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Al 9 jaar kennisdelen
Provero, vereniging voor digitale
aspecten van het omgevingsrecht

ER WAS EENS: DURP EN INVOERINGSBEGELEIDING WRO
Op 1 januari 2010 werd de wereld van ruimtelijke ordening
en ICT ingrijpend veranderd. Op die datum trad de
digitaliseringsverplichting van de Wet ruimtelijke ordening
in werking. De invoering van deze digitaliseringsverplichting
kende een lange aanloop. Al sinds eind jaren 90 werd
onder aanvoering van het toenmalige ministerie van VROM
nagedacht over en geëxperimenteerd met het ‘automatiseren
van de ruimtelijke ordening’. Het stimuleringsprogramma
DURP ('Digitale uitwisseling in ruimtelijke processen') van
VROM stond hierbij aan de basis. Gekoppeld aan de wettelijke
verankering van deze digitalisering, ging DURP op 1 januari
2008 over in het programma ‘Invoeringsbegeleiding nieuwe
Wro’. Vanuit het Rijk en de koepels (VNG, IPO) was er in die
jaren veel aandacht voor de begeleiding van Rijkspartijen,
provincies en gemeenten om de digitalisering zo soepel
mogelijk te laten verlopen.

DELEN VAN KENNIS(-SEN)
Met de inwerkingtreding van de digitale aspecten van de Wro
werd ook de invoeringsbegeleiding vanuit het Rijk en koepels
afgerond. Weliswaar kon nu elk bevoegd gezag per 1 januari
2010 werken volgens de nieuwe digitale spelregels, toch
leefden er nog veel uitvoeringsvragen bij Ministeries, provincies
en gemeenten, en ook bij marktpartijen. In deze behoefte rond
het delen van kennis - maar zeker ook kennissen – over de

uitdagingen in de ‘digitale ruimtelijke ordening’ heeft Provero,
vanaf haar start in 2009, willen voorzien.

OMGEVINGSWET VERBREEDT EN VERBINDT
Mede door de komst van de Omgevingswet heeft Provero
haar focus verbreed naar de digitale aspecten van de gehele
fysieke leefomgeving. Hierbij wordt verder gekeken dan het
oorspronkelijke domein van de ruimtelijke ordening, maar
wordt wél het onderscheidende karakter behouden van de
combinatie van domeindeskundigheid en ICT. Provero houdt
zich dan ook graag bezig met ‘aanpalende vakgebieden’
als Milieu, Water, Bouw, Vergunningverlening, Toezicht,
Handhaving. Maar ook Ondergrond, Natuur, Verkeer,
Cultuurhistorie, Welstand en Ruimte zijn interessant en
relevant. Verder heeft Provero raakvlakken met domeinen
als: Geo-ICT, informatiemanagement, procesmanagement,
zaakgericht werken.

THEMABIJEENKOMSTEN
Een belangrijk instrument om kennis(-sen) te delen zijn de
themabijeenkomsten. Jaarlijks organiseert Provero er een
drietal – naast het Congres. De afgelopen jaren stonden
uiteenlopend thema’s centraal als: ‘Toekomstbestendige
bestemmingsplannen’,
de
‘Invoeringswet
van
de
Omgevingswet’, ‘Omgevingswaarden in de Omgevingswet’en
de ‘Vervallen Wro actualiseringsplicht bestemmingsplannen’.
Op elke themabijeenkomst delen sprekers afkomstig van

overheid en marktpartijen hun ervaringen. En altijd weer
gaan deelnemers huiswaarts met nieuwe inzichten én nieuwe
visitekaartjes (of natuurlijk LinkedIN-connecties).

vooral uit het actief meedenken (inhoud en netwerk) bij het
organiseren van de bijeenkomsten en de congressen van de
verschillende brancheorganisaties.

PUBLICATIEREEKS

2019: JUBILEUMJAAR PROVERO

Trots is Provero ook op de vakinhoudelijke publicaties die zij
sinds haar oprichting heeft uitgebracht. Vaak worden deze
publicaties gekoppeld aan een thema van een bijeenkomst,
soms ook onafhankelijk hiervan. In elke publicatie worden
deskundigen gevraagd hun licht te laten schijnen over concrete
vraagstellingen uit de praktijk. Zo is er eerder gepubliceerd over
‘Digitale structuurvisies’, ‘Wabo- en de Crisis- en herstelwet’,
‘Digitale dienstverlening aan burgers en klanten’. Maar
ook meer prikkelende titels zijn gepubliceerd als: ‘De grens
over’, ‘De Omgevingswet: terug naar de zandbak’ en ‘De
veranderopgave’.

Volgend jaar wordt een bijzonder jaar voor Provero. Dan vieren
wij ons 10-jarig bestaan. Graag pakken wij dan wat groter uit
dan u misschien van ons gewend bent, met een spetterend
Jubileum-congres. Het zal een plezier zijn om samen met
u stil te staan bij 10 jaar actief kennis en ervaringen delen in
het vakgebied van ‘de fysieke leefomgeving en ICT’. Ook
hebben wij de hoop en de verwachting dat over een jaar de
voorbereidingen op de Omgevingswet weer veel concreter zijn
en wij elkaar daarover kunnen informeren. In de aanloop naar
het Jubileumcongres houden wij u graag op de hoogte.

BEVRIENDE VERENIGINGEN: SAMEN
WERKEN AAN DE OMGEVINGSWET
Provero heeft de samenwerking met brancheorganisaties
die actief zijn in aanpalende domeinen hoog in het vaandel
staan. Zeker met de komst van de Omgevingswet is het
plezierig en ook noodzakelijk om elkaar actief op te zoeken.
Zo onderhoudt Provero warme contacten met de Vereniging
BWT, VVM (milieuprofessionals), Vereniging Stadswerk, VIAG
(informatie-adviseurs gemeenten), Dataland, VNG Realisatie
en Geo Business Nederland. De samenwerking bestaat hierbij

NOG GEEN PROVERO-LID? DOE MEE!
Enthousiast geworden door de activiteiten en publicaties van
Provero? Wat let u nog, om actief mee te gaan doen en lid
te worden van onze vereniging. U kunt zich verbinden aan
Provero als individueel lid, organisatielid of via een studentlidmaatschap. Op www.provero.nl vindt u een uitgebreide
beschrijving van de voordelen en de kosten. Graag verwelkomen
wij u als Provero-lid!
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Digitaal Stelsel Omgevingswet:
		 				samenwerken voor 			werkende ketens
Door: Joyce de Jong, productmanager DSO Landelijke voorziening (DSO-LV)

DE INVOERINGSDATUM VAN DE NIEUWE OMGEVINGSWET IS
1 JANUARI 2021. DAT LIJKT VER WEG MAAR IS DICHTBIJ. ZEKER
ALS JE DE OMVANG EN COMPLEXITEIT VAN DE OPERATIE IN
OGENSCHOUW NEEMT. TERWIJL ONZE JURIDISCHE COLLEGA’S DE
26 BESTAANDE WETTEN IN ÉÉN NIEUWE WET TRANSFORMEREN,
BOUWEN LANDELIJKE EN LOKALE OVERHEDEN SCHOUDER AAN
SCHOUDER AAN HET DIGITAAL STELSEL OMGEVINGSWET (DSO).
Maar wat is het Digitaal Stelsel Omgevingswet eigenlijk? Welke
functionaliteit wordt landelijk geboden (DSO-Landelijke voorziening) en
wat moet er op decentraal niveau gebeuren? Welke componenten zijn
nu al beschikbaar en wat kunnen we binnenkort verwachten? Dit artikel
geeft kort de stand van zaken weer van de digitale ondersteuning van de
nieuwe omgevingswet.

projectbesluiten, etc. Deze worden ontsloten via overheid.nl en via de
kaartviewer in het omgevingsloket. Zo kan iedereen zien welke regels er
op een locatie, voor een activiteit in zijn totaliteit gelden.
De initiatiefnemer gebruikt het landelijke omgevingsloket om een
aanvraag of melding te doen. Voor veelvoorkomende activiteiten worden
vragenbomen opgesteld. Een vragenboom geeft de initiatiefnemer via
een vraag/antwoordspel inzicht in de vergunning- of meldingsplicht.
Nadat de initiatiefnemer de aanvraag heeft ingediend, levert DSO-LV
deze bij het juiste bevoegd gezag af.
Kortom, de landelijke voorziening moet naadloos aansluiten op de lokale
plan- en regelsoftware, de zaaksystemen en de VTH-systemen. Pas dan
kun je spreken van ‘werkende ketens’ die de uitvoering van de wet
ondersteunen.

WAT IS HET DIGITAAL STELSEL OMGEVINGSWET?
Het DSO ondersteunt initiatiefnemers, belanghebbenden, planmakers,
regelmakers, vergunningverleners en toezichthouders bij de uitvoering
van de Omgevingswet via kwalitatief goede informatie op het gebied van
de fysieke leefomgeving. Het DSO levert integraal inzicht en overzicht
en zorgt dat (besluitvormings)processen sneller en beter voorspelbaar
verlopen.
De landelijke voorziening (DSO-LV) kun je zien als de grote
informatiemotor. De inhoud (content) is de brandstof. De inhoud bestaat
uit plannen en juridische regels, maar ook uit begrippen, vragenbomen
en verzoeken, ook wel vergunning en meldingen. Daarnaast ontsluit
DSO-LV de komende decennia steeds meer belangrijke informatie voor
besluitvorming over de inrichting van Nederland. Het gaat bijvoorbeeld
om informatieproducten over natuur, verkeer, water en luchtkwaliteit.
De combinatie van wat er mag (de regels), en wat kan (de feitelijke stand
van zaken) op een bepaalde plek is de basis voor besluitvorming over
plannen en vergunningen/meldingen.
Maar zonder vulling is de landelijke voorziening een lege huls. Vulling
komt van het Rijk door het vastleggen van de wettelijke bepalingen in
het DSO-LV. Al is dat slechts een startpunt. Gemeenten, provincies en
waterschappen krijgen immers meer ruimte om hun eigen regels te
maken, bijvoorbeeld op het gebied van bouwen. Elk bestuursniveau
draagt haar eigen regels aan via verordeningen, omgevingsplannen,

DSO–LV WORDT STAPSGEWIJS ONTWIKKELD
In 2017, 2018 en 2019 ligt de focus op het ontwikkelen van werkende
software. Dit pakken we op een stapsgewijze, agile manier aan. Elke
twee weken leveren de teams van Kadaster, Rijkswaterstaat, BZK/
Koop en Geonovum een nieuwe functionaliteit op. Die wordt met
vertegenwoordigers uit de praktijk doorgenomen. De teams streven
ernaar om elk kwartaal componenten te realiseren waarmee bevoegd
gezagen en hun leveranciers direct aan de slag kunnen, zoals (nieuwe
versies van) standaarden, koppelingen of gebruikersvoorzieningen.
De nieuwe mogelijkheden tonen we aan een groot publiek tijdens
de functionele en technische kwartaaldemo’s. Ook proberen we de
complexere concepten zo vroeg mogelijk uit. Bijvoorbeeld het muteren
en consolideren van omgevingsdocumenten. Of het integreren van
meerdere vragenbomen, om kennis op te doen en bij te kunnen schaven.

WAT IS ER AL BESCHIKBAAR?
DSO-LV ondersteunt drie ketens:
1. van plan tot publicatie;
2. van idee tot afhandeling;
3. van vraag tot informatie.
De standaarden, services, gebruikersvoorzieningen en inhoud die het
DSO-LV ontwikkelt, ondersteunen één van de bovenstaande ketens. De
volgende functionaliteit is inmiddels gerealiseerd:
IN DE KETEN ‘VAN PLAN TOT PUBLICATIE’:
• De standaard (STOP/T-POD) voor het aanleveren en ophalen van
omgevingsdocumenten: hier loopt momenteel een consultatie voor.
• De services voor het ontvangen, valideren, opslaan en
verwerken van omgevingsdocumenten/juridische regels komen
eind Q2 2018 beschikbaar.
• De catalogus: deze is beschikbaar om de
betekenis van begrippen te raadplegen. https://
pre.omgevingswet.overheid.nl/catalogus.
De catalogus is momenteel al gevuld met
begrippen uit de AQUO-standaard voor
waterschappen.
• Services voor het benaderen van begrippen
in de catalogus.
•
De standaard STTR voor het aanleveren
van vragenbomen/toepasbare regels aan DSO.
•
De services voor het ontvangen, valideren, opslaan
en verwerken van vragenbomen komen eind Q2 2018
beschikbaar.
•
Vragenbomen, ofwel toepasbare regels: er is software
geselecteerd en geïnstalleerd om vragenbomen voor het Rijk te maken.
De eerste vragenbomen zijn inmiddels opgesteld.
• De Conclusieservice: het kunnen verwerken van antwoorden op
vragen, en het teruggeven van een conclusie. Hiermee bedoelen we wel
of niet vergunnings- of meldingsplichtig. Hierbij worden vragenlijsten
van verschillende bestuurslagen geïntegreerd.
• De services voor het ontvangen, valideren, opslaan en verwerken van
vragenbomen of toepasbare regels komen eind Q2 2018 beschikbaar.

IN DE KETEN ‘VAN IDEE TOT AFHANDELING’:
• Viewer Regel en Kaart: het tonen van omgevingsdocumenten en
tachtig procent van de bestemmingsplannen in viewer Regel en Kaart.
De gebruiker kan zoeken op locatie, documentnummer en kenmerken.
Er is een bètaversie van de viewer beschikbaar via: https://omgevingswet.
overheid.nl/content/orienteren.
• De standaard STAM voor het aanleveren en ophalen van aanvragen en
meldingen.
• Services voor het ontvangen, valideren, opslaan en verwerken van
aanvragen en meldingen.
• Er is een styleguide die in alle gebruikerstoepassingen wordt gebruikt
voor een gelijke ervaring.
• Ontvangen en Ophalen Aanvraag/Melding: het bevoegd gezag kan de
inhoudaanvraag of melding ophalen uit de projectmap via een service en
deze informatie gebruiken in zijn zaak/VTH-systeem. Deze service komt
in de loop van 2018 beschikbaar.
In 2019 komt de volgende functionaliteit beschikbaar:
• Opstellen en Indienen Aanvraag/Melding: de initiatiefnemer kan een
eenvoudige aanvraag opstellen. Na keuze van zijn locatie en activiteit ziet
hij de vragen die van toepassing zijn voor hem. Eenvoudige landelijke en
lokale regels worden geïntegreerd getoond.
• De antwoorden en bijlagen van de initiatiefnemer worden vastgelegd
in zijn projectmap. Zodra de informatie compleet is, kan de initiatiefnemer
zijn aanvraag indienen. Zijn informatie wordt in een werkmap geplaatst
en op die manier beschikbaar gesteld aan het bevoegd gezag.
• Na het indienen wordt de aanvraag of melding afgeleverd bij het
bevoegd gezag. De gebruiker ontvangt een terugmelding met zijn
‘verzoeknummer’.
Gedurende het ontwikkeltraject worden Gebruikerstests uitgevoerd om
de gebruiksvriendelijkheid van het ontwerp van de portal te toetsen en
aan te passen.
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Digitaal Stelsel Omgevingswet:
samenwerken voor werkende ketens
IN DE KETEN ‘VAN VRAAG NAAR INFORMATIE’ IS DE STAND VAN
ZAKEN:
• Tachtig procent van de bestemmingsplannen is ontsloten via de DSO
kaartviewer.
• Er is een bètaversie beschikbaar van de service voor het opvragen van
ruimtelijke plannen.

KOPPELINGEN EN OPEN STELSEL
Het belang van stabiele standaarden en services is groot. Zoals hierboven
staat, zijn er voor de drie belangrijkste koppelvlakken tussen de DSOLV en de applicaties die de lokale processen binnen gemeenten,
provincies en waterschappen ondersteunen, standaarden ontwikkeld. De
standaarden zijn verwerkt in services. Die worden zowel door het DSO
als de markt gebruikt om functionaliteit te bouwen. De belangrijkste
koppelservices komen dit kwartaal (Q2 2018) in bètavorm beschikbaar.
Het gaat daarbij om:
• De Standaard OverheidsPublicaties (STOP) en toepassingsprofielen:
deze worden gebruikt vanuit plansoftware voor het indienen van
omgevingsdocumenten/juridische regels.
• De Standaard Toepasbare Regels (STTR): deze wordt gebruikt om
vragenbomen te kunnen indienen en opvragen, bijvoorbeeld vanuit
regelapplicaties. De standaard is vertaald naar services voor het
ontvangen, valideren, opslaan en verwerken van toepasbare regels.
• De Standaard Aanvragen/Melden(STAM): deze wordt gebruikt om
informatie over ingediende aanvragen en meldingen uit te wisselen met
zaaksystemen of VTH-software.
De services zijn conform de ‘Open Stelsel gedachte’ te gebruiken door
overheden en leveranciers. De roadmap en technische informatie over de
beschikbare services is toegankelijk via het ontwikkelaarsportaal
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/ontwikkelaarsportaal/.

INVLOED BEVOEGD GEZAGEN
Het realiseren van het DSO gebeurt in nauwe samenwerking met de
koepels VNG, IPO en de Unie van Waterschappen.
• Het project Uitwerking Informatie Voorziening Omgevingswet
Integraal (UIVO-i) gaf vanuit interbestuurlijk oogpunt richting aan het
ontwerp van DSO. Dit deed zij op het gebied van dienstenconcepten,
samenwerkingsfunctionaliteit, ketenprocessen, innovatie en service
organisatie regelbeheer. De resultaten zijn beschikbaar op de website.
http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/over-ons/uivo-i.
• Vertegenwoordigers van bevoegd gezagen, zoals de senior users en
business liaison managers, geven in de kwartaalvoorbereidingen richting
aan de prioritering van activiteiten.
• De klankbordgroepen in de verschillende projecten geven tijdens de
tweewekelijkse sprintdemo’s feedback en sturing aan het bouwproces.
• Op de sites van VNG, IPO en Unie van Waterschappen zijn handige
roadmaps te vinden om de implementatie van het DSO te ondersteunen.
PRAKTIJKPROEVEN: THE PROOF OF THE PUDDING
In de vijf kwartalen van de ontwikkeling van de landelijke voorzienig is
het technisch fundament neergezet. Maar om de landelijke voorziening
te laten samenwerken met de lokale processen – de stelselgedachte –
is intensieve interactie met de praktijksituatie noodzakelijk. Dit geldt
voor elke ICT-oplossing, maar is in het geval van de Omgevingswet extra
belangrijk. Het gaat immers om meer dan vierhonderd verschillende
gebruikssituaties. Het gaat om een nieuwe gebruikssituatie waar nog
niemand ervaring mee heeft. Het DSO-LV moet de uitvoering van de wet
daarnaast interbestuurlijk ondersteunen.
De enige manier om te achterhalen hoe het DSO-LV precies moet werken
om de nieuwe praktijk te faciliteren, is om de werking van de ketens
in de praktijk te valideren. De eerste praktijkproeven hebben inmiddels
plaatsgevonden. In Den Haag en Leiden in de vorm van vragenbomen
en omgevingsdocumenten verbrede reikwijdte. Het waterschap Drents
Overijsselse Delta oefende daarnaast met toepasbare en juridische regels
en Gelderland met het ontvangen van een vergunningaanvraag/melding.
Deze praktijktests hadden een validerend karakter. Hiermee bedoelen
we het testen van de correcte werking van ontwikkelde instrumenten
in de keten. De feedback van de proeven wordt ingezet om het DSO,
maar ook de totaaloplossing te verbeteren en te detailleren (wet,
kerninstrumenten, ondersteuning, DSO, BG applicaties, processen et
cetera). Eén van de beoogde praktijktesten in het huidige kwartaal is het
stapelen en toetsen van omgevingsdocumenten en regels in één gebied.
In het tweede en derde kwartaal zullen de praktijkproeven groeien in
aantal en reikwijdte. Niet alleen worden ze meer explorerend van
karakter, ook hebben ze in toenemende mate een interbestuurlijke en
integrale dekking.

Digitaal Stelsel Omgevingswet:
Werk in uitvoering bij het Kadaster
ER WORDT BINNEN HET KADASTER IN EEN AANTAL PROJECTEN GEBOUWD AAN HET DIGITAAL STELSEL
OMGEVINGSWET (DSO). IN DIT ARTIKEL GEEF IK EEN BEKNOPT OVERZICHT VAN DEZE PROJECTEN.
Het kan niemand op het Provero congres
ontgaan zijn: de Omgevingswet komt er
aan, met het DSO als breed platform voor
ondersteuning van alle actoren. Op de
kennismiddag voor ICT leveranciers op 13
februari jl. zijn hier de nodige kennissessies
aan gewijd en is de roadmap Aansluiten op
het DSO gepresenteerd. Op de website Aan
de slag met de Omgevingswet1 is onder het
kopje Digitaal stelsel veel relevante informatie
te vinden die ik van harte aanbeveel.
Het Kadaster richt zich bij de opbouw
van het DSO op een aantal belangrijke
stelselcomponenten.
Dit
gebeurt
uiteraard in nauwe samenwerking met
onze ontwikkelpartners, in het bijzonder
Rijkswaterstaat, Geonovum en KOOP. Hier
onder licht ik voorzieningen die in opbouw
zijn kort toe en geef ik aan waar deze nu al
in bètaversie raadpleegbaar en bruikbaar zijn.
Catalogus Omgevingswet
In de catalogus voor de Omgevingswet zijn
wetgeving, begrippen, informatiemodellen,
datasets, producten en services met elkaar
verbonden. Gebruikers kunnen in de
catalogus zien waar het stelsel uit bestaat, wat
begrippen betekenen en hoe de verschillende

onderdelen van het digitale stelsel aan elkaar
zijn gerelateerd.
De catalogus bevat alle begrippen in de
landelijke en lokale wet- en regelgeving op
het gebied van de fysieke leefomgeving. Ook
legt de catalogus uit wat deze begrippen
betekenen. Dat geeft de gebruiker beter
inzicht in wat mag en wat niet mag. Denk
aan een initiatiefnemer die een activiteit wil
ontplooien in de leefomgeving en wil weten
of hij daarvoor een vergunning nodig heeft.
Of denk aan een belanghebbende die daar
mogelijke bezwaren tegen heeft en wil weten
wat zijn rechten zijn. Of denk aan overheden
die moeten afwegen of zij toestemming
kunnen geven.
Waar kan de catalogus geraadpleegd worden?
De catalogus is voor iedereen toegankelijk.
Daardoor
hebben
initiatiefnemers,
belanghebbenden en overheden dezelfde
informatiepositie. De catalogus is te vinden
via het nieuwe Omgevingsloket2, specifiek
op het onderdeel Ontwikkelaarsportaal3,
dat op moment van schrijven in bètaversie
beschikbaar is. De stelselcatalogus is zowel
beschikbaar via API’s als via een web interface.

Viewer Regels en Kaart
Een gebruiker ziet via de viewer op één
scherm de kaart van een specifiek gebied,
tegelijk met de juridische regels die daar
gelden. Van iedere regel is het bijbehorende
werkingsgebied van die regel te zien op de
kaart. Andersom is ook te zien welke regels
op een bepaalde locatie gelden. Verder laat de
viewer integraal de regels zien van gemeente,
provincie, waterschap en rijk.
De viewer is er voor een ieder die meer
informatie over de fysieke leefomgeving wil
hebben. Dat kan een initiatiefnemer zijn die
meer wil weten over een specifiek adres,
bijvoorbeeld omdat hij bouwplannen heeft.
Of een gemeenteraadslid die via de viewer
een omgevingsplan in ontwerp wil bekijken,
ter inhoudelijke beoordeling in aanloop naar
besluitvorming.
Is de viewer al beschikbaar?
De Viewer Regels en Kaart is al beschikbaar
onder het kopje Oriënteren op het
Omgevingsloket2.
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CVDR, GVOP, DROP
en dan… LVBB?

Digitaal Stelsel Omgevingswet:
Werk in uitvoering bij het Kadaster
DSO-LV/ROD
Bevoegde gezagen stellen regelingen onder de
Omgevingswet vast, die in een aantal gevallen
onder de noemer omgevingsdocument in
digitale vorm op grond van standaarden
beschikbaar gesteld worden. Tegelijkertijd
wordt er door KOOP gewerkt aan een
generiek koppelvlak voor het aanleveren van
regelingen ten behoeve van de juridische
bekendmaking. De omgevingsdocumenten
worden vervolgens door KOOP geleverd
aan het Kadaster, dat met de DSO-LV/ROD
zorg draagt voor een objectgerichte en
vraaggestuurde ontsluiting van de gegevens,
zowel naar de Viewer Regels en Kaart als aan
derden op basis van het open databeleid. Zo
kan bijvoorbeeld via API’s worden gevraagd
om alle relevante artikelen binnen een
interessegebied die van toepassing zijn op een
bouwactiviteit.
Zijn er al omgevingsdocumenten te vinden?
De
beschikbare
voorbeeld
omgevingsdocumenten, die vooral als
oefenmateriaal moeten worden gezien,
worden nu al ontsloten in de vorm van API’s,
die beschikbaar zijn via het API Register4.

Informatiehuis Ruimte
Het Informatiehuis Ruimte geeft richting aan
de overgang van de huidige Wro voorzieningen
naar de nieuwe Omgevingswet, door de
huidige bestemmingsplannen te ontsluiten
naar het DSO en door het bieden van een
overbruggingsfunctie. Het artikel van Jeroen
van der Veen in deze zelfde uitgave gaat hier
dieper op in.

Veel overheden zijn op dit moment druk met de voorbereidingen op de
Omgevingswet. Zij zijn aan het nadenken over hoe bestaande regelgeving
en beleid gaan landen onder de Omgevingswet, in regelingen zoals het
omgevingsplan. Ook wordt er in praktijkproeven ervaring opgedaan met de
nieuwe informatiestandaard STOP/TPOD.
In de Wro is destijds een uitzonderingspositie opgenomen
ten opzichte van de Algemene wet Bestuursrecht en de
Bekendmakingswet voor het bekendmaken en beschikbaar
stellen van besluiten en regelingen die onder de Wro vallen.
Dit bekendmaken en beschikbaar stellen gebeurde door
een kennisgeving te plaatsen in de Staatscourant en het
volledige plan te publiceren op ruimtelijkeplannen.nl.

Waar zijn die informatieproducten te zien?
De huidige Wro bestemmingsplannen zijn al
zichtbaar in de Viewer Regels en Kaart. Verder
zijn op grond van het open databeleid ook de
onderliggende API’s beschikbaar via het API
Register4 op het Ontwikkelaarsportaal3.

Met de Omgevingswet komt deze uitzonderingspositie
te vervallen. Ook besluiten en regelingen die onder de
Omgevingswet vallen moeten nu de reguliere procedures
van het bekendmaken en consolideren volgen. Er is wat dat
betreft geen onderscheid meer tussen deze regelingen en
“gewone” regelingen.
Maar wat betekent dit voor de bestaande producten zoals
DROP en CVDR? En wat is bekendmaken eigenlijk? In dit
artikel hopen we antwoord te geven op dit soort vragen.

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/
3
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/
ontwikkelaarsportaal/
4
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/
ontwikkelaarsportaal/content/api-register
1
2

Door: Arie Duindam, Kadaster

Wat is bekendmaken?
Het officieel bekendmaken is een noodzakelijke stap in de
besluitvorming van een overheid. In
de Awb (artikel 3:40) staat hierover:
“een besluit (van algemene strekking)
treedt niet eerder in werking voordat
het is bekendgemaakt”.

In de Bekendmakingswet zijn de regels over het
bekendmaken vastgelegd. Het officieel bekendmaken
geldt voor alle (wijzigingen in) wet- en regelgeving en
verdragen van de centrale overheid, maar ook voor die
van decentrale overheden (bv de APV’s van gemeentes).
De officiële bekendmaking vindt plaats in de officiële
publicatiebladen: het Gemeenteblad, het Waterschapsblad,
het Provinciaal blad, het Blad gemeenschappelijke regeling,
de Staatscourant, het Staatsblad, en het Tractatenblad.
In deze bladen publiceren overheden ook kennisgevingen
van andere (niet voor iedereen geldende) besluiten, zoals
vergunningen. Deze bladen worden allemaal gepubliceerd
op www.officielebekendmakingen.nl.
Om een regeling aan te passen (of een geheel nieuwe
regeling te laten gelden) moet een overheid het besluit
hiertoe eerst bekendmaken in een van de genoemde
publicatiebladen. Pas daarna kan deze nieuwe versie
van de regeling in werking treden. Sinds 1 juli 2009 is
het bekendmaken op www.officielebekendmakingen.nl
wettelijk verplicht voor algemeen verbindende voorschriften
van de rijksoverheid. Sinds 1 januari 2014 is dit ook verplicht
voor decentrale overheden en sinds 1 januari 2015 ook voor
Gemeenschappelijke regelingen.
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CVDR, GVOP, DROP
Voorbeeld: De bekendmaking van het “Besluit van
het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Amersfoort houdende regels omtrent
invorderingen” is hier te vinden.
KOOP heeft voor het bekendmaken van algemeen
verbindende voorschriften en voor de publicatie
van kennisgevingen van decentrale overheden de
Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicatie
(GVOP) ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken- en Koninkrijksrelaties. De GVOP
neemt decentrale overheden zorgen uit handen doordat
zij gebruik kunnen maken van deze voorziening en geen
eigen oplossingen hoeven te zoeken.
Wat is consolideren?
Wanneer een besluit een regeling wijzigt, volgt hieruit
een nieuwe versie van de regeling. Er ontstaat een nieuwe
doorlopende tekst. Het maken van deze doorlopende
tekst heet consolideren. Gemeenten, provincies en
waterschappen zijn al sinds 2011 verplicht om al hun
algemeen verbindende voorschriften geconsolideerd te
publiceren (beschikbaar te stellen) op www.overheid.nl.
Zij maken voor de invoer van de geconsolideerde teksten
gebruik van de Centrale Voorziening voor Decentrale
Regelgeving (CVDR). Regelingen die via de CVDR zijn
ingevoerd, worden gepubliceerd op CVDR online, een
collectie op www.overheid.nl.
In de afgelopen jaren is gestart met het integreren van de
GVOP en CVDR in een nieuw invoersysteem: Decentrale
Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP). Steeds meer
decentrale overheidsorganisaties zijn inmiddels op deze

nieuwe voorziening overgestapt.
Met DROP wordt de invoer van de bekendmakingen
gecombineerd met de invoer van de geconsolideerde
teksten,
waarna
de
bekendmaking
op
www.
officielebekendmakingen.nl wordt gepubliceerd en de
geconsolideerde tekst op CVDR online (beide collecties zijn
onderdeel van de portal www.overheid.nl).
DROP biedt de decentrale overheden de mogelijkheid
om naast het publiceren in hun eigen decentrale bladen
ook te publiceren in de centrale Staatscourant (het is voor
sommige besluiten van decentrale overheden nog verplicht
om landelijk te publiceren, bv voor verkeersbesluiten).
En dan, de Omgevingswet?
Samen met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) wordt
een nieuwe landelijke voorziening gebouwd, de Landelijke
Voorziening voor Bekendmaken en Beschikbaarstellen
(LVBB). Alle overheden gaan via de LVBB hun besluiten
en hun regelingen die onder de Omgevingswet vallen,
aanleveren voor bekendmaking en publicatie op overheid.nl.
In tegenstelling tot DROP biedt de LVBB geen invoerportaal
maar alleen een aanleverkoppelvlak. De overheden zullen
hun besluiten voorbereiden in hun eigen plansystemen en
vanuit deze plansystemen worden de besluiten dan naar
de LVBB gestuurd. De LVBB verwerkt deze (wijzigings)
besluiten automatisch tot officiële bekendmakingen en
een nieuwe versie van de regeling. In het besluit staat dus
voldoende informatie om zowel een bekendmaking als de
nieuwe versie van de regeling te maken.
Uiteraard is het mogelijk om vanuit het plansysteem
het besluit eerst te laten valideren en een preview te
ontvangen van de bekendmaking en van de resulterende
nieuwe versie van de regeling.

en dan… LVBB?
Met de komst van de Omgevingswet zullen dus op
officielebekendmakingen.nl en CVDR Online op
overheid.nl, naast de via DROP aangeleverde publicaties,
ook alle via de LVBB aangeleverde publicaties te vinden zijn.
Omgevingsplannen, provinciale omgevingsverordeningen
en waterschapsverordeningen naast andere typen
verordeningen (niet over leefomgeving), vergunningen,
beschikkingen en beleidsregels.

En het Rijk?
Voor de centrale wetten en regelingen geldt hetzelfde als
voor decentrale regelingen. Besluiten hierover moeten ook
bekendgemaakt worden in Staatscourant en Staatsblad
en op wetten.nl geconsolideerd beschikbaar gemaakt.
Omgevingsdocumenten van het Rijk zullen vanuit de LVBB
dus ook hier naartoe gepubliceerd gaan worden.

Een voorbeeld:
Gemeente Amersfoort wijzigt de “Gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling” door te besluiten dat
er een "Reparatie-uitkering bij werkloosheid" toegevoegd wordt. Amersfoort publiceert via DROP
de bekendmaking met het besluit in het gemeenteblad, en de nieuwe geconsolideerde versie van de
regeling op CVDR Online op overheid.nl. Gemeente Amersfoort wijzigt ook haar omgevingsplan
door een besluit te nemen over een uitbreiding van een functiegebied. Hiervoor publiceert Gemeente
Amersfoort via de LVBB zowel de bekendmaking met het besluit in het gemeenteblad, als de nieuwe
versie van het omgevingsplan op CVDR Online op overheid.nl.
Op CVDR Online moet alle decentrale regelgeving te
vinden zijn; dit geldt ook voor de onder de omgevingswet
gedecentraliseerde
regelgeving
(de
zogeheten
bruidsschat), en de na 1 januari 2021 als onderdeel van het
omgevingsplan nog geldende bestemmingsplannen. Deze
twee categorieën zullen daarom ook via CVDR Online
ontsloten worden.

Toekomst
KOOP zal haar bestaande publicatiesystemen gefaseerd
geschikt maken voor de nieuwe STOP/TP standaard.
De huidige standaard (OP XML), die gebruikt wordt
voor de “reguliere” regelgeving, zal op termijn worden
uitgefaseerd. DROP zal de komende jaren blijven bestaan
als invoerportaal van decentrale regelingen naast de LVBB.
Op de langere termijn zullen de regelingen die in DROP
ingevoerd worden ook via de LVBB verwerkt worden
tot officiële bekendmakingen als ook DROP geschikt is
gemaakt om met de nieuwe STOP/TP-standaard te werken.

Door: Lennert Luik, Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële
Overheidspublicaties (KOOP)
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DSO:
Toepasbare Regels

Op basis van welke informatie
kan er het beste gehandhaafd
worden?

Door: Annemieke Vliegen, programma Aan de Slag met de Omgevingswet

Eén van de onderdelen van het digitaal loket voor de
Omgevingswet zijn de vragenbomen. Met een vragenboom krijgt een gebruiker, zoals een initiatiefnemer,
concreet antwoord op de vraag: ‘Mag ik op deze locatie mijn initiatief starten of heb ik hier een vergunning
voor nodig?’ Om de vragenbomen zo gebruiksvriendelijk mogelijk te laten werken, moeten de (juridische)
regels over de fysieke leefomgeving vertaald worden
naar ‘toepasbare regels’.
Wat zijn toepasbare regels?
Stel, Eva wil weten of zij een steiger mag plaatsen voor het
terras van haar restaurant. Het Omgevingsloket kan haar
helpen bij het beantwoorden van de volgende vragen:
• Heb ik hiervoor toestemming nodig, zoals een vergunning,
ontheffing of iets anders?
• Zo ja, welke bijlagen moet ik bij mijn aanvraag meesturen?
• Aan welke regels en voorwaarden moet ik voldoen bij het
plaatsen van de steiger?
Om de vraag ‘Heb ik hiervoor toestemming nodig?’ te beantwoorden, moet het Omgevingsloket een aantal dingen
checken bij Eva. Denk aan de hoogte en de oppervlakte
van de steiger. En of Eva ook een bootje aan de steiger wil
kunnen laten aanmeren. Als Eva alle checkvragen heeft
doorlopen, krijgt zij een antwoord op haar vraag, bijvoorbeeld dat zij een vergunning moet aanvragen.
Om de juiste en logische checkvragen te kunnen voorleggen
aan iemand als Eva moeten juridische regels vertaald worden naar begrijpelijke, toepasbare regels. Toepasbare regels
gaan dus verder dan de vaak wat juridisch ervaren regels

in verordeningen en omgevingsplannen. Juridische regels
zetten het (lokale) beleid centraal. Toepasbare regels zetten
de gebruiker en zijn activiteiten centraal.
Het huidige Omgevingsloket gebruikt al jaren toepasbare
regels. Het verschil met de nieuwe Omgevingswet is dat lokale overheidsorganisaties de beleidsmatige vrijheid krijgen
om zelf te bepalen hoe ze met hun vergunningverlening om
willen gaan. Welke informatie willen ze zelf wel of juist niet
ontvangen? Willen ze een melding van een activiteit, of een
vergunningaanvraag? Op basis van welke informatie kan er
het beste gehandhaafd worden? Deze en andere keuzes liggen achter de toepasbare regels, geen onbelangrijke keuzes.
Het Rijk vertaalt de Omgevingswet in toepasbare rijksregels. Die gelden in de werkingsgebieden waar het Rijk het
bevoegd gezag voor is. Voor alle overheidsorganisaties
geldt dat zij voor de activiteiten van hun eigen omgevingsdocumenten toepasbare regels opstellen. In een bepaald
werkingsgebied, zoals vastgelegd in de omgevingsdocumenten, kunnen voor bepaalde activiteiten vergunningen
worden aangevraagd. De variabelen in de regels kunnen
ook nog verschillen per werkingsgebied. Zo kan het zijn
dat je in het centrum van een stad een bepaalde maximale
bouwhoogte van drie verdiepingen moet aanhouden, terwijl
dat in de buitenwijken van diezelfde stad vijftien mag zijn.
Dit kan ook andersom gelden. Het is straks de verantwoordelijke overheidsorganisatie die dit bepaalt en kan inrichten.
Dat wordt vastgelegd in de omgevingsdocumenten. In de
toepasbare regels wordt de bijbehorende informatiebehoefte uitgevraagd. Daarmee hangen de toepasbare regels nauw
samen met de omgevingsdocumenten.

Als alle overheidsorganisaties in Nederland deze toepasbare
regels op eigen wijze aanleveren, is het onmogelijk om daar
dezelfde voorziening voor aan te bieden. Omdat het digitaal
stelsel Omgevingswet haar initiatiefnemers voor alle overheidsorganisaties dezelfde functionaliteit wil bieden, is de
standaard toepasbare regels (STTR) opgesteld. De technische
ondergrond wordt voorgeschreven. Als de toepasbare regels
niet aan de standaard toepasbare regels voldoen, kunnen
ze niet worden opgenomen in het digitale Omgevingsloket.
De juridische en beleidsmatige inhoud ligt bij de overheidsorganisaties.
Wie stelt de toepasbare regels op?
Alle bevoegde gezagen moeten toepasbare regels opstellen. Op dit moment is het Rijk bezig om landelijke wet- en
regelgeving over de fysieke leefomgeving te vertalen naar
toepasbare regels. Ook is het Rijk aan het proefdraaien met
de eerste (pakketten van) toepasbare regels. Daarnaast is
een aantal gemeenten en waterschappen in de weer met
het opstellen van de eerste sets met toepasbare regels. In
verschillende praktijkproeven met de gemeenten Den Haag,
Leiden, Westland en Rotterdam zijn onder meer ‘bouwen dakkapel’, ‘kappen boom’ en ‘bouwen bijbehorend
bouwwerk’ uitgewerkt. Resultaten van deze praktijkproeven
kunnen worden teruggevonden op de pilotstarter.
In aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet
is het aan gemeenten, provincies en waterschappen om
hetzelfde te doen. De juridische regels uit de omgevingsplannen, omgevingsverordeningen en waterschapsverordeningen moeten zij vertalen naar toepasbare regels. In het

Omgevingsloket moeten zowel landelijke als lokale toepasbare regels beschikbaar zijn. Anders worden gebruikers niet
volledig en dus foutief geïnformeerd.
De landelijke voorziening digitaal stelsel Omgevingswet (Het
DSO-LV) zorgt ervoor dat de toepasbare regels via het Omgevingsloket worden ontsloten. Deze zijn voor de gebruiker
zichtbaar in de vorm van een logische vragenboom. Daarmee kan de gebruiker checken of hij wel of geen toestemming nodig heeft voor een bepaald initiatief. Gemeenten,
provincies en waterschappen bepalen zelf welke methode
zij gebruiken voor het analyseren en specificeren van de
lokale regelgeving. Alleen de wijze waarop de gegevens aan
het DSO-LV aangeleverd worden staat vast: via de standaard
toepasbare regels.
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De betekenis
van BIM
voor de
Omgevingswet

Bruidsschat

Door: Hein Corstens (CORSTENS informatiearchitectuur)
en Edward de Wit (gemeente Den Haag)

TRADITIONEEL GEZIEN IS EEN BRUIDSSCHAT EEN GIFT DIE DE BRUID MEEBRENGT ALS ZE IN HET HUWELIJK
TREEDT. HET VAN DALE WOORDENBOEK KENT OOK EEN ANDERE DEFINITIE, NAMELIJK ‘FIGUURLIJK GELD
DAT, BEZITTINGEN DIE EEN BEDRIJF BIJ EEN FUSIE MEEBRENGT OF BIJ VERZELFSTANDIGING MEEKRIJGT’.
NAAST DEZE BRUIDSSCHATTEN IN DE PARTICULIERE SFEER, KOMT ER NU OOK EEN BRUIDSSCHAT IN DE
PUBLIEKE SFEER. DEZE BRUIDSSCHAT IS BEDOELD VOOR EEN SOEPELE OVERGANG VAN DE ONDERWERPEN
UIT HET OMGEVINGSBELEID DIE MET DE OMGEVINGSWET GEDECENTRALISEERD WORDEN.

De invoering van de Omgevingswet impliceert voor
gemeenten en andere overheden een andere manier van
verwerking van bouwwerkinformatie. De informatieproducten
van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), die betrekking
hebben op bouwwerken zullen uiteindelijk zijn gebaseerd
op BIM, op Bouwwerkinformatiemodellen. Een BIM is een
digitale representatie van een bouwwerk, dat gebruikt wordt
voor specificatie, ontwerp, realisatie, onderhoud, beheer
en gebruik. In een BIM zijn (3D-) geometrie en andere data
geïntegreerd.
De verbreiding van BIM gaat snel. Op niet al te lange termijn
zal de bouw geheel op BIM geba-seerd zijn. BIM is dan dé basis
voor informatiemanagement in de bouw- en installatiewereld.
BIM is een hulpmiddel om de ontwikkeling en het beheer en
onderhoud van bouwwerken effectief en efficiënt te maken.
De overheid als deelnemer aan de bouw- en onderhoudsketen
kan niets anders doen als zich hierbij aansluiten.
Enkele grote gemeenten doen nu al ervaring op met BIM. Het
wordt hoog tijd dat dat voorbeeld breed gevolgd wordt. De
stap naar BIM moet gezet worden, liever vandaag dan morgen.
Zodra dat gebeurt, is de vraag actueel welke indieningsvereisten
een vergunningaanvraag zou moeten bevatten m.b.t.
omgevingsinformatie, standaarden, aanleveringsvormen,
juridische randvoor-waarden, enz. Een belangrijk begrip in dit
verband is ILS – InformatieLeveringsSpecificatie.

Voorbeeld van 3D BIM-viewer: het gebruik van ‘rule-checks’ kan in de
toekomst een grote rol spelen

De gemeente Den Haag heeft reeds ervaring opgedaan
met een aantal lopende bouwaanvragen in 3D BIM. De
bouwinitiatiefnemers waren waren in staat om hun 3D model
in een standaardformaat (IFC) aan te leveren. Dit ondanks
de verschillende in omloop zijnde CAD-programma’s. Er
konden interessante conclusies getrokken worden m.b.t.
de onderlinge afstemming van geo- en bouwinformatie, de
inhoud van het BIM, de inzet van tools voor de toetsing en de
juridische context.

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking.
Daarin decentraliseert het Rijk een deel
van het omgevingsbeleid naar gemeenten,
provincies
en
waterschappen.
Het
overgangsrecht moet zorgen voor een soepele
overgang. Afgesproken is dat gemeenten
bij de inwerkingtreding meteen over een
omgevingsplan beschikken. De al geldende
bestemmingsplannen, inpassingsplannen en
andere ruimtelijke besluiten vormen tijdens
de overgangsfase samen dat omgevingsplan.
Dit wordt aangevuld met de zogenaamde
bruidsschat, een set algemene regels die
worden gedecentraliseerd van rijks naar
decentraal niveau. Deze bruidsschat van
het Rijk vervangt tijdelijk de regels die nu
nog in bijvoorbeeld het Activiteitenbesluit
en de Activiteitenregeling staan en met de
Omgevingswet worden gedecentraliseerd.
Door de regels van de bruidsschat toe te
voegen aan het omgevingsplan, zijn de regels

tijdens de transitiefase goed vindbaar voor
bijvoorbeeld bedrijven. Ook waterschappen
krijgen een bruidsschat. Provincies streven
ernaar hun omgevingsverordening af te
hebben als de Omgevingswet in werking
treedt en hebben dus geen bruidsschat nodig.
Globaal zijn er 4 rechtsgebieden die worden
geregeld in de bruidsschat:
• Regels voor milieubelastende activiteiten
waaronder horeca, recreatie en detailhandel.
• Regels over de gevolgen van
emissies van geluid, geur en
trillingen door bedrijven.
• Regels over lozingen.
• Regels op het gebied
van bouwen.
Een belangrijk deel van
de huidige regels staat
in het Activiteitenbesluit en de
Activiteitenregeling. Andere bronnen zijn

onder meer het Besluit lozing afvalwater
huishoudens (en de bijbehorende regeling),
de Waterwet, de Woningwet en het
Bouwbesluit.

Bijzonder
Met de Omgevingswet worden in totaal
zo’n 600 regels gedecentraliseerd. Om te
voorkomen
dat
er
een
rechtsvacuüm
ontstaat
en om
decentrale
overheden de
tijd te geven zelf
een afweging over
deze onderwerpen te
maken, is er de bruidsschat.
De bruidsschat is een bijzondere
vorm van recht voor de overgangsfase, omdat
het Rijk regels toevoegt aan de decentrale
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regelgeving in plaats van regulier overgangsrecht
op rijksniveau. Het voordeel hiervan is dat de regels
vanaf dag één van de stelselherziening vindbaar zijn
bij de overheid die erover gaat. Uiteraard kunnen de
decentrale overheden de regels van de bruidsschat op
elk moment aanpassen.

Warme overdracht
Belangrijke vraag voor de uitwerking van de
bruidsschat is hoe deze vorm moet krijgen. Ofwel,
sluiten de regels aan op het huidige recht, op de
Omgevingswet of iets daar tussenin? Uitgangspunt bij
het maken van de bruidsschat is dat de nieuwe regels
gelijkwaardig zijn aan de geldende; de inhoud van de
huidige regels moet dus worden gecontinueerd, maar
ze hoeven niet één-op-één terug te komen. Dit biedt
ruimte om de bruidsschat meer te laten zijn dan een
noodverband, waarbij met verlengde doorwerking van
de huidige regels alleen wordt voorkomen dat er een
rechtsvacuüm ontstaat.
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Digitalisering
Tijdens een expertsessie met de uitvoeringspraktijk
zijn verschillende varianten voor de vormgeving van
de bruidsschat besproken en bestuurlijk is uiteindelijk
voor de lijn gekozen om in ieder geval de termen
van de Omgevingswet te hanteren. Dat betekent
bijvoorbeeld dat het begrip inrichting niet wordt
gebruikt. Daarnaast is afgesproken dat het Rijk
samen met de koepels aan de hand van concrete
tekstvoorstellen bekijkt hoe verder aangesloten kan
worden op de Omgevingswet, bijvoorbeeld door te
werken met specifieke zorgplichtbepalingen in lijn met
het Besluit activiteiten leefomgeving. Op deze manier
worden decentrale overheden zo veel mogelijk ontlast
en wordt voorkomen dat het Rijk op de stoel van
decentrale overheden gaat zitten. De bruidsschat borgt
als het ware een warme overdracht van rijksregels naar
decentraal niveau.

Een ander vraagstuk rond de bruidsschat, is hoe deze
gedigitaliseerd wordt. Voor de gebruiker is er straks één
digitaal loket: het nieuwe Omgevingsloket. Dit vervangt
bij de inwerkingtreding van de wet de bestaande
toepassingen Omgevingsloket online, Activiteitenbesluit
Internet Module (AIM) en ruimtelijkeplannen.nl. In het
nieuwe Omgevingsloket staan op termijn regels van de
Omgevingswet en informatie uit plannen overzichtelijk
bij elkaar, inclusief regels uit de bruidsschat. Al deze
informatie is gemakkelijk toegankelijk.
Om plannen en regels goed te kunnen tonen is het
nodig dat zij voldoen aan de standaarden, zijn voorzien
van een werkingsgebied en waar mogelijk vertaald
naar toepasbare regels (zogenaamde vragenbomen).
Hier wordt momenteel hard aan gewerkt.
Om de digitale opgave van de Omgevingswet

behapbaar te houden is door de belanghebbende
bestuurders een basisniveau vastgesteld voor de
invulling van het digitaal stelsel Omgevingswet.
Dat basisniveau beschrijft welke inhoud al bij
inwerkingtreding wordt ontsloten en welke inhoud
later gefaseerd beschikbaar komt. Welke gevolgen dit
heeft voor de digitalisering van de bruidsschat zal in de
tweede helft van 2018 duidelijk worden. Mede vanuit
de invalshoek van de warme overdracht wordt ook
voor de bruidsschat bekeken welke regels toepasbaar
worden gemaakt.

Door: Fenna Gutter
en Hans Weijers
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De brug tussen oud en
nieuw: transitie van
Ruimtelijkeplannen.nl en de
overbruggingsfunctie
HET
PROJECT
‘INFORMATIEHUIS
RUIMTE’ LEIDT BINNEN HET DIGITAAL
STELSEL OMGEVINGSWET (DSO) DE
OVERGANG VAN HET HUIDIGE DIGITALE
RO-STELSEL IN DE OMGEVINGSWET IN
GOEDE BANEN. MAAR WAAROM IS
DAT NU ZO BELANGRIJK? EN WAT GAAN
BRONHOUDERS OF GEBRUIKERS DAAR
VAN MERKEN?
De mensen in het RO-werkveld weten
als geen ander dat er sinds de start
van de digitalisering in 2010 een schat
aan informatie is ontstaan. Het digitaal
ontsluiten van voorheen ‘verborgen’
papieren plannen is ontzettend goed gelukt.
Maar met die veelheid aan data worden
ook de beperkingen merkbaar. Een relatieve
leek kan moeilijk de weg vinden in de grote
stapel plannen die we op sommige locaties
zien.
Deze
veranderingen
brengt
de
Omgevingswet met zich mee
De komst van de Omgevingswet in 2021
geeft een duidelijke richting aan wat er
gaat gebeuren met de huidige planvoorraad
en -voorziening op ruimtelijkeplannen.nl
(RP.nl). Specifiek met het overgangsrecht
voor ruimtelijke plannen dat met de
Invoeringswet bekend werd. Ten eerste
is er de overgangstermijn tot 2029 om
huidige bestemmingsplannen (gefaseerd)
te vervangen door omgevingsdocumenten.
Dit betekent een langdurige, hybride situatie
waarin ‘oud’ en ‘nieuw’ naast elkaar bestaan.

Het deel van de huidige planvoorraad dat
daarna nog relevant is, wordt onderdeel
van het omgevingsplan van rechtswege. Dit
staat juridisch op gelijke voet met ‘nieuwe’
stukken van het omgevingsplan.
Een tweede gegeven is het ‘afmaken onder
oud recht, wat onder oud recht is gestart.’
Concreet betekent dit dat er tot vier jaar
na inwerkingtreding van de Omgevingswet
wijzigingen kunnen optreden in de huidige
planvoorraad. Met in achtneming van
beroepstermijnen, maar wel alleen om
lopende procedures af te maken.
De speerpunten van informatiehuis
Ruimte
De afbeelding laat zien hoe het
informatiehuis Ruimte richting geeft aan de
opgaves in voorgaande alinea. We hebben
in 2018 een drietal speerpunten:
1. Het ontsluiten en beter benutten van
huidige plannen in het DSO.
2. Het faciliteren van bronhouders
bij het op orde brengen van de
gegevenskwaliteit.
3. Een samenhangend beeld van
‘oud’ en ‘nieuw’ geven in de
overgangsperiode, via de
overbruggingsfunctie.

Huidige plannen: ontsluiten en beter
benutten
Omdat een groot deel van de planvoorraad,
zeker kort na 2021, nog de feitelijk geldige
situatie bevat, is het de moeite waard om
deze op een bruikbare manier in het DSO
te ontsluiten. Daar zijn we in 2017 al mee
gestart en daar gaan we in 2018 mee door.
We benutten de huidige data beter door de
gebruiker te begeleiden naar het voor hem
of haar relevante plan. We ontsluiten de
HTML-planteksten slim, zodat je van tekst
naar kaartobjecten kunt springen en alleen
de relevante regels ziet. Tekst en kaart zijn
zo beter in balans. Dit kan niet alleen via de
DSO-viewer, maar ook in eigen systemen
via moderne en makkelijker toe te passen
Application Programming Interfaces (API’s).
Gegevenskwaliteit: de zolder opruimen
voor de verbouwing
De huidige planvoorraad is de
belangrijkste grondstof voor
de omgevingsplannen van
rechtswege. Omdat deze
voorraad – behoudens
lopende
procedures
– vanaf 2021 op slot
gaat, is het belangrijk
de zolder op te ruimen
voor de verbouwing. We
hebben nu scherp zicht op
welke punten belangrijk zijn.
Het gaat vooral om de metadata:
zorgen dat de plan- en dossierstatus
onderling kloppen, dat de lokale

planvoorraad in sync is met RP.nl en dat er niet
te weinig maar ook niet te veel op RP.nl staat.
In 2018 gaan we bronhouders op een aantal
manieren ondersteunen. Zo geeft Geonovum
bronhouders één-op-één feedback op de
meest belangrijke punten. Dit blijkt goed te
werken. We schalen dit op, zodat we iedereen
voor de zomer minstens
een keer gehad hebben.
Na de zomer volgt dan
een
tweede
ronde.
Parallel hieraan realiseert
het
Kadaster
een
kwaliteitsdashboard op
RP.nl zoals dat al bestaat
voor de BAG. Daar werkt het goed. Verder
komt er een ‘handreiking planvoorraad’ en
passeert het onderwerp via nieuwsbrieven en
werkbijeenkomsten de revue. Als bronhouder
hoeft u dus niet af te wachten, maar kan u
hier direct mee aan de slag.

Dit leverde de volgende inzichten op:
• Dat het informatiekundig, met behulp van
Linked Data, goed mogelijk is om IMRO-data
volgens de nieuwe STOP/TPOD vorm uit te
drukken en in eenzelfde API te gieten als de
‘nieuwe’ omgevingsdocumenten.
• Dat het met inzet van nieuwe technieken
zoals
vector
tiling
mogelijk wordt om
de gebruiker zelf aan
het stuur te laten.
Het wordt mogelijk
‘oud’ te verbeelden
als de ‘oude’ SVBP,
maar ook via het
‘nieuwe’ presentatiemodel van STOP/TPOD (in
ontwikkeling) en daartussen te switchen.
• Dat de meeste overgangsrechtelijke situaties
die zich kunnen voordoen, prima ondersteund
kunnen worden. Tegelijkertijd kunnen enkele
situaties al gauw onoverzichtelijk worden.
Bijvoorbeeld het themagewijs wijzigen van
bestaande bestemmingsplanregels voor de
gebruiker en bronhouder.

Uniek aan het project is
dat het de volle breedte
en grenzen van het
omgevingsplan op zoekt.

Overbruggingsfunctie:
het
samenhangend beeld van ‘oud’ en ‘nieuw’
Het informatieproduct ‘overbruggingsfunctie’
zorgt voor een samenhangend beeld van
oud en nieuw. Dit helpt de gebruiker om
tijdens de lange overgangsperiode tot 2029
niet de weg kwijt te raken. Zo blijft duidelijk
welke planologische regels er gelden op een
bepaalde plek. Afgelopen periode voerden we
een proof-of-concept uit om te kijken hoe we
dat precies gaan doen en welke keuzes we
daarin kunnen maken.

Jeroen van der Veen
Jeroen is sinds 2016 namens het Kadaster
projectmanager van het informatiehuis
Ruimte bij het Programma Aan de Slag
met de Omgevingswet. Het project
informatiehuis Ruimte heeft in het digitaal
stelsel
Omgevingswet
de
opdracht
een samenhangend beeld te geven
van de huidige ruimtelijke plannen en
omgevingsdocumenten. Jeroen was de
afgelopen tien jaar projectmanager van onder
andere Ruimtelijkeplannen.nl, de LV Wkpb
en de ketenmanager van de Basisregistratie
Grootschalige Topografie.

De uiteindelijke keuzes over de reikwijdte en
fasering van de overbruggingsfunctie worden
naar verwachting voor de zomer 2018
bekrachtigd. Wij hebben in ieder geval alle
bouwstenen op de plank liggen om de brug te
slaan tussen oud en nieuw.

DOOR: JEROEN VAN DER VEEN
PROGRAMMA AAN DE SLAG MET DE OMGEVINGSWET
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Het succes van de
serviceformule

DOOR: MIEKE BERGKAMP, VNG REALISATIE

HOE KUN JE DE DIENSTVERLENING
VAN JE ORGANISATIE SUCCESVOL
VERBETEREN? HOE ZORG JE DAT JE
KLANTEN SNELLERE EN VRIENDELIJKERE
SERVICE GAAN ERVAREN? HOE ZORG
JE ERVOOR DAT JE ORGANISATIE GOED
IS VOORBEREID OP DE KOMST VAN DE
OMGEVINGSWET?
De Omgevingswet is bedoeld om de regels
voor ruimtelijke ordening te vereenvoudigen
en samen te voegen. Daardoor zijn er minder
vergunningen nodig, verlopen procedures
sneller en wordt het makkelijker om een
bouwproject te beginnen. De overheid
treedt op als één organisatie en ontwikkelt in
cocreatie en participatie met de samenleving
nieuwe ruimtelijke en maatschappelijke
initiatieven.
Inwoners en ondernemers rekenen erop dat
de dienstverlening door de Omgevingswet
inzichtelijker en gemakkelijker wordt, met
meer samenhang in regelgeving en snellere
besluitvorming. De inwoner of ondernemer
ontvangt bij een complexe aanvraag een
integrale intake en afhandeling, en de
overheid zal zich als partner, meedenker en
adviseur gaan opstellen. Veel gemeenten,
Omgevingsdiensten,
provincies
en
waterschappen denken daarom nu al na
over wat er moet gaan veranderen in de
dienstverlening.
Voor de Dienstverlening onder de
Omgevingswet ligt de lat dus hoog: het
moet snel, eenvoudig en samen. Vanuit
de VNG zetten we Serviceformules in om

gemeenten te ondersteunen bij de invoering
van de Dienstverlening Omgevingswet.
Hiermee bereiken we drie doelen:
1. We stellen de klant centraal, niet alleen
met mooie woorden, maar ook door
zichtbaar voor iedereen in de klant te
investeren. We geven handvatten voor de
realisatie van innovatieve dienstverlening
zoals een Visie op Dienstverlening, vier
serviceformules, huidige en gewenste
klantreizen, de roadmap en diverse tools.
2. We werken samen aan het vormgeven
van een nieuwe klantinterface die landelijk
en lokaal, snel en eenvoudig zal zijn;
dit is immers randvoorwaarde voor de
slagingskans van de Omgevingswet.
3. We werken met de serviceformules
aan verbinding tussen mensen en tussen
expertises en afdelingen. We ontwerpen
de samenhang tussen dienstverlening,
processen, systemen en kerninstrumenten,
lokaal en landelijk. We bieden methoden
om de integrale samenwerking te
versterken tussen klant en organisatie, RO
en Vergunningen, bedrijfsarchitecten en
dienstverleners, vergunningverlening en
handhaving.
We maken gebruik van een nieuwe
werkwijze: de Serviceformule. Deze nieuwe
aanpak hebben we beschreven in ons boek
‘100% Service, de formule voor succes’.
Ons boek is genomineerd als het beste
managementboek van 2018.

Waarom is de Serviceformule de onmisbare
tool voor elke dienstverlener?
Met de serviceformule ga je van service
design naar de tastbare resultaten die de
klant zal ervaren. De kracht van een formule
is dat de klant in iedere ontmoeting tussen
de klant en
een
bedrijf
100% service
ervaart. Met
aandacht en
energie krijg
je dat voor
elkaar. Formules zijn wijd verspreid in retail
en horeca. Denk maar eens aan Intratuin, de
HEMA, Coop, Rituals of McDonalds – alleen
al in Nederland bestaan 750 formules met
30.000 vestigingen.

We maken gebruik van
een nieuwe werkwijze:
de Serviceformule.

DENKEN EN WERKEN VANUIT DE KLANT
De Serviceformule start bij de klanten en sluit
aan op hun leefwerelden. Je moet precies
weten wat de klanten willen en voor hen het
juiste leveren. Anders blijft het succes uit.
Met het juiste product, via de juiste kanalen,
met de juiste beleving en de juiste service.
IJZERSTERKE SAMENHANG
De klant ervaart excellente dienstverlening,
maar dat is slechts het topje van de
organisatie-ijsberg. Onder dat topje bevindt
zich een geoliede machine, geheel ingericht
op leveren van de gewenste service aan de
klant. Dienstverlening en bedrijfsvoering
vormen één onlosmakelijk geheel in de
Serviceformule. Alle afdelingen en teams
werken samen om 100% service te leveren.

DE SERVICEFORMULE BRENGT
LEIDERSCHAP
Om service te verbeteren is er een leider
nodig die stuurt op de kwaliteit en de
realisatie van de innovaties. Daarom is
het aanwijzen van een formulemanager
cruciaal. Dit brengt verantwoordelijkheid bij
één persoon in plaats van versnipperd over
afdelingen.
MEDEWERKERS ZIJN HET GEZICHT VAN
JE SERVICEFORMULE.
Service kun je bedenken aan de designtafel,
maar het wordt waargemaakt door de
medewerkers. Het zijn de medewerkers
die de klant ziet, die de klanten helpen en
bedienen. Het gedrag van je medewerkers is
misschien wel het moeilijkst te beïnvloeden:
met de Serviceformule krijg je concrete
suggesties om met medewerkers samen te
werken aan 100% service.

ZELF AAN DE SLAG MET DE
SERVICEFORMULE?
Wil je aan de slag met Serviceformules?
Meld je dan nu aan bij onze Serviceformule
Bootcamp via 100procentservice.nl
In de Serviceformule Bootcamp ga je aan de
slag om de dienstverlening van je organisatie
blijvend en succesvol te verbeteren. De
Serviceformule is daarbij een belangrijke
leidraad.

HET PROGRAMMA:
1. Laat
je
inspireren
door
de
nieuwste trends in service: Luister
naar de signalen van innovaties in
dienstverlening in de markt.
2. Breng je klanten naar binnen: Breng
in kaart wie je klanten zijn, wat hen
drijft en wat zij van je verwachten?
3. Visualiseer de Serviceformule: Wat
ga je aanpakken om 100% service te
bieden aan je klanten?
4. Maak de Serviceformule routekaart:
De Serviceformule is een succesformule.
Pitch je routekaart hoe je de formule
snel en slim realiseert.

zie www.100procentservice.nl
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De Omgevingswet is
cultuur. Maar hoe voer
ik betere gesprekken
en kan ik boeiende
bijeenkomsten organiseren die echt tot
participatie leiden.

Een succesvol project is
duurzaam succesvol als
en alleen als ze goede
wederzijds afhankelijke
relaties heeft met al haar
stakeholders.

Even voorstellen:
Kenneth Smit is een professionele verbeter organisatie dat
zich met ruim 90 trainer/consultants bevindt aan de top van
de Nederlandse consultancy en advies markt.
De trainers hebben allen zelf ruime commerciële-en managementervaring opgedaan en zijn intensief opgeleid om
de opdrachtgever te ondersteunen met het realiseren van
zijn doelstellingen.
De eigen ontwikkeling als adviseur/consultant geschiedt op
basis van “education permanente”. Kenneth Smit is een van
oorsprong puur Hollands bedrijf en bestaat inmiddels 31
jaar op de Nederlandse markt.
De organisatie is CEDEO-erkend, hetgeen staat voor kwaliteit in zowel de uitvoering van als van de dienstverlening en
begeleiding rondom het integraal verbeteren van organisaties.
Dit alles door onze klanten als uitstekend gewaardeerd.
Altijd vanuit de gedachte dat verandering tot succes moet
leiden vertaald in ons:
Inhoud workshop:
Voor het Provero congres hebben wij een workshop ontwikkeld op basis van de veranderingen die voor de deur staan
voor iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling naar

Hoe bouw ik vertrouwen op, het komt te voet en gaat
te paard
Achtergronden van het menselijke doen en laten. Factoren
beheersen als vertrouwen opbouwen, hanteren van gespreksevenwicht, continuïteit in de relatie brengen. Herkennen van het type mens en op de juiste manier benaderen.

toekomstbestendige omgevingsplannen.
En dat vraagt van iedere betrokkene een andere manier met
burgers om te gaan. Dus zal daarbij de communicatie ook
aangepast moeten worden aan de veranderende rol.
De volgende onderwerpen zijn behandeld tijdens de
workshop:
Communicatie, soms
gaat het goed!
Welke factoren kunnen
een juiste
communicatie in de weg
staan en hoe gaan we hier
mee om? Hiermee zijn de
deelnemers straks in staat
doelmatiger met hun tijd
én de tijd van een ander
om te gaan.

Hoe inspireer ik om te komen tot goede ideeën, de “ja
mits” methodiek
•
Behoefte- en probleemanalyse doorvoeren met
behulp van vraag- en interviewtechnieken, verkrijgen
van “diepte en aansluiting” in een gesprek.
•
Helicopterview hanteren.
•
Door de burger als partner waarmee je kan
samenwerken
gezien worden.
Op deze manier
wordt een juiste
basis gecreëerd
om zaken te
kunnen (blijven)
doen.

“I love burgers”.

Wat is nodig
om echt samen te werken, de basis om elkaar te versterken
Niet de probleemstelling maar de relatie centraal stellen.
Deze benadering stelt andere eisen aan het gedrag en de
vaardigheden van de betrokken partijen.

Het is tenslotte het persoonlijk contact en de aard van de
relatie die de doorslag geven bij het verkrijgen van een
opdracht.
Doeldenken vanaf de start, een goede opening en
geen valse start
Professioneel het gesprek openen en het initiatief behouden. In staat zijn om een creatieve, professionele
gespreksopening te creëren om de burger geïnteresseerd
te (houden) maken en direct het initiatief in het gesprek te
verkrijgen.
Burgers krijgen hierdoor een professioneel beeld van u
als medewerker en daarmee van uw organisatie als een
professional.
Dit alles met als doel de omgeving toekomstbestendig te
kunnen plannen. Mocht u geïnteresseerd zijn in de spreker
van deze workshop kijk dan op:
https://www.youtube.com/watch?v=6AlJp0tzzrU
Direct contact met de spreker Peter Verstoep,
bel 06 – 11 39 64 40 of mail: p.verstoep@kennethsmit.com
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Een nieuwe omgevingsvisie Voorst,
de kracht van experimenteren!

Buiten beginnen is
binnen winnen

Door:
Monique Kastelein,
Sellsius marketing en
communicatie

In het marketing- en communicatie-vak wordt vaak het
volgende als uitgangspunt genomen:
“binnen beginnen is buiten winnen”.
Dat heeft alles te maken met het DNA van organisaties,
waarbij medewerkers de (uit)dragers zijn van de
merkbelofte, de centrale boodschap en de sleutelfiguren
zijn in het waarmaken ervan. Het doel is medewerkers
richting geven voor wenselijk gedrag en hen centraal
stellen als bepalende factor voor succes. Bij gemeenten die
de veranderopgave hebben voor de omgevingswet, werkt
het volgens ons net andersom.
Graag delen wij met u de volgende visie. Op iedere laptop
of PC, van iedereen die bezig is met voorbereiding of
implementatie van een andere werkwijze in het kader van
de omgevingswet, zou een post-it moeten hangen met
“buiten beginnen is binnen winnen”. Want precies dát is
de veranderopgave. Niet denken en handelen vanuit een
interne boodschap, vanuit processen, systemen en functies,
maar vanuit de behoefte van de inwoner, de burger, de
klant.

De energie van buiten
Het helpt je niet door te vertellen of op te schrijven dat je
de ‘burger centraal moet stellen’. Ook niet door termen
als ‘participatie’ en ‘betrekken van burgers’ te pas en te
onpas toe te passen. Want het betrekken van burgers bij
je eigen proces, is nog stééds een van-binnen-naar-buiten
gedachte. De werkelijke verandering wordt pas bereikt als
je de energie van buiten haalt, als je erachter komt wat
er leeft en wat mensen belangrijk vinden in hun eigen
leefomgeving en ze daar ook mede-verantwoordelijk voor
maakt. Natuurlijk geef je daarin – waar nodig - richting op
onderwerpen en thema’s, want het gaat (nog) niet vanzelf.
En je moet er de juiste kanalen voor openstellen.
Inzicht-intentie-gedrag
Deze transitie, of veranderopgave vraagt om het
ontwikkelen van inzicht bij de huidige medewerkers. Pas
als gevoeld en gesnapt wordt ‘waarom’ kan de intentie
ontstaan voor verandering van gedrag. En dat gedrag, van
zowel de burgers als vanuit de instanties, is de sleutel voor
succes.

EIND 2017 HEEFT DE GEMEENTERAAD VAN VOORST
VOORUITLOPEND
OP
DE
OMGEVINGSWET
HAAR
OMGEVINGSVISIE, DE RUIMTELIJKE TOEKOMSTVISIE VOORST
‘KWALITEIT, VERBINDING EN DUURZAAMHEID’ VASTGESTELD.
DE VISIE IS GEMAAKT VOOR EN DOOR INWONERS, BEDRIJVEN
EN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES. PARTICIPATIE STOND
CENTRAAL GEDURENDE HET HELE PLANVORMINGSPROCES.
DAT WAS SOMS SPANNEND, MAAR VOORAL EEN GEWELDIG
INSPIREREND PROCES DAT VOOR DE GEMEENTE VOORST EEN
PRACHTIGE VISIE HEEFT OPGELEVERD. HIERMEE HOUDT HET NIET
OP, DE VISIE IS SLECHTS EEN EERSTE STAP IN EEN VERNIEUWENDE
VORM VAN WERKEN MET DE SAMENLEVING.
Het omgevingsvisietraject startte eind 2015 met de selectie als één
van de negen ‘Pilots Omgevingsvisie’ door het toenmalige ministerie
van Infrastructuur & Milieu. De deelname als pilot creëerde bij de
gemeenteraad draagvlak om meer te experimenteren met proces en
participatie.
En zo gingen we van start met het samenstellen van een Denktank,
een groep enthousiaste en gemotiveerde inwoners met een frisse
kijk op de toekomst van de gemeente Voorst. De denktank kreeg de
kans om de omgevingsvisie te maken, maar gaf al vrij snel aan dat zij
vooral voor inspiratie en creativiteit wilde zorgen in de vorm van een
inspiratiedocument. De denktank legde de focus daarbij op 4 verschillende
inhoudelijke thema’s en op het thema ‘rol van de overheid’ als voorloper
op de omgevingsvisie.
Het inspiratiedocument was bedoeld om te prikkelen en discussies op
gang te brengen. Daar hebben we in de tweede fase van het proces,
het opstellen van de omgevingsvisie, dan ook dankbaar gebruik van
gemaakt!
In deze tweede fase hebben we geëxperimenteerd met verschillende
andere vormen van participatie. Zo hebben we participatie-app VOXY
gelanceerd, hebben we expertisetafels georganiseerd voor professionals
en zijn er discussieavonden georganiseerd. De denktankleden zijn bij al
deze participatievormen betrokken geweest en vormden de rode draad
in het proces.

Een ander resultaat van het participatietraject was ook vooral de roep om
krachtige netwerken. De gemeente Voorst kan hierin een belangrijke rol
spelen door te investeren in relaties met eigen bewoners en organisaties,
maar ook met partners buiten de grenzen van de gemeente.
De resultaten van alle participatievormen zijn meegewogen en als
vertrekpunt gehanteerd bij het opstellen van de omgevingsvisie. De
visie gaat natuurlijk over inhoud, maar mede door de uitkomsten van
het participatietraject óók over een nieuwe manier van werken. Wij
kiezen in het realiseren van onze ruimtelijke ambities voor een manier
van werken die is gericht op verbinding, door de komende jaren gericht
te investeren in het versterken van een aantal cruciale netwerken
binnen onze samenleving. Daarnaast gaan we gericht(er) werken aan
krachtige verbindingen met andere overheden en instanties die voor de
ruimtelijke kwaliteit van onze gemeente van belang zijn. Het overleg met
vertegenwoordigers van de kernen van de gemeente wordt intensiever.
En wellicht op de langere termijn het belangrijkst: meer participatie van
bewoners, organisaties en instanties in het beleid van onze gemeente
wordt met kracht voortgezet.
Het vaststellen van de visie was dus slechts een eerste stap in een
vernieuwende vorm van werken met de samenleving. Het komende
jaar werken wij de visie verder uit door samen met de samenleving een
uitvoeringsagenda op te stellen. Deze uitvoeringsagenda zal korte en
lange termijn doelen bevatten en specifieke projecten benoemen. Partijen
die betrokken zijn bij de realisatie worden specifiek benoemd. Als de
actualiteit er om vraagt zal de uitvoeringsagenda regelmatig aangepast
worden. Op deze wijze blijft onze visie dynamisch en kunnen we samen
met de samenleving onze doelen behalen en kansen benutten.
Met deze werkwijze lopen wij vooruit op de omgevingswet en zijn wij
klaar voor de toekomst!
Meer informatie?
Neem contact op met Leonieke Beltman-Rompelman, senior Ruimtelijke
Ontwikkeling gemeente Voorst, tel 0571-279364, l.beltman@voorst.nl
Link naar de visie en het inspiratiedocument:
www.voorst.nl/toekomstvisie
Door: Leonieke Beltman, gemeente Voorst.

Er is veel input geleverd door ruim 50 professionele organisaties en
instellingen (werkzaam in de gemeente Voorst), de participatie-app
VOXY is bijna 2000 keer gespeeld en ook de openbare discussieavonden
hebben waardevolle informatie opgeleverd. We hebben door inzet van de
verschillende participatievormen een grote doelgroep kunnen bereiken,
die veel verder ging dan de ‘usual suspects’. Vooral onze participatieapp VOXY heeft bijgedragen aan het vergroten van de bekendheid
rondom het omgevingsvisietraject. Met 2000 spelers in 3 maanden (de
jongste speler was 13 jaar, de oudste 78), kunnen we de inzet van de
app als zeer geslaagd beschouwen. De app maakte het mogelijk om
op een laagdrempelige eenvoudige manier een mening te geven over
ontwikkelingen in de gemeente Voorst.
Het participatietraject heeft duidelijk laten zien waar we als gemeente
trots op kunnen zijn en heeft ook laten zien dat we met lokale kracht veel
kunnen bereiken. Identiteit bleek bij al deze participatievormen steeds
terug te keren als verbindend element. Praten over identiteit verbindt
mensen en geeft een gezamenlijk gevoel van trots en waarde.
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Van Staalkaarten
			en Standaarden

Samenwerken op weg naar
bruikbare voorbeelden voor
het omgevingsplan

DOOR:
MR. ANNEMIEKE ELFFERICH-SCHATTENBERG MCC, ADVISEUR PROGRAMMA AAN DE SLAG MET DE OMGEVINGSWET
EN GIJS KOEDAM, ADVISEUR PR04 GEONOVUM-KOOP

Het
Programma
Aan
de
slag
met
de
Omgevingswet
is
een
samenwerkingsverband van gemeenten
(VNG), provincies (IPO), waterschappen
(UvW) en het Rijk. Het programma
ondersteunt overheden, maatschappelijke
partners, bedrijven, initiatiefnemers en
belanghebbenden om te kunnen werken met
de wet. Het programma kent twee sporen.
Het spoor Digitaal Stelsel Omgevingswet
(DSO) richt zich op de technische realisatie
van de digitaliseringsambitie van de
Omgevingswet. Dat is de keten van digitaal
opstellen – uitwisselen – gebruiken van
Omgevingsdocumenten. Daarnaast is er
het spoor van de Invoeringsondersteuning
die bevoegde gezagen helpt bij het
implementeren van de Omgevingswet.
Een van de kernbegrippen in de
Omgevingswet is de 'fysieke leefomgeving'.
Dit begrip bepaalt de werkingssfeer van
de Omgevingswet. Een afgebakende
definitie is er niet.
Samen met de
waterschapsverordening
bevat
het
omgevingsplan van de gemeente de regels
voor de fysieke leefomgeving op lokaal
niveau. De gemeente is bevoegd voor
toezicht en handhaving van de regels in het
omgevingsplan. Bij het opstellen van het

omgevingsplan moet de gemeente rekening
houden met de uitgangspunten van de
Omgevingswet.
Het omgevingsplan regelt een evenwichtige
toedeling van functies aan locaties.
Daarnaast kan de gemeente in het
omgevingsplan regels stellen aan activiteiten.
Dit kan alleen als het Rijk en de provincie die
activiteiten niet al heeft geregeld in de AMvB
of omgevingsverordening.
Om te kunnen werken met de Omgevingswet
wordt
door
Geonovum
en
KOOP
(Kennis- en exploitatiecentrum Officiële
Overheidspublicaties) gewerkt aan digitale
standaarden. De standaarden bestaan uit
de Standaard voor Overheidspublicaties
(STOP) dat het generieke informatiemodel
beschrijft waarmee huidige en toekomstige
besluiten van de overheid kunnen worden
gemodelleerd. Die worden aangevuld
met
zogenaamde
toepassingsprofielen
voor besluiten van de overheid in een
bepaald domein. Voor de besluiten en
rechtsfiguren onder de Omgevingswet
zijn
dit
de
Toepassingsprofielen
Omgevingsdocumenten
(TPOD).
Het
TPOD-omgevingsplan beschrijft hoe het
omgevingsplan digitaal gecodeerd kan

worden door de gemeenten. Het beschrijft
nadrukkelijk niet wat de inhoud van zo’n
omgevingsplan zou moeten zijn. Versie 0.85
van de standaarden voor de Omgevingswet
heeft in februari en maart van dit jaar ter
consultatie gelegen.
Het maken van voorbeelden voor de
kerninstrumenten vormt een belangrijk
onderdeel van de invoeringsondersteuning.
In de praktijk is gebleken dat er behoefte is
om het omgevingsplan inhoudelijk concreter
te maken. Daarom is het deelproject
‘Handvatten voor het omgevingsplan’
opgezet, dat in de zomer van 2016 van start
is gegaan. Het project kent drie doelen:
1. ontwikkelen
van
staalkaarten
(voorbeelden) van concrete inhoud van
een omgevingsplan;
2. het ontwikkelen en verspreiden van
kennis over het omgevingsplan;
3. praktische en juridische knelpunten
opsporen en aankaarten.
Een staalkaart beoogt een representatief deel
(gebied of thema) van het omgevingsplan
weer te geven binnen de daarvoor
geldende wettelijke eisen. Een staalkaart
dient enerzijds als inspiratiekader voor de
opstellers van omgevingsplannen teneinde

de doelstelling, reikwijdte en nieuwe
mogelijkheden van de Omgevingswet en
bijbehorende AMvB’s voor het voetlicht te
brengen. Anderzijds dient een staalkaart een
representatief voorbeeldmodel te zijn dat tot
in concrete details juridisch houdbare regels
bevat, passend binnen de structuur van
de wet, AMvB’s en regelingen (voor zover
beschikbaar) toegespitst op het onderwerp
van de staalkaart.
In de eerste ronde zijn twee gebiedsgerichte
en twee thematische Staalkaarten gemaakt:
• Staalkaart Centrum Stedelijk;
• Staalkaart Buiten Centrum Stedelijk;
• Staalkaart Bedrijfsmatige Activiteiten;
• Staalkaart Energietransitie.
De consortia die de Staalkaarten maken
worden begeleid door een kernteam vanuit
het project. De opgeleverde staalkaarten
worden getoetst en becommentarieerd
door een grote community van bevoegde
gezagen.
De uitdaging van beide sporen is om
enerzijds inspiratie en handvatten te geven
voor een omgevingsplan waarin de doelen
en bedoeling van de wet om integraal tot een
omgevingsplan te komen en de bescherming

en benutting van de fysieke leefomgeving tot
zijn recht komt. Anderzijds is de uitdaging
om dit omgevingsplan zo te structureren
dat het ook digitaal bekend gemaakt kan
worden, vindbaar en in het DSO bevraagbaar
is. Beide sporen zijn nu gezamenlijk aan het
ontdekken hoe en waar de grenzen van deze
opgave liggen.
Gezamenlijk
uitgangspunt
voor
de
samenwerking is de notie dat het niet zo
kan zijn dat er staalkaarten komen die niet
met de standaard voor omgevingsplannen
kunnen worden gecodeerd, en andersom.
Belangrijk om te weten, is dat de
consortia die de staalkaarten maken
niet vooraf hebben gekeken naar het
toepassingsprofiel
omgevingsplan.
De
bedoeling van de staalkaarten is juist om
de nieuwe beleidsvrijheid en mogelijkheden
onder de Omgevingswet inhoudelijk ten
volle te benutten. Dit om te voorkomen
dat er staalkaarten worden gemaakt
die als het ware al zijn voorgesorteerd
om in de standaard te kunnen gieten.
Uiteraard levert dit interessante discussies
op die zich toespitsen op de vraag in
hoeverre standaardiseren het benutten
van de nieuwe beleidsmogelijkheden

onder de Omgevingswet belemmert. Is
bijvoorbeeld het voorschrijven van een
vaste hoofdstukindeling een rem op de
creativiteit bij de inhoudelijke invulling van
het omgevingsplan? En lijkt het toedelen
van functies aan locaties niet teveel op
het maken van een bestemmingsplan? Dit
soort vragen moet aan de orde komen om
recht te kunnen doen aan de doelen van
de Omgevingswet. Enerzijds veel meer
inhoudelijke beleidsvrijheid en creativiteit
voor gemeenten, anderzijds bruikbaarheid
van omgevingsplannen in een digitaal stelsel
waarin zowel de opsteller als de gebruiker
optimaal worden bediend.
In dit hele traject om de juiste vorm te
vinden is het uitermate belangrijk gebleken
om samen op te trekken, naar elkaars
standpunten te luisteren en elkaars taal te
leren begrijpen. Dit zijn echt de uitdagingen
van de Omgevingswet!!!
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Pionieren,
normaliseren
en wegverzinnen

Naar verwachting treedt op 1 januari
2021 de Omgevingswet in werking. Op
dit moment experimenteren al zo’n 150
gemeenten vooruitlopend op deze wet met
een ‘bestemmingsplan verbrede reikwijdte’.
Deze experimenten zijn mogelijk gemaakt
via de Crisis- en herstelwet. In deze Chwpool zitten de pioniers. De pioniers die
niet kunnen wachten op het nieuwe
omgevingsrecht dat aan de horizon lonkt,
maar daar nu al stappen in willen zetten.
Soms is dat om een gebiedsontwikkeling
mogelijk te maken. Soms is dat om actuele
omgevingsrechtelijke vraagstukken van een
adequaat antwoord te voorzien. Opgaven
hangen steeds meer met elkaar samen. Je
kunt dan niet altijd meer goed uit de voeten
met het huidige instrumentarium. En soms
kan het met de nieuwe instrumenten ook
gewoon een stuk efficiënter. Met minder
onderzoekslasten bijvoorbeeld.
Tijdens het pionieren is het soms
afzien. Want hoe werken die nieuwe
instrumenten precies? Er moet nog veel
worden ontdekt. Het ministerie van

Bzk bracht een inspiratiegids uit voor
de bestemmingsplannen met verbrede
reikwijdte. Daar kun je af en toe inspiratie uit
opdoen. En er zijn ongetwijfeld gemeenten
in de omgeving die ook op ontdekkingstocht
zijn. Maar toch, er zijn nog geen gebaande
paden. Zelfs de olifantenpaadjes door
het gras zijn nog niet ingesleten. Zo’n
ontdekkingstocht vraagt dus extra energie
en creativiteit.
Toch is het om meerdere redenen goed om
door te zetten. In de eerste plaats omdat
het gewoon goed is om innovatief en
creatief te reageren op vraagstukken. Het
helpt je om scherp te blijven. In de tweede
plaats lonkt natuurlijk het omgevingsrecht
aan de horizon. De verbeterdoelen van de
Omgevingswet zijn niet mis. Daar wil je nu
toch al gebruik van maken?
Bij het maken van de Omgevingswet was
een van de kreten op de werkvloer: ‘dit kan
worden genormaliseerd’. Of: ‘dit kunnen we
wegverzinnen’. Waarom zouden we zaken
specifiek in de Omgevingswet regelen als

het ook al generiek is geregeld? Bijvoorbeeld
in de Algemene wet bestuursrecht, de
Gemeentewet, of de Bekendmakingswet.
De inzet van de Omgevingswet is om
-daar waar het kan- aan te sluiten bij
het generieke bestuursrecht. Zo konden
dingen
worden
‘wegverzonnen’.
Denk daarbij naast allerlei specifieke
regelingen – bijvoorbeeld de specifieke
delegatiebepalingen als uitwerkingsplichten
en wijzigingsbevoegdheden – ook aan de
vele ficties in het huidig omgevingsrecht.
Bijvoorbeeld de fictie van actief grondbeleid
bij de regeling voor grondexploitatie, de
ficties van bedrijven en milieuzonering,
of de ficties in het planschaderecht. Dat
soort ficties zorgt voor ruis in het systeem
en niet altijd voor de gewenste uitkomst.
In het huidige planschaderecht leidt het er
soms bijvoorbeeld toe dat schade die niet
wordt geleden wel wordt uitgekeerd en
schade die wel wordt geleden niet wordt
uitgekeerd. En dat is natuurlijk ongewenst.
En dit is nog maar een beperkte greep uit de
fictie-pot. Er valt nog veel weg te verzinnen.
Ik geef toe, het klinkt wat poëtisch, dat

‘wegverzinnen van ficties’. En toch is het
heel reëel. Je kunt er concrete resultaten mee
boeken. Bijvoorbeeld het beter beschermen
van de leefomgeving, het verbeteren van
het vestigingsklimaat, het verbeteren van
duidelijkheid en daarmee de rechtszekerheid,
de onderzoekslasten verminderen en
het hergebruik van informatie over de
leefomgeving mogelijk maken. Met zo veel
ficties valt er nog genoeg te innoveren.
Kortom: zo’n aanpak van normaliseren en
wegverzinnen is ook goed denkbaar bij de
omgevingsplannen zelf. Het helpt je om
te komen tot een omgevingsplan dat de
snelheid van de maatschappij kan bijhouden.
Dat dat moeilijk is, merken we elke
dag. Op de gemeentelijke werkvloer
bijvoorbeeld als we aan de slag zijn met
zo’n bestemmingsplan verbrede reikwijdte.
We merken dat ook bij de staalkaarten die
we voor de omgevingsplannen ontwikkelen.
Het is best moeilijk om los te komen van
de bestemmingsplannenwereld als je daar
dagelijks in zit. Je moet echt een omgeving
creëren waarin je even los kunt komen van
de bestaande kaders. Een omgeving binnen

– of zelfs buiten – je organisatie waar je
kijkt naar wat nodig is in plaats van hoe het
altijd is geweest. Een plek waar je stralend
mag falen. Waar je mag vallen en opstaan.
Kortom: een effectieve leeromgeving. Gun
jezelf die ruimte. En gun het ook je managers
dat ze jou en je team die ruimte gunnen. Het
is namelijk niet onbelangrijk
dat je de kansen kan pakken.
De omgevingsplannen zijn
per slot van rekening toch
de plannen waar je de
verbeterdoelen van de wet
mee kunt maken of kraken.

afschaffen actualiseringsplicht krijgt. Meld je
experiment straks nog eenvoudiger aan via
de Transitiewet omgevingsrecht. Denk mee
met het ontwikkelen van de staalkaarten.
Maar wacht vooral niet.

Ga aan de slag. Ontdek, pionier,
droom weg en verzin weg. En bouw
samen aan het nieuwe normaal.

In zo’n omgeving kun je de stip aan de
horizon van het nieuwe omgevingsrecht
met de huidige kennis en inzichten in het
hier en nu halen. Die stip zal gedurende
je ontdekkingstocht vast nog een paar
keer veranderen. Het is dus niet meteen
mogelijk om een volledige route er naar
toe uit te stippelen. Maar je kunt voor
jezelf wel scherp maken welke stappen je
nu al kunt zetten. Gebruik de ruimte die je
daarvoor als gevolg van het Wetsvoorstel

DOOR: MR. DRS. M. (MAARTEN) ENGELBERTS,
SENIOR BELEIDSMEDEWERKER, VNG,
TEAM INVOERING OMGEVINGSWET
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Nu eerst een echte		 praktijkproef
DOOR: PROF. MR. J. STRUIKSMA1

GAAT HET NU DE GOEDE KANT OP MET HET DIGITAAL STELSEL OMGEVINGSWET (DSO)? EERDER LIET IK
KRITISCHE GELUIDEN HOREN2. IK BEPERK ME HIER TOT DE GANG VAN ZAKEN ROND DE STANDAARD VOOR
HET OMGEVINGSPLAN. IK PLEIT IN DIT STUK VOOR EEN BREDE PRAKTIJKPROEF WAARBIJ HET INHOUDELIJKE
PROCES VAN HET WERKEN AAN DE INHOUD EN DE VORMGEVING VAN EEN OMGEVINGSPLAN ZO VOLLEDIG
MOGELIJK WORDT NAGEBOOTST.
PROBLEEM
Omgevingsplannen zullen enorm verschillen
van andere overheidspublicaties, veel meer
dan de verordeningen van provincies en
waterschappen en de algemene maatregelen
van bestuur van het Rijk. Het is hier niet
de plaats om uitgebreid in te gaan op
de vele verschillende soorten regels die
in omgevingsplannen kunnen worden
opgenomen en de grote mate van vrijheid
die bij de inhoudelijke en redactionele
vormgeving aan de orde zijn. Veel van die
regels zijn nieuw, althans in het kader van
een omgevingsdocument. We zijn dan bij
een belangrijk aandachtspunt: er is nog
geen enkele ervaring met het opstellen
van echte omgevingsplannen. De enige
oplossing is praktijkproeven te nemen met de
bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte
zoals ze nu worden opgesteld onder de
werking van de Crisis- en herstelwet.
Het
probleem,
althans
vanuit
het
perspectief van het DSO, is dat deze
plannen zijn opgesteld volgens de nu voor

bestemmingsplannen geldende standaarden,
in het bijzonder het IMRO. Uitgangspunt
voor dit model is dat bestemmingen als
geheel bevraagbaar zijn, terwijl het essentiële
kenmerk van de nieuwe standaard is, dat
documenten op regelniveau kunnen worden
geselecteerd. De vraag blijft overeind of deze
faciliteit echt van toegevoegde waarde voor
gebruikers is. Deze keuze maakt het systeem
echt ingewikkeld en bewerkelijk. We moeten
echter constateren dat deze keuze in het DSO
nu eenmaal gemaakt is. Ook vanuit deze
invalshoek bezien, zou het nuttig zijn om een
praktijkproef te doen waardoor duidelijk zou
kunnen worden welke consequentie deze
keuze heeft voor het inhoudelijke werk aan de
toekomstige omgevingsplannen. We hebben
dan een idee wat ons te wachten staat.

Dit rapport berust op onderzoek dat al werd
gedaan rond de zomer en in het begin van
de herfst van 2017. Ter beschikking stond
versie 0.75 van de standaard. Er namen
negen bevoegde gezagen en tien leveranciers
en dienstverleners aan deel. Een van de
onderdelen van de proef betrof het omzetten
van de bestemmingsplannen Binckhorst
van Den Haag en Waterstad van Rotterdam
(IMRO-standaard) naar de structuur die wordt
voorgeschreven in de toenmalige versie van het
toepassingsprofiel. De praktijkproef wees uit
dat de wijze waarop de regels in deze plannen
zijn vervat, niet is om te zetten in de, zoals
toen werd gesteld, nu beoogde structuur4.
We moeten hieruit de conclusie trekken dat
de praktijkproef moet worden herhaald, maar
1

Jan Struiksma is hoogleraar Bestuursrecht, in het bijzonder het Ruimtelijke

Omgevingsrecht en voorzitter van het Instituut voor Bouwrecht.

EERDERE PRAKTIJKPROEF

2

Er is eerder een praktijkproef uitgevoerd, maar
deze had een beperkt karakter, zo kunnen we
opmaken uit het Evaluatierapport praktijkproef
Standaard
voor
omgevingsdocumenten
(Evaluatierapport) van 25 oktober 20173.

2018/7179, en J. Struiksma, ‘Stormwaarschuwing voor het DSO’, Water Governance

J. Struiksma, ‘Digitaal Stelsel Omgevingswet, uithuilen en opnieuw beginnen’, WPNR

Tijdschrift 1/2018.
3

Versie 3.1, te vinden op https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/

documenten.
4

Evaluatierapport, p. 28.

dan met een andere insteek: wat komt erbij kijken als we
een plan als Binckhorst met behoud van de uitgangspunten,
de beleidsdoelen en de specifiek vormgegeven juridische
instrumenten opnieuw opzetten volgens de standaard voor
overheidsdocumenten.

STANDAARD
Een praktijkproef is naar mijn mening makkelijker geworden,
omdat in januari 2018 versie 0.85 van de standaard voor
overheidsdocumenten is verschenen. Deze is te beschouwen
als een zeer grote inhoudelijke sprong voorwaarts5. Bij de
standaard wordt een toelichting beschikbaar gesteld6. Deze
geeft zeer uitgebreide en erg goed leesbare informatie,
specifiek gericht op bestuurders, beleidsmakers, juristen,
gebruikers en softwareontwikkelaars7. Van belang
in het kader van dit artikel is het Toepassingsprofiel
Omgevingsdocumenten Omgevingsplan. Wat opvalt,
is dat definitief de weg naar een vergaande mate van
standaardisering is ingezet, zowel wat betreft de structuur
van de regels, de aanduiding en groepering van functies en
activiteiten en ook de verbeelding van een en ander op een
kaart. Er is gewoonweg veel meer bruikbare sturing dan in de
eerdere versie , waardoor een praktijkproef naar ik aanneem
inderdaad makkelijker is geworden, maar ook meer en
zinvoller informatie kan opleveren dan de eerdere proef.

maken om regeltekst,
werkingsgebieden en waarden
betekenisvol en leesbaar weer te geven, waar nodig op een
kaart. In de Toelichting wordt gesteld dat annotaties op elk
niveau en op elk tijdstip binnen een officiële publicatie kunnen
worden toegevoegd. Ze dienen in de eerste plaats om een
juridische tekst voor machines en systemen interpreteerbaar
te maken. Annotaties kunnen ook gebruikt worden om
termen te koppelen aan een definitie, of bijvoorbeeld
termen onderling met elkaar in verband te brengen. Het is
de bedoeling om annotaties binnen het DSO te gebruiken
bij het verbeelden, selecteren, zoeken en opstellen van
toepasbare regels8.

ANNOTATIES; TOEPASBARE REGELS
Annotaties spelen een centrale rol in STOP en ook in
het TPOD. In het toepassingsprofiel worden ze als volgt
gedefinieerd: elementen waarmee betekenis aan regeltekst
en werkingsgebieden wordt toegevoegd en die het
omgevingsplan machineleesbaar maken en het mogelijk

5
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/documenten/
documenten/consultatie/ (Toepassingsprofiel).
6
Toelichting op de Standaard Officiële Publicaties met specifieke toepassing voor
omgevingsdocumenten (Toelichting)
7
Toelichting, p. 6.
8
Toelichting, p. 12.
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Door: Erik Visser, Harm Borgers,
AT Osborne Legal Services

Energietransitie en
Instrumentenmix: een sterk duo!
NEDERLAND IS BEZIG MET DE ENERGIETRANSITIE, MET ENORME GEVOLGEN VOOR
DE ECONOMIE EN DE FYSIEKE LEEFOMGEVING. IN HOOG TEMPO ONTSTAAN
ALTERNATIEVE VORMEN VAN ENERGIEOPWEKKING, WIJZIGT DE ENERGIEDISTRIBUTIE
EN WORDEN BESPARINGSMAATREGELEN GETROFFEN. GEMEENTEN KUNNEN VANAF
2021 DE INSTRUMENTEN VAN DE OMGEVINGSWET INZETTEN VOOR HET REALISEREN
VAN DOELSTELLINGEN VOOR DE TRANSITIE. BIJVOORBEELD DOOR HET JURIDISCH
VASTLEGGEN VAN KOOLSTOFBUDGETTEN EN HET AARDGASVRIJ EN ENERGIEZUINIG
MAKEN VAN BESTAANDE WIJKEN.

DOOR:
PROF. MR. J. STRUIKSMA1

CONCLUSIE

Zoals de annotaties nu zijn gepositioneerd in de standaard, zijn
ze in feite onmisbaar om de digitale raadpleegbaarheid en de
serviceverlening aan de gebruiker te ondersteunen. Dit voegt zich
niet in het advies van de Taskforce, die voorstelde: “…. de verplicht
toe te voegen annotaties van de STOP/TPOD-standaarden in
diepgang en structuur te beperken tot die annotaties die nodig
zijn voor bekendmaken en beschikbaarstellen. Dat betekent
dat geen annotaties verplicht worden gesteld die dienen voor
andere processen, zoals vragenbomen en op activiteit gestuurde
bevraging van besluiten9." Volgt men dit advies op, dan is
het zeer onzeker of een grote hoeveelheid eerder beoogde
functionaliteit, onder meer in de vorm van toepasbare regels,
uiteindelijk zal worden aangeboden. Dat hangt voornamelijk af
van de hoeveelheid werk die gemoeid is met het aanbrengen
van annotaties en het opstellen van toepasbare regels.
Een praktijkproef zou inzicht kunnen bieden, waarbij eventueel
onderscheid gemaakt zou kunnen worden in verschillende
niveaus van ‘verrijking’. Overigens wordt een heroverweging
van de rol en de positie van annotaties naar aanleiding van het
rapport van de taskforce al aangekondigd in de disclaimer bij de
jongste versie van het toepassingsprofiel10.

Het is nodig een praktijkproef te doen met de ombouw van
een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte naar een
omgevingsplan op basis van de nu bekende versies van de
verschillende standaarden. Daarin moeten alle denkbare aspecten
in onderlinge samenhang aan de orde komen: functies, regels,
annotaties, toepasbare regels en de inbouw van gemeentelijke
verordeningsbepalingen. Dat zal een omvangrijke klus zijn, maar
pas dan hebben we een reëel zicht op de bruikbaarheid van de
standaarden en op de praktische gang van zaken bij het maken
van omgevingsplannen.

9

Eindrapport Taskforce Complexiteitsreductie Digitaal Stelsel Omgevingswet , p. 16.

10

Toepassingsprofiel, p. 2.

Klimaatdoelstellingen
In het wetsvoorstel Klimaatwet worden
klimaatdoelstellingen juridisch verankerd
door per sector de maximale CO2-uitstoot
vast te leggen, waarna dit plafond periodiek
omlaag gaat. Deze koolstofbudgetten binden
wel de rijksoverheid, maar hebben geen
directe juridische binding voor bedrijven,
burgers en decentrale overheden. In feite is
het koolstofbudget een “omgevingswaarde”,
die het klimaatbeleid van een juridische
status voorziet. De volgende stap is dat deze
omgevingswaarde juridisch bindend wordt
doorvertaald naar burgers en bedrijven.
Hiermee wordt de ambitie uitvoerbaar. De
beleidscyclus en de instrumenten van de
Omgevingswet bieden daarvoor handvatten,
dus de praktijk is binnenkort aan zet.

Instrumentenmix
De Omgevingswet heeft als doel een duurzame
ontwikkeling van de fysieke leefomgeving.
Sturen op omgevingskwaliteiten is de
opdracht. Een kwaliteit is bijvoorbeeld
een gezonde en levendige (binnen) stad,
voldoende ruimte voor recreatie, energie- of
een klimaatneutrale woonwijken. Maar wat
betekenen die gewenste kwaliteiten voor de
activiteiten van burgers en bedrijven? Wat
betekent het bereiken van die kwaliteiten voor
het benutten en beschermen van de fysieke
leefomgeving? Daarop kan niet één antwoord
gegeven worden: voor decentrale overheden
is het een zoektocht naar het juiste evenwicht.
Een evenwicht in de relatie tussen kwaliteit en
activiteit, via de toepassing van een mix aan
instrumenten van de Omgevingswet.

Omgevingsvisie
De
instrumentenmix
begint
bij
het
vaststellen van de omgevingsvisie. Die geeft
kwaliteitsambities een juridische status op
strategisch niveau. Maar wat is een goede
visie volgens de Omgevingswet? De visie
bevat de hoofdlijnen van de te bereiken
kwaliteiten, de voorgenomen ontwikkelingen
en de hoofdzaken van het integrale beleid
worden vastgelegd. Zonder dat de wet het
letterlijk voorschrijft, is de visie verweven
met instrumentenmix: bij het benoemen van
de kwaliteiten dient aandacht te zijn voor
de uitvoering en de monitoring daarvan.
De visie moet zowel strategisch, alsook
resultaatsgericht en meetbaar zijn.
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Energietransitie en
Instrumentenmix: 			 een sterk duo!
Door Paul Janssen, expert-geostandaarden bij Geonovum en als informatiemodelleur
betrokken bij de ontwikkeling van de informatiestandaarden voor het DSO

Botsen van kwaliteiten
Neem als voorbeeld de ambitie van veel
gemeenten om energieneutraal te worden.
Dat betekent dat moet worden ingezet op het
opwekken van duurzame energie. Die ambitie
heeft effecten op de fysieke leefomgeving,
met direct en indirect ruimtegebruik. Het
opstellen van windturbines en zonne-akkers
heeft fysiek ruimtebeslag tot gevolg, terwijl de
ruimte schaars is. Het indirecte ruimtegebruik
heeft
effecten
zoals
landschappelijke
verstoring, geluid, slagschaduw die een
aantasting kunnen zijn van het woon- en
leefklimaat.
De
omgevingskwaliteiten
duurzame energie en een prettig woon- en
leefklimaat kunnen dus met elkaar botsen.
Die botsing is ook denkbaar bij de ambitie
om de CO2-uitstoot van bedrijventerreinen
te reduceren. Als het beleidsdoel wordt
uitgewerkt tot een regel voor bedrijven om
minder CO2 te produceren of in duurzame
productieprocessen te investeren dan
kan dit belang van CO2-reductie botsen
met de ambitie van een aantrekkelijk
ondernemingsklimaat in de gemeente.

Daar waar doelen en belangen botsen,
moet worden nagedacht over het gewicht
van elk belang en het evenwicht tussen de
doelen en belangen. Die weging brengt met
zich dat criteria nodig zijn om de belangen
te prioriteren, zoals investeringskosten,
effectiviteit,
snelheid,
maatschappelijk
draagvlak en de mate waarin nadelen beperkt
worden. Zo ontstaat een afwegingskader
waarmee de uitvoering kan bepalen welk
criterium doorslaggevend is in een concrete
situatie. Als het concreet wordt, blijkt hoe
de visie en het afwegingskader doorwerken
in andere instrumenten, zoals het stellen
van regels in het omgevingsplan. De
omgevingsvisie is daarom het noodzakelijke
voorwerk voor een goed omgevingsplan.
Sturingsambitie
Het vaststellen van een omgevingsvisie die
strategisch, resultaatsgericht en meetbaar is,
is een complex maar noodzakelijk proces voor
het behalen van doelen voor de leefomgeving.
Het is niet de bedoeling dat de omgevingsvisie
al een concreet uitvoeringsprogramma bevat,

maar wel dat wordt gestuurd op beoogde
effecten voor bedrijven en burgers. Dan kan de
omgevingsvisie ‘gevoeld’ worden. Zonder die
sturingsambitie wordt de omgevingsvisie een
lege huls, met doelen waar niemand tegen
kan zijn omdat het niet leeft en niet gevoeld
wordt. Dan wordt pas bij de uitvoering de
pijn gevoeld en ontstaat de weerstand. Zo’n
aanpak werkt niet, getuige de ervaringen
met de doelstellingen voor windparken en de
inpassing in de omgeving daarvan. Telkens
moet je terug naar de onderhandelingstafel,
terwijl concrete resultaten uitblijven.

“Maar wat betekenen
die gewenste
kwaliteiten voor
de activiteiten van
burgers en bedrijven?”

Programma
De investering in een goede omgevingsvisie
is een voorwaarde voor een succesvolle
uitvoering. Voor de concretisering van
die uitvoering biedt de Omgevingswet
als instrument het programma. Met een
programma organiseert het bestuur het uit
te voeren beleid, zoals maatregelen die nodig
zijn om de doelstellingen te bereiken. De mate
waarin gekozen wordt voor deze inzet van
beleidsinstrumenten hangt af van de rol en
de sturing – governance – die een gemeente
voorstaat. Een voorbeeld is het aardgasvrij
maken
van
bestaande
woonwijken.
Met een programma kan dan worden
beschreven op welke termijn de vervangende
warmtevoorziening is gerealiseerd, hoe
het proces met bewoners en marktpartijen
wordt ingericht en wat de kosten zijn en hoe
die gefinancierd worden. Ook kan worden
bepaald hoe communicatie- en informatieinstrumenten, heffingen en subsidies worden
ingezet. Deze maatregelen zien veelal toe op
stimuleren om woningen te verduurzamen. De
gemeente kan ook inzetten op een actievere

rol en sturing, door in het programma een
termijn op te nemen voor ‘het sluiten van de
gaskraan’. Dat kan door toepassing te geven
aan het afsluitrecht dat gemeenten naar
verwachting per 1 juli 2018 hebben als de
Wet Voortgang energietransitie in werking is
getreden.
Regels alleen indien nodig
De neiging zal vaak zijn, om de omgevingsvisie
te koppelen aan regels in het omgevingsplan.
Vanuit het perspectief van de beleidscyclus,
is dat minder vanzelfsprekend. Het stellen
van regels is een sluitstuk, een middel om de
realisatie van een ambitie te borgen. Door
het stellen van regels ontstaat een juridische
binding tussen enerzijds de doelstellingen
en gewenste omgevingskwaliteiten in
de Omgevingsvisie en de gevolgen voor
activiteiten. De ambitie zelf heeft geen
effect op bedrijven en burgers, maar een
regel wel. Het omgevingsplan is de daarmee
de verbindende schakel tussen gewenste
kwaliteit en activiteit. Daarom is juist het
doordenken van de gevolgen van de gewenste

kwaliteiten op bedrijven en burgers essentieel
om tot een uitvoerbare omgevingsvisie te
komen. Door de botsing tussen kwaliteiten
bij het ontwerp van de omgevingsvisie mee te
nemen wordt de kans kleiner dat de uitvoering
door weerstand vertraagt. Ook hier geldt: een
goed begin is het halve werk. Dan blijkt dat
het stellen van regels in het omgevingsplan
alleen wenselijk of nodig is, indien de
doelstellingen niet eenvoudiger via een andere
weg bereikt kunnen worden, bijvoorbeeld via
een programma dat inzet op afspraken met
bedrijven en instellingen.
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Afschaffing
actualiseringsplicht van
bestemmingsplannen en
beheersverordeningen
Momenteel is het wetsvoorstel tot wijziging van de Wro
en de Invoeringswet Wro (afschaffing actualiseringsplicht
bestemmingsplannen
en
beheersverordeningen)’
in
behandeling bij de Eerste Kamer. In dit artikel geven we de
context van het wetsvoorstel en wat dit nu betekent voor de
praktijk in het licht van actualiseren van bestemmingsplannen
en beheersverordeningen en de ontsluiting via www.
Ruimtelijkeplannen.nl.
Kern van het wetsvoorstel
Het wetsvoorstel schaft de generieke actualiseringsplicht
voor bestemmingsplannen uit artikel 3.1 van de Wro af. Het
wetsvoorstel regelt echter niet dat de actualiseringsplicht
wordt afgeschaft voor alle bestemmingsplannen en
beheersverordeningen. Het wetsvoorstel stelt de voorwaarde
dat plannen wel elektronisch raadpleegbaar zijn. Met andere
woorden: de bestemmingsplannen en beheersverordeningen
zijn via www.uimtelijkeplannen.nl ontsloten en een plan dat
niet op www.ruimtelijkeplannen.nl is te vinden, daarvoor geldt
de actualiseringsplicht dus wel.
Doel van de wetgever
Met de Invoeringswet Omgevingswet wordt er in voorzien
dat alle bestemmingsplannen, beheersverordeningen en
vergelijkbare instrumenten, zoals inpassingsplannen, die in een
gemeente van kracht zijn, vanaf de inwerkingtreding van de
Omgevingswet worden aangemerkt als één omgevingsplan.
Het nieuwe stelsel gaat uit van één samenhangend
omgevingsplan, met één set begripsomschrijvingen en gelijke
regels voor gelijke omstandigheden. Het omgevingsplan

Door: Monique van Scherpenzeel,
Geonovum

omvat daarnaast ook meer dan een bestemmingsplan. Ook de
inhoud van lokale verordeningen op het gebied van de fysieke
leefomgeving zal onderdeel worden van het omgevingsplan.
Dat is voor gemeenten een forse klus.

van deze plannen is rechtsgeldig. Deze plannen mogen door de
gemeenten conform de oude standaard IMRO2006 of facultatieve
standaard Plancontour&PDF (PRPCP2008) via Ruimtelijkeplannen.nl
worden ontsloten.

In de aanloop naar de inwerkingtreding wordt met het
wetsvoorstel de actualiseringsplicht uit de Wro voor
een belangrijk deel van de bestemmingsplannen en
beheersverordeningen afgeschaft. Hierdoor komt ruimte
beschikbaar, zodat gemeenten in aanloop naar de
Omgevingswet al kunnen starten met de voorbereiding van het
tot stand te brengen omgevingsplan. Het wetsvoorstel vormt
een onderdeel in de overgang naar het nieuwe stelsel van
het omgevingsrecht, zoals dat naar verwachting in 2021, met
onder meer de Omgevingswet in werking treedt.

Voor de duidelijkheid: dit wetsvoorstel brengt geen verandering in de
regeling die is opgenomen in artikel 8.1.1, tweede lid, van het Besluit
ruimtelijke ordening. Daarin is bepaald dat als de inhoud van plannen
en verordeningen die voor 1 januari 2010 in papieren vorm ter inzage
zijn gelegd en daarna in papieren vorm zijn vastgesteld, aanleiding
geeft tot een andere uitleg dan de elektronisch beschikbaar gestelde
versie van die plannen en verordeningen, de inhoud van de papieren
versie beslissend is. Bij het alsnog elektronisch raadpleegbaar maken
van op papier vastgestelde plannen, blijft de papieren versie dus
leidend in geval van verschillen. Ook voor de ontsluiting van de oude
WRO plannen geldt dat de papieren vorm leidend blijft.

Digitale vorm
Het wetsvoorstel pleit voor een digitale ontsluiting van
de ruimtelijke plannen via de landelijke voorziening
Ruimtelijkeplannen.nl van zowel nieuwe als oude plannen.
Nieuwe plannen opgesteld sinds 1 januari 2010 zijn door
gemeenten conform de wettelijk verplichte RO Standaarden
2008 en 2012 ontsloten. Wanneer een gemeente er voor kiest
in de komende tijd nog wel plannen te actualiseren dan blijft
de gemeente verplicht de RO Standaarden 2012 hiervoor te
gebruiken. De digitaliseringsplicht vervalt immers niet.
Plannen conform de oude WRO en plannen die in de periode
1 juli 2008 tot 1 januari 2010 zijn vastgesteld, hebben een
papieren en soms een digitale vorm. De papieren versie

Wel of niet actualiseren
Ondanks dat gemeenten met dit wetsvoorstel hun handen
vrij krijgen om te starten met omgevingsplannen (en niet te
vergeten omgevingsvisies), kan het in de praktijk nodig blijven
om toch bestemmingsplannen te actualiseren. Bijvoorbeeld
omdat op dit moment de stedenbouwkundige bepalingen
van de bouwverordening nog aanvullend werken op oudere
bestemmingsplannen (in werking vóór 29 november oktober 2014).
Dit is per 1 juli 2018 afgelopen. De bouwverordening werkt niet meer
aanvullend op bestemmingsplannen (of beheersverordeningen). Dit
kan tot gevolg hebben dat er voor een aantal gebieden in gemeenten
helemaal geen planologische regeling meer geldt. Daarnaast zal het

vervallen van de actualiseringsplicht van bestemmingsplannen alleen
gaan gelden voor die plannen die ‘elektronisch raadpleegbaar’ zijn.
Een plan dat niet op de website www.ruimtelijkeplannen.nl staat
is dat niet en daarvoor geldt de actualiseringsplicht dus nog wel.
Deze gebieden blijven ‘wit’ op de website. Zaak is om deze papieren
plannen alsnog digitaal te ontsluiten. Dat kan zonder opnieuw vast
te stellen met behulp van een plancontour en PDF (PRPCP2008) voor
dat gebied waar nog geen nieuw bestemmingsplan is vastgesteld.
Met bovenstaande in het achterhoofd, waarbij genoemde redenen
niet uitputtend zijn, is het aan de gemeenten zelf om af te wegen of
zij al dan niet actualiseren en zich voorbereiden op de Omgevingswet.
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Waarom wachten op
het Digitale Stelsel
Omgevingswet?
HET STEEDS MAAR UITSTELLEN VAN DE INVOERING
VAN DE OMGEVINGSWET REMT INNOVATIES. WAAROM
INVESTEREN IN IETS NIEUWS ALS ER STRAKS EEN NIEUWE
WET KOMT WAARMEE ALLES VÉÉÉL BETER WORDT?
De invoeringsdatum van de Omgevingswet is inmiddels verschoven van
januari 2018 naar januari 2021 en misschien zelfs naar 2023? Deze
jarenlange stilstand is zonde want het huidige digitale stelsel heeft veel
goeds gebracht zoals:
•
alle bestemmingsplannen via 1 landelijk portaal te raadplegen;
•
standaardisatie van bestemmingsplannen;
•
deels automatische voortoets van bestemmingsplannen door
provincies.
Straks wordt alles ‘véél beter’, maar is dit wel zo? In het BIT-advies aan
de Minister staat dat de uitgewerkte oplossing voor het Digitale Stelsel
“ veel ingewikkelder is dan nodig om het huidige dienstverleningsniveau
te kunnen handhaven. IT-functionaliteiten zijn zo ingewikkeld ontworpen
dat ze tot problemen zullen leiden bij het maken en gebruiken ervan en
het is maar de vraag is of ze ooit allemaal gaan werken als bedacht.”
Een aantal verbeterdoelen is wel degelijk haalbaar, zoals:
Het werken met objectgerichte planteksten
Hiermee kun je niet alleen van kaart naar tekst, maar ook van tekst naar
kaart navigeren. Je klikt bijvoorbeeld op artikel 7 in het Omgevingsplan en
bijbehorende werkingsgebied wordt getoond.
Het werken met ‘slimme’ teksten door gebruik te maken van
annotaties
Een ander verbeterpunt is het beter ‘computer-leesbaar’ maken van
planteksten door het toevoegen van annotaties in de tekst. Zo kan een
provincie per artikel in een Omgevingsverordening aangeven of het een
instructieregel betreft.

Mag het?
Selfservice voor
burgers en organisaties
Vergunning checken en aanvragen.
Alle relevante regels op locatieniveau
in 1 oogopslag beschikbaar!

Het kan nu al!
Voor beide verbeterdoelen hoeven we niet te wachten op het DSO omdat
de huidige RO-standaarden deze mogelijkheden al bieden. Tercera maakt
in haar software optimaal gebruik van deze vaak onbekende onderdelen
van de standaarden en levert al:
•
een webbased viewer waarmee ook van tekst naar kaart kan worden
genavigeerd. Deze viewer werkt ook goed op de smartphone en
zowel bestemmingsplannen als Omgevingsplannen (CHW) zijn op
deze wijze te ontsluiten.
•
Een webbased tekstverwerker die zowel de huidige RO-standaarden
als de nieuwe concept-Omgevingswetstandaarden al ondersteunt.
Dus waarom wachten tot 2023 met innoveren? Wij komen graag een keer
bij u langs om deze software live te laten zien.

Wie zijn wij?
Tercera levert software aan het Ministerie, alle 12 provincies en
bijna 50 gemeenten. Onze software is webbased en innovatief.
Wij onderscheiden ons door onze filosofie:
•
we rekenen niets extra’s voor updates en upgrades;
•
per maand opzegbaar;
•
we hanteren open standaarden en open data.

www.maggut.nl

Provero
programma 2018/2019
26 JUNI 2018:
SCHAKELDAG 2018 - BRABANTHALLEN
’S-HERTOGENBOSCH

18 SEPTEMBER 2018:
PROVERO BIJEENKOMST INZAKE
INVOERINGSWET, STANDAARDEN,
VERORDENINGEN EN
SAMENWERKINGSRUIMTE
4 OKTOBER 2018:
DAG VAN DE OMGEVINGSWET (VVM)

11 OKTOBER 2018:
JAARCONGRES VERENIGING BOUW- &
WONINGTOEZICHT NEDERLAND

5/6 NOVEMBER 2018:
VIAG CONGRES

20 EN 21 NOVEMBER 2018:
GEOBUZZ
11 DECEMBER 2018:
PROVERO
THEMABIJEENKOMST

23 MEI 2019:
PROVERO CONGRES 2019

Voor meer informatie en aanmelden, zie www.provero.nl

