
 
Welkom bij de  

 
Online themabijeenkomst 

“Hoe houden wij de winkel open?” 
 

(uw camera graag aan en en microfoon uit) 

 
 

22 september 2022 



Praktisch afspraken 
Graag uw camera aan en uw microfoon uitzetten.  
Helaas geen mogelijkheid tot het live stellen van vragen. 
 
Vragen kunt u stellen in de chat-functie van MS-Teams. Vragen 
worden zoveel mogelijk beantwoord op het einde van elke sessie. 
 
Sheets van alle inleiders (met hun contactgegevens) vindt u na 
afloop op: https://www.provero.nl/download/  

 
Bijeenkomst wordt opgenomen. Link naar de opname wordt - op 
verzoek - beschikbaar gesteld, voor wie verhinderd is. Opname 
wordt niet openbaar gedeeld. 
 

https://www.provero.nl/download/


Wie is Provero? 
Provero helpt professionals uit de praktijk bij hun werk op het 
gebied van de digitalisering en de digitale geo-informatie in de 
fysieke leefomgeving 
 
13 jaar geleden opgericht, toen focus op “digitale Wro”, nu 
focus op “digitale Omgevingswet” 
 
Provero is er voor “de uitwisseling van kennis en kennissen”, 
d.m.v. themabijeenkomsten, jaarcongres en publicaties 
www.provero.nl  
 
 

http://www.provero.nl/


Hoe houden we de winkel open? 
“De winkel?”: het kunnen blijven faciliteren van 
ruimtelijke ontwikkelingen in de BV Nederland:  
- maken van ruimtelijke plannen 
- afgeven van vergunningen 
 
Spannende planning (en onzekerheid) m.b.t. 
invoeringsdatum van de Omgevingswet (1-1-2023) 
 
Welke instrumenten hebben de stakeholders daarbij 
tot hun beschikking? Wat zijn slimme strategieën? 



Deelnemers aan deze online themabijeenkomst 
“Hoe houden wij de winkel open” 

(Vooral) Gemeenten 

Provincies 

Ministerie BZK 

Raad van State 

Softwareleveranciers 

Ingenieurs- en adviesbureaus 

Geonovum 

… 
 

Meer dan 110 inschrijvingen (!) 

 

 

 

 

 



Programma 

13.30 – 13.35 uur  Opening en toelichting programma 
      Hennie Genee (Provero), Erik Dolle (Provero) 
 

13.35 – 14.00 uur Project “Instrumentarium omgevingsplan voor snelle implementatie” 
      Ruud Louwes (Kennislab) 

14.00 – 14.55 uur Wijzigen Omgevingsplan of verstrekken BOPA? 
      Jasmijn van Tilburg (bureau BRO) 
 

14.55 – 15.05 uur  Korte pauze 
 

15.05 – 15.55 uur Presentatie TAM-IMRO 

      Wimfred Grashoff (VNG) 

15.55 – 16.00 uur Afsluiting 
      Hennie Genee (Provero) 

 

 





Tot slot van deze bijeenkomst 

Sheets van alle inleiders (met contactgegevens) vindt u vanaf morgen 
op: https://www.provero.nl/download/  

 

Op verzoek sturen wij een link naar de opname van deze bijeenkomst.  
Mailtje graag naar info@provero.nl  

 

Morgen sturen wij u ook een enquête over uw beoordeling van dit 
webinar 

 

 

https://www.provero.nl/download/
mailto:info@provero.nl


Overige activiteiten Provero in 2022 
 

Aanwezig bij jaarcongressen VVM (Provinciehuis Utrecht) en Vereniging 
BWT (te Ermelo) op 6 oktober 2022 
- ondersteunen van “het digitale spoor van de Omgevingswet” 

 

Dagbijeenkomst “Young Professionals en de Omgevingswet” op 8 
december 2022 (De Observant te Amersfoort) 
- organisatie en invulling samen met Jong Leefomgeving, Jong BNSP, Envire 

 

Jaarcongres Provero (Reehorst Ede) op 1 juni 2023 

 

 



 
Wij danken u voor uw aanwezigheid en inbreng en 

zien u graag bij een volgende (digitale?) activiteit van 
Provero! 

 
 


