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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding  

In het commissiedebat met de Eerste Kamer op 28 juni jl. heeft minister De Jonge toegezegd een enquête te houden 

met als doel goed zicht te krijgen op de stand van zaken bij de uitvoeringspraktijk van de Omgevingswet op een 

zodanige wijze dat de uitvoering zo min mogelijk wordt belast. 

 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de koepels IPO, VNG, Unie van Waterschappen 

en ODNL geven invulling aan deze toezegging door een enquête te houden onder de afzonderlijke bevoegd gezagen 

(gemeenten, provincies, rijkspartijen en waterschappen) en omgevingsdiensten om een landelijk beeld op te kunnen 

maken. Doelstelling van de enquête is in beeld te krijgen waar deze overheidsorganisaties staan wat betreft de 

voorbereidingen op de voorgenomen inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2023. 

 

Aan TwynstraGudde is de opdracht verleend om te reflecteren op de opzet en de uitvoering van de enquête en om de 

resultaten van de enquête te analyseren en te verwerken in voorliggend rapport. In dit rapport ligt de nadruk op het 

geven van een volledig inzicht in de respons van de afzonderlijke bevoegd gezagen en de omgevingsdiensten op basis 

waarvan beslissers tot afwegingen kunnen komen. Daarmee maakt de afweging of de uitvoering klaar is voor de 

inwerkingtreding per 1 januari 2023, geen deel uit van dit rapport. 

1.2. Leeswijzer  

In voorliggend rapport schetsen wij de verantwoording en de aanpak van de enquête (hoofdstuik 2). Vervolgens geven 

wij de resultaten weer van de respons per bevoegd gezag en de omgevingsdiensten (hoofdstukken 3 t/m 7). In die 

hoofdstukken wordt, na een inleiding, de respons volledig weergegeven per gestelde vraag in de enquête.  

 

De respondenten hadden de mogelijkheid om bij hun respons opmerkingen te plaatsen. Deze opmerkingen zijn 

allemaal onverkort in de bijlagen opgenomen. Op deze wijze bieden wij een compleet inzicht in de gegeven reacties. 

Deze tekst is door ons niet bewerkt of aangepast; ook spellingsfouten zijn niet gecorrigeerd. 

 

De in hoofdstuk 7 weergegeven respons is gebaseerd op onderliggende staafdiagrammen die gaan over taken die 

omgevingsdiensten uitvoeren ten behoeve van gemeenten en provincies. Omdat je op basis van deze 

staafdiagrammen kunt achterhalen over welke omgevingsdienst dit gaat, is de respons niet meer anoniem. Daarom is 

ervoor gekozen om deze staafdiagrammen niet op te nemen.  

 

Vanwege de verschillende manieren waarop de enquêtes zijn opgezet en uitgezet, zijn de weergaven van de respons 

verschillend. Hierdoor zijn de hoofdstukken verschillend.   
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2. Verantwoording en aanpak  

2.1. Proces  

Uitgangspunten 

Over de uitvoering van de enquête en de rapportering daarover zijn de volgende afspraken gemaakt: 

- Uitgangspunt bij de uitvoering van de enquête is om de uitvoering (bevoegd gezagen en omgevingsdiensten) zo 

min mogelijk te belasten. Om die reden is zo veel als mogelijk gebruikgemaakt van de bestaande infrastructuur en 

de bekende vragen van de bestaande monitoring.  

- Een tweede uitgangspunt om de onafhankelijkheid van de enquête te waarborgen, is om de respons waar mogelijk 

direct door te geleiden naar TwynstraGudde en daarna anoniem te verwerken in het rapport. 

- De koepels en het Rijk zijn verantwoordelijk voor de vraagstelling van de enquête en de wijze waarop de respons 

vanuit de afzonderlijke bevoegd gezagen en omgevingsdiensten wordt verzameld.  

- TwynstraGudde heeft daarbij gereflecteerd op de opzet van de enquête, zonder daarbij de verantwoordelijkheid 

van de bevoegd gezagen en omgevingsdiensten over te nemen.  

- Daarnaast is TwynstraGudde is verantwoordelijk voor het verwerken van de respons zodat in het rapport een 

volledig overzicht wordt gegeven van de opgehaalde respons, het transparant schetsen van het doorlopen 

onderzoeksproces, de aanpak en de verantwoording. 

 

Formuleren enquêtevragen 

Op basis van deze uitgangspunten zijn de enquêtevragen geformuleerd door de koepels. IPO, VNG, Unie van 

Waterschappen en het Rijk hebben de vragenlijsten, voorafgaand aan het uitsturen, gedeeld en besproken met 

TwynstraGudde. ODNL heeft - voordat TwynstraGudde betrokken was - de enquête uitgestuurd en de respondenten 

gevraagd de resultaten aan haar terug te sturen. Om verwarring bij de respondenten te voorkomen, heeft ODNL ervoor 

gekozen om dit proces in stand te houden.  

 

De (inhoudelijke) begrijpelijkheid van de vragen heeft TwynstraGudde niet gevalideerd. Daarvoor is vertrouwd op het 

oordeel van de koepels zelf en de kennis die zij hebben bij hun achterban. Gezien het feit dat de vragen gebaseerd zijn 

op vraagstelling uit de bestaande monitoring, is aan te nemen dat de vragen voor de meeste respondenten bekend 

zijn. 

 

Proces uitvraag enquête 

TwynstraGudde heeft tijdens de afstemming over de vragenlijsten advies gegeven over het organiseren van (het 

uitzetten van) de vragenlijst, met name op het gebied van antwoordformules en een heldere opbouw van de vragen. In 

de praktijk zijn er voor de koepels verschillende processen doorlopen met betrekking tot het uitzetten van de 

vragenlijsten. TwynstraGudde heeft advies gegeven over hoe dit te organiseren. Het uiteindelijke proces is door de 

koepels gekozen. In de tabel op de volgende pagina geven we een overzicht van de doorlopen processen, met 

aandacht voor de basis voor de enquêtevragen, de wijze waarop de enquête is uitgezet en de verwerking van de 

respons.  

 

Bij IPO, VNG en Unie van Waterschappen is de respons op de vragenlijsten direct ontvangen van de respondenten 

door TwynstraGudde, per e-mail, als ingevulde Excel-sheet of via Microsoft Forms. In de begeleidende teksten bij het 

uitzetten van de enquêtes was opgenomen dat de respons direct naar TwynstraGudde opgestuurd mocht worden. In 

de praktijk zagen we dat enkele respondenten op eigen initiatief de koepels in c.c. meenamen.  
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Bij het Rijk is richting respondenten aangegeven dat ze de respons direct naar TwynstraGudde moesten versturen. 

Enkelen daarvan hebben hun respons naar hun contactpersoon bij het Rijk gestuurd, waarna deze de respons naar 

TwynstraGudde heeft gestuurd. 

 

ODNL heeft ervoor gekozen de respons te laten ontvangen door contactpersonen van ODNL zelf en deze direct door 

te sturen naar TwynstraGudde. Dit zodat de ODNL in de gelegenheid wordt gesteld om verduidelijkende opmerkingen 

te plaatsen bij de respons en om het in gang gezette proces niet te verstoren. De keuze om wel of niet iets te doen met 

de opmerkingen van ODNL, was aan TwynstraGudde. 

 

Populatiesoort  Wijze van uitzetten Ontvangst respons  

Gemeenten  De vragenlijst is door de VNG 

uitgezet via Microsoft Forms.   

De respons is via Microsoft Forms direct ontvangen door TwynstraGudde.  

Provincies De Excel-vragenlijst is door 

het IPO uitgezet per e-mail.  

De respons is direct per e-mail ontvangen door TwynstraGudde.  

Waterschappen De vragenlijst door de Unie 

van Waterschappen uitgezet 

via Microsoft Forms.  

De respons is via Microsoft Forms direct ontvangen door TwynstraGudde. 

Rijk De Excel-vragenlijst is door 

het Rijk uitgezet per e-mail. 

Richting respondenten is aangegeven dat ze de respons direct naar 

TwynstraGudde moesten versturen. Enkele respondenten hebben hun 

respons naar hun contactpersoon bij het Rijk gestuurd, waarna deze de 

respons naar TwynstraGudde heeft gestuurd. 

Omgevingsdiensten De Excel-vragenlijst is door 

ODNL uitgezet per e-mail.  

De respons is ontvangen door de contactpersonen bij ODNL, waarna 

deze de respons naar TwynstraGudde heeft gestuurd.  

 

Doordat de enquêtes op verschillende wijzen zijn opgezet en uitgezet, zijn de weergaven van de respons in dit rapport 

ook verschillend. 

 

Procesverificatie  

Bij sommige populatiegroepen is de enquête zodanig uitgezet dat deze handmatig ingevuld en vervolgens verwerkt 

moest worden. Dit brengt het risico op fouten met zich mee. Dat risico is beperkt doordat de volgende checks zijn 

uitgevoerd: steekproefsgewijze crosschecks met de brondocumenten en de visualisaties. Daarnaast zijn de data in 

visualisaties vergeleken met de ingevoerde data in het analysekader in Excel om eventuele afleesfouten uit te 

zonderen. Daarmee is het risico op fouten zo gering mogelijk gehouden, alhoewel er altijd een beperkt restrisico blijft 

bestaan. De omvang van de respons is zodanig dat, indien dit restrisico zich voordoet, de impact daarvan op het 

overall beeld beperkt is.  

2.2. Representativiteit van de enquête  

Representativiteit betekent in de kern dat er betrouwbare uitspraken kunnen worden gedaan over de populatie waarop 

het onderzoek of de enquête gericht is. De populatie betekent in feite de gehele groep aan personen of partijen die 

onderzocht wordt. In deze enquête spreken we over de volgende vijf verschillende populaties.   
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Populatiesoort  # Totale populatie (N) 

Gemeenten n= 344 

Waterschappen n= 21 

Provincies n=12 

Betrokken Rijkspartijen n=10 

Omgevingsdiensten n=29 

 

Een representatieve enquête wordt in feite bereikt wanneer de steekproef een afspiegeling is van de werkelijke 

populaties.  

 

TwynstraGudde hanteert op basis van haar kennis van en ervaring met (enquête)onderzoek een aantal uitgangspunten 

om de representativiteit van enquêtes te beoordelen. Op hoofdlijnen beoordelen wij de representativiteit op basis van 

onderstaande vier aspecten:  

- Voldoende respons: in de basis is het zo dat - naarmate de respons een groter percentage van de populatie omvat - 

de representativiteit naar verwachting hoger is. Oftewel: hoe meer respons, hoe hoger de representativiteit van de 

enquête. Het minimumpercentage respons dat nodig is voor een representatief onderzoek, is lastig te bepalen. Wel 

zijn er enkele manieren om een percentage te berekenen. Hierna werken wij een voorbeeld uit waarbij we - 

afhankelijk van de grootte van de populatie, een foutenmarge en een gewenst betrouwbaarheidsniveau - de 

minimumgrootte van een steekproef berekenen. In de kern betekent deze berekening dat, hoe lager de foutmarge 

en hoe hoger de betrouwbaarheidsmarge, des te hoger de eis wat betreft de vereiste steekproef. 

 

Aspect Waarde  

(in # gemeenten) 

Toelichting 

Groote populatie 344 (N = 344) Er zijn in Nederland in 2022 in totaal 344 gemeenten1. 

Foutmarge 5% De foutmarge is de (geaccepteerde) mate van onzekerheid bij de uitslag van 

een steekproef. Als bijvoorbeeld bij een enquête een foutmarge van 5% wordt 

gebruikt en 50% van de steekproef een bepaald antwoord geeft, geeft dat aan 

dat, als dezelfde vraag aan de volledige populatie was gesteld, 45% (50-5) tot 

55% (45+5) datzelfde antwoord gekozen zou hebben.  

Betrouwbaarheidsmarge 95% De betrouwbaarheidsmarge geeft aan hoe betrouwbaar de foutmarge is. Het 

wordt uitgedrukt in een percentage en geeft weer hoe vaak het werkelijke 

percentage van de populatie dat een antwoord zou kiezen, binnen die 

foutmarge valt. 

Vereiste 

steekproefgrootte  

182 gemeenten 

(oftewel 58,8% van 

de totale 

populatie)  

Met een foutmarge van 5% en een betrouwbaarheidsmarge van 95%, is de 

minimale steekproefgrootte 182 en het percentage ten opzichte van de totale 

populatie 52,9%.  

 

Deze aanpak toepassend op elke populatiesoort, leidt dit tot de onderstaande vereiste steekproefgrootte.    

 

1 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/gemeentelijke-

herindeling#:~:text=Rond%201900%20waren%20in%20Nederland,maart%202022%20tot%20344%20gemeenten'.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/gemeentelijke-herindeling#:~:text=Rond%201900%20waren%20in%20Nederland,maart%202022%20tot%20344%20gemeenten
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/gemeentelijke-herindeling#:~:text=Rond%201900%20waren%20in%20Nederland,maart%202022%20tot%20344%20gemeenten
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Populatiesoort  # Totale 

populatie (N) 

Foutmarge  Betrouwbaarheidsmarge Vereiste 

steekproefgrootte  

Gemeenten n= 344 5% 95% 182 

Waterschappen n= 21 5% 95% 21 

Provincies n=12 5% 95% 12 

Betrokken Rijkspartijen n=10 5% 95% 10 

Omgevingsdiensten n=29 5% 95% 28 

 

- Verhouding deelnemers/niet-deelnemers: daarnaast moet de verhouding tussen deelnemers en niet-deelnemers, 

oftewel te verhouding tussen de benaderde personen en de gehele populatie, voldoende hoog zijn. Anders dan bij 

het bovenstaande punt, gaat het hier dus over de benaderde respondenten ten opzichte van de populatie en niet 

over het aantal reacties. Bijvoorbeeld: wanneer we, in een fictief voorbeeld, voor een enquête 100 personen uit 

Rotterdam benaderen om mee te doen en er 90 reageren, is de respons zeer hoog en kun je spreken van een 

behoorlijk representatieve steekproef. Echter, van het totaal aantal personen uit Rotterdam zijn er slechts 100 

benaderd om mee te doen aan het onderzoek. Doordat de verhouding deelnemers en niet-deelnemers aan het 

voorbeeldonderzoek relatief laag is, kun je niet spreken van een representatief beeld over de gehele populatie van 

Rotterdammers ondanks het feit dat de respons binnen de steekproef zeer hoog is.  

- Opbouw van de steekproef: een belangrijke aanvulling is dat de steekproef als geheel ook representatief dient te zijn 

voor de opbouw van de populatie. Oftewel: de opbouw van de steekproef moet overeenkomen met belangrijke 

kenmerken van de populatie. Bij gemeenten zijn dat bijvoorbeeld kenmerken als de grootte of de 

stedelijkheidsklasse2 van gemeenten. Bijvoorbeeld, in een fictief voorbeeld: als de 90 personen die gereageerd 

hebben allemaal boven de 60 zijn terwijl er in Rotterdam veel jongeren wonen, dan is de enquête minder 

representatief dan wanneer de respondenten een mix laten zien van de diverse populatie.  

- Geen systematische verschillen tussen deelnemers en niet-deelnemers: tot slot is het belangrijk om de respons ook 

kritisch te bekijken. Heeft het bijvoorbeeld een reden dat een bepaalde groep niet reageert op de uitvraag? Het kan 

zo zijn dat een groep potentiële respondenten niet reageert vanwege specifieke kritiek die zij hebben op het 

onderzoek of op de organisatie? Het is belangrijk om kritisch te zijn op de respons en de mogelijke redenen te 

onderzoeken waarom de respons op een bepaalde manier uitvalt.  

 

In de hier omschreven enquête is ervoor gekozen om voor alle populatiesoorten de gehele populatie te bevragen, dus 

niet te werken met een steekproef. De representativiteit van de enquête is dus primair afhankelijk van de hoeveelheid 

respons én de opbouw daarvan ten opzichte van de gehele populatie.  

 

De gerealiseerde respons geven we weer in het overzicht op de volgende pagina. Hierbij moet worden opgemerkt dat 

de respons bij gemeenten kan gaan over meer gemeenten dan uit onderstaand overzicht blijkt. Soms werken 

gemeenten samen aan de implementatie van de Omgevingswet. Daardoor kan het zijn dat dat er één enquête is 

ingevuld die feitelijk betrekking heeft op meerdere gemeenten. Doordat de enquêtes anoniem zijn ingevuld, kan dit 

niet uit de respons worden gefilterd.   

 

2 Op basis van de omgevingsadressendichtheid worden gemeenten ingedeeld in vijf klassen van stedelijkheid. De omgevingsadressendichtheid is de gemiddelde 

waarde van de adressendichtheid van een gemeente. De adressendichtheid is steeds gebaseerd op een gebied met een straal van 1 kilometer rondom een adres 

(Bron: CBS).  
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Populatiesoort Totaal N #aantal respons % respons 

Gemeenten 344 236 68,6% 

Provincies 12 12 100% 

Waterschappen 21 21 100% 

Rijksparten 10 10 100% 

Omgevingsdiensten 29 29 100% 

 

Gelet op de omvang van de respons van alle populatiesoorten alsook de spreiding van de respons bij gemeenten, 

achten wij de respons zodanig dat deze in voldoende mate een representatief beeld geeft van de stand van zaken van 

de uitvoering bij de populatiesoorten.  

 

In hoofdstuk 3 worden ten aanzien van de gemeenten de kenmerken aangegeven van de respondenten wat betreft 

omvang (aantal inwoners), stedelijkheidsklasse en regionale spreiding (aan de hand van de omgevingsdienstregio’s).  

2.3. Opzet van de enquêtevragen  

In onderstaand overzicht geven we de basis voor de opzet van de enquêtevragen weer. 

 

Populatiesoort  Basis enquêtevragen  

Gemeenten  Bestaande continue monitoring is gebruikt. Vragen zijn niet aangepast voor deze enquête-uitvraag.  

Waterschappen Op basis van de bestaande monitoring voor de waterschappen, zijn aparte vragen geformuleerd.  

Provincies De vragen zijn gebaseerd op basis van de te nemen minimale acties ter voorbereiding op de 

Omgevingswet (onderdeel van de eerder gehanteerde monitor). 

Betrokken 

Rijkspartijen 

Op basis van de voorheen bestaande monitoring voor het Rijk, zijn er aparte vragen geformuleerd.  

Omgevingsdiensten Op basis van de minimale acties voor gemeenten (VNG) is de bijdrage van de omgevingsdiensten 

geformuleerd voor zover deze van toepassing is op de omgevingsdiensten. 

 

De basis van de enquêtevragen zijn de minimale acties Omgevingswet voor gemeenten van de VNG en de minimale 

eisen bij invoering van de Omgevingswet voor de verschillende overheden.3 Er is voor gekozen om alleen de mijlpalen 

en acties die gereed moeten zijn voor inwerkingtreding uit te vragen. Het selectieproces om de benodigde acties te 

onderscheiden van niet-benodigde acties, is uitgevoerd door de koepels zelf.  

 

Vaak vallen er onder de in de vragenlijst opgenomen mijlpalen (op basis van de minimale actielijst, VNG) meerdere 

concrete acties die het bevoegd gezag moet hebben uitgevoerd om aan die mijlpaal te voldoen. Om de uitvoering zo 

min mogelijk te belasten en tegelijkertijd zo veel mogelijk inzicht te krijgen in de stand van zaken, is de respondenten 

gevraagd om (waar van toepassing) in de toelichting in ieder geval aan te geven welke punten nog niet zijn afgerond. 

Dit betreft in deze gevallen geen optionele mogelijkheid om aanvullingen of toelichting te geven, maar een verplicht in 

te vullen open veld.   

De enquête biedt zicht op de vraag of bepaalde (onderdelen van) mijlpalen zijn afgerond op het moment van invullen 

van de enquête (1) en de verwachte situatie per datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet, te weten 1 januari 

2023 (2). In de enquête geven respondenten per mijlpaal of onderdeel aan wat wel of niet gereed is. Wanneer ‘deels’ is 

geantwoord, wordt dat in dit rapport weergegeven als niet gereed.  

  

 

3 https://vng.nl/publicaties/minimale-acties-omgevingswet; https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/implementatie-wet/minimale-eisen-

invoering-omgevingswet/.  

https://vng.nl/publicaties/minimale-acties-omgevingswet
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/implementatie-wet/minimale-eisen-invoering-omgevingswet/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/implementatie-wet/minimale-eisen-invoering-omgevingswet/
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3. Resultaten | Gemeenten  

3.1. Inleiding 

Van de 344 gemeenten hebben 236 gemeenten de enquête ingevuld; dat is 68,6% van de gemeenten. In dit hoofdstuk 

geven we hun respons per vraag weer. Bij elke vraag wordt weergegeven wat volgens de respondenten de stand van 

zaken is op het moment van invullen van de enquête en op het moment van de voorgenomen inwerkingtreding van de 

Omgevingswet (1 januari 2023). De respondenten hadden de mogelijkheid om bij hun respons opmerkingen te 

plaatsen. Deze opmerkingen zijn allemaal onverkort als bijlage opgenomen. Op deze wijze bieden wij een compleet 

inzicht in gegeven reacties.  

 

Specifiek voor de enquête onder de gemeenten en de verwerking daarvan geldt dat het niet mogelijk was om 

verplichte vragen open te laten, dat verplichte meerkeuzevragen moesten worden beantwoord en dat - wanneer een 

vraag werd beantwoord met (nog) niet (geheel) klaar - moest worden aangegeven welke onderdelen (nog) niet klaar 

zijn. 

3.2. Respons per vraag 

 Vraag   

Algemene 

vragen  

1 Hoeveel inwoners telt uw gemeente? 

2 Tot welke stedelijkheidsklasse behoort uw gemeente?  

3 Tot welke Omgevingsdienstenregio behoort uw gemeente? 

Actie 2 4 Gemeente kan een aanvraag, melding en/of informatieplicht ontvangen, STAM-koppeling is 

geïmplementeerd en beproefd 

5 Gemeente kan een aanvraag, melding en/of informatieplicht doorsturen naar bevoegd gezag of andere 

behandeldienst 

Actie 3 6 Gemeente heeft zaaktypen en processen ingericht voor alle zaaktypen incl. informatieplicht 

7 Gemeente heeft in afstemming met OD/ behandeldienst de behandeldiensten ingeregeld (ketenproces 

ingericht) 

8 Gemeente is voorbereid om termijnen van de OW te halen 

Actie 4  9 Medewerkers zijn opgeleid en nieuwe brieven conform Omgevingswet zijn klaar 

Actie 5  10 Medewerkers kunnen werken én hebben geoefend met de indieningsvereisten vanuit de rijksregels en 

bruidsschat en kunnen indieningsvereisten aanleveren conform STTR 

Actie 7  11 Medewerkers zijn opgeleid en nieuwe processen zijn ingericht voor de Wkb  

Actie 8  12 Gemeente heeft intern en extern (ketenpartners) afspraken gemaakt over het initiatievenproces (intake- en 

omgevingstafel). Bijvoorbeeld over wanneer ketenpartners bij het proces worden betrokken en op welke 

wijze. 

Actie 9 13 De gemeente heeft de minimaal noodzakelijke processen en werkwijzen voor participatie bij initiatieven 

(voor zover participatie verplicht is). 

Actie 10  14 De gemeente is in staat om toepasbare regels voor de vergunningcheck op te stellen en aan te leveren aan 

het DSO-LV, volgens de daarvoor geldende standaard STTR. vanaf de inwerkingtredingsdatum, tenminste 

voor die activiteiten waarvoor het uitvoeren van een vergunningcheck nu ook al mogelijk is (gelijkblijvend 

dienstverleningsniveau). 

Actie 12  15 Toezichthouders en handhavers zijn op de hoogte van de veranderende manier van werken onder de 

Omgevingswet en de werkprocessen zijn erop aangepast 
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 Vraag   

Actie 13  16 Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet moet de gemeente de toezichts-en handhavingsprocessen 

bij bouwactiviteiten hebben aangepast aan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Dit omvat de 

inrichting van processen, de informatievoorziening, de afspraken met uitvoeringsdiensten en private 

partijen en de juridische en inhoudelijke aspecten.   

Actie 14  17 Gemeenten zijn in staat om bij  de inwerkingtredingsdatum het tijdelijk omgevingsplan van rechtswege te 

wijzigen.  

Actie 15  18 Medewerkers kennen het overgangsrecht en weten hoe een Buitenplans omgevingsplan activiteit (BOPA) 

werkt. 

Actie 20 19 Gemeente is op de hoogte van bestaande, nieuwe en gewijzigde monitoringsverplichtingen en 

verplichtingen voor gegevensverzameling. 

Actie 21 20 Er zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van de bodemtaken (inhoud en financiën). 

Actie 24  21 Mandaten zijn aangepast aan de Omgevingswet en, waar van toepassing, zijn afspraken over leges 

gemaakt en opgenomen in de verordening.  

Actie 25  22 Nieuwe takenpakket is vastgesteld en afspraken over financiën zijn gemaakt (evt. met tijdelijk karakter). 

Actie 26  23 Alle relevante doelgroepen zijn voor inwerkingtreding geïnformeerd over de aanstaande wijzigingen en 

hiervoor is ondersteuningsinformatie beschikbaar (o.a. aanpassen van de website, instrueren telefonisten, 

KCC/frontoffice-medewerkers zijn opgeleid). 

Actie 28  24 Onderdeel van de Omgevingswet zijn de aanvullingssporen: Bodem, Natuur, Grondeigendom en Geluid. 

De aanvullingssporen hebben invloed op (nagenoeg) alle kerninstrumenten en op de interbestuurlijke 

samenwerking. Hierdoor zijn ze van toepassing op alle minimumeisen van elk betrokken bevoegd gezag. 

De gemeente is zich bewust van eventuele verplichtingen die gelden vanaf inwerkingtreding. 

 

 

   



 
 

12 / 288 

Vraag 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 2 
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Vraag 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 4 
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Vraag 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 6 
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Vraag 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 8 
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Vraag 9 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 10 
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Vraag 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 12 
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Vraag 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 14 
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39; 17%

128; 54%

69; 29%
Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet moet de gemeente 

de toezichts-en handhavingsprocessen bij bouwactiviteiten hebben 
aangepast aan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). 

Ja

Nee nu nog niet, maar wel per 1 januari 2023

Nee, ook niet voor 1 januari 2023

Vraag 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 16 
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Vraag 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 18 
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Vraag 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 20 
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Vraag 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 22 
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Vraag 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 24 
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4. Resultaten | Provincies 

4.1. Inleiding 

Alle provincies (12) hebben de enquête ingevuld. In dit hoofdstuk geven we hun respons weer. Dit doen we per vraag. 

Bij elke vraag wordt weergegeven wat volgens de respondenten de stand van zaken is op het moment van invullen van 

de enquête en op het moment van voorgenomen inwerkingtreding (1 januari 2023). De respondenten hadden de 

mogelijkheid om bij hun respons opmerkingen te plaatsen. Deze opmerkingen zijn allemaal onverkort als bijlage 

opgenomen. Op deze wijze bieden wij een compleet inzicht in gegeven reacties.  

 

Specifiek voor de enquête onder de provincies en de verwerking daarvan geldt: 

- De antwoordopties ‘ja’ en ‘nee’ waren mogelijk. Respondenten hebben niet op alle vragen gereageerd. Deze non 

respons is apart weergegeven in de visualisaties.  

- In de enquête voor de provincies is gevraagd naar de stand van zaken met betrekking tot de zogenaamde plannen 

B. Daarbij is gevraagd naar de bekendheid, de beschikbaarheid, het testen en het inrichten. In dit hoofdstuk geven 

we bij die vragen een totaalbeeld voor alle vier de aspecten. Dat betekent dat, indien een van deze vier aspecten 

met ‘nee’ wordt beantwoord, deze respons wordt weergegeven als ‘nee’ (niet klaar). 

- Als er een vraag bij situatie nu met ‘ja’ is beantwoord, gaan we ervan uit dat dat voor de verwachte situatie per 1 

januari 2023 ook geldt bij eventuele non respons in die categorie. Dit geldt niet wanneer er bij verwacht expliciet 

‘nee’ of ‘deels’ is geantwoord.  

4.2. Respons per vraag 

1. Omgevingsvisie (criterium 1 van de 5 minimale criteria) 

1 Vastgesteld (mijlpaal 5) 

2 Opgesteld conform STOP-TPOD 

3 In staat te publiceren in DSO-LV (PRE) (mijlpaal 4) 

2. Omgevingsverordening (criterium 2 van de 5 minimale criteria) 

4 Vastgesteld (mijlpaal 5) 

5 Opgesteld conform STOP-TPOD 

6 In staat te publiceren in DSO-LV (PRE) (mijlpaal 4) 

7 In staat te muteren in DSO-LV (PRE) 

8 Plan B bekend, beschikbaar, getest en ingericht?  

3. Projectbesluit (vrije tekst-deel en tijdelijke-regelingdeel) 

9 Proces klaar (mijlpaal 8) 

10 Oefenen digitaliseren (mijlpaal 9) 

11 In staat te publiceren in DSO-LV (PRE) (mijlpaal 10) 

12 Plan B bekend, beschikbaar, getest en ingericht vrije-tekstdeel?  

13 Plan B bekend, beschikbaar, getest en ingericht tijdelijke-regelingdeel?  

4. Voorbereidingsbesluit 

14 In staat te publiceren in DSO-LV (PRE) (mijlpaal 6) 

15 Plan B bekend, beschikbaar, getest en ingericht? (1. TAM-IMRO 2. Anders, plan B aangeven in toelichting)? 
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5. Reactieve interventie 

16 In staat gemeentelijke plannen te beoordelen in DSO-LV 

17 In staat te publiceren in DSO-LV (PRE) 

18 Plan B bekend, beschikbaar, getest en ingericht?  

6. Programma 

19 Oefenen digitaliseren (mijlpaal 12) 

20 In staat te publiceren in DSO-LV (PRE) (mijlpaal 13) 

21 Plan B beschikbaar (en zo ja, welke?) 

7. Instructie 

22 In staat te publiceren in DSO-LV (PRE) 

23 Plan B bekend, beschikbaar, getest en ingericht?  

Vergunningen/meldingen 

8. Vergunningen/meldingen - techniek 

24 Oefenen digitaliseren (inclusief partners) (mijlpaal 15) 

25 Aansluiting STAM (mijlpaal 16) 

26 In staat een aanvraag of melding te ontvangen en te verwerken (mijlpaal 19) 

27 Werkende aansluiting PROD STAM (mijlpaal 20) 

28 Plan B beschikbaar (en zo ja, welke?) 

9. Vergunningen/meldingen - indieningsvereisten 

29 Toepasbare regels voor indieningsvereisten voor het onderdeel aanvragen gereed  

30 Aanpassingen indieningsvereisten Rijk gereed  

31 Toepasbare regels voor de vergunningcheck gereed  

32 In staat te publiceren in DSO-LV (PRE) 

33 Plan B beschikbaar (en zo ja, welke?) 

10. Vergunningen/meldingen - proces 

34 Vergunningen/meldingen proces ingericht (hieronder valt ook dat het VTH-systeem is aangesloten op de 

samenwerkingsfunctionaliteit zoals afgestemd in de regio) 

35 Voldoende medewerkers opgeleid 

36 Medewerkers voldoende opgeleid 

11. Vergunningen/meldingen - beoordeling 

37 Procesbeoordeling ingericht (inclusief sjablonen en standaardbrieven aangepast)  

38 Voldoende medewerkers opgeleid 

39 Medewerkers voldoende opgeleid 

Participatie, samenwerking en overige  

12. Participatie 

40 Minimaal noodzakelijke processen en werkwijzen voor participatie bij initiatieven ingericht 

13. Interbestuurlijke samenwerking  

41 Samenwerkingsafspraken planvorming gemaakt 

42 Regionale afstemming toepasbare regels georganiseerd (mijlpaal 17) 

43 Samenwerkingsafspraken vergunningen/ meldingen gemaakt (mijlpaal 18) 

44 Instellen Behandeldienst in PROD (mijlpaal 22) 

14. Monitor en evaluatie 

45 Processen rondom gegevensverzameling, monitoring en evaluatie zijn ingericht 

15. Financiële arrangementen met uitvoeringsdiensten  

46 Nieuwe takenpakket is vastgesteld  

47 Afspraken over financiën zijn gemaakt (evt. met tijdelijk karakter)  
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16. Verstrekken informatie over de Omgevingswet 

48 Communicatie uitingen en informatiekanalen zijn aangepast aan de Omgevingswet 

49 Loket is ingericht en voorzien van informatie en gekoppelde contactpersonen voor doorgeleiding vragen 

17. Gedecentraliseerde bodemtaken 

50 Inhoudelijke afspraken over de bodemtaken (inhoud) met gemeenten zijn gemaakt 

51 Inhoudelijke afspraken over de bodemtaken (financiën) met gemeenten zijn gemaakt 

18. Legesmodel, mandaatregelingen en verordening planschade  

52 Legesmodel is aangepast 

53 Mandaatregelingen is aangepast 

54 Verordening planschade is aangepast 

Toezicht en Handhaving 

19. Toezicht en Handhaving 

55 Basisdocumenten/sjablonen/checklisten zijn aangepast 

56 Voldoende medewerkers opgeleid 

57 Medewerkers voldoende opgeleid 
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1. Omgevingsvisie (criterium 1 van de 5 minimale criteria) 

Vastgesteld (mijlpaal 5) 

Opgesteld conform STOP-TPOD 

In staat te publiceren in DSO-LV (PRE) (Mijlpaal 4) 

 

 

Vraag 1. Omgevingsvisie vastgesteld 

 

 
 

 

 

Vraag 2. Omgevingsvisie opgesteld conform STOP-TPOD 
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Vraag 3. In staat te publiceren in DSO-LV (PRE) (mijlpaal 4) 

 

 

 

 

2. Omgevingsverordening (criterium 2 van de 5 minimale criteria) 

Vastgesteld (mijlpaal 5) 

Opgesteld conform STOP-TPOD 

In staat te publiceren in DSO-LV (PRE) (Mijlpaal 4) 

In staat te muteren in DSO-LV (PRE) 

Plan B bekend, beschikbaar, getest en ingericht?  

 

 

 

Vraag 4. Omgevingsverordening Vastgesteld (mijlpaal 5) 
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Vraag 5. Opgesteld conform STOP-TPOD 

 

 

 

 

 

Vraag 6. In staat te publiceren in DSO-LV (PRE) (mijlpaal 4)  

 

 

 

  

Vraag 7. In staat te muteren in DSO-LV (PRE) 
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Vraag 8. Plan B bekend, beschikbaar, getest en ingericht? 

 

 

 

 

 

3. Projectbesluit (vrije tekst-deel en tijdelijk-regelingdeel) 

Proces klaar (mijlpaal 8) 

Oefenen digitaliseren (mijlpaal 9) 

In staat te publiceren in DSO-LV (PRE) (mijlpaal 10) 

Plan B bekend, beschikbaar, getest en ingericht vrije tekstdeel?  

Plan B bekend, beschikbaar, getest en ingericht tijdelijk regelingdeel? 

 

 

  

Vraag 9. Proces klaar (mijlpaal 8) 
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Vraag 10. Oefenen digitaliseren 

 

 

 

 

  

Vraag 11. In staat te publiceren in DSO-LV (PRE) (mijlpaal 10) 
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Vraag 12. Plan B bekend, beschikbaar, getest en ingericht vrije tekstdeel?  

 

 

 

 

  

Vraag 13. Plan B bekend, beschikbaar, getest en ingericht tijdelijk regelingdeel? 
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4. Voorbereidingsbesluit 

In staat te publiceren in DSO-LV (PRE) (mijlpaal 6) 

Plan B bekend, beschikbaar, getest en ingericht? 

 

  

Vraag 14. In staat te publiceren in DSO-LV (PRE) (mijlpaal 6) 

 

 

 

 

  

Vraag 15. Plan B bekend, beschikbaar, getest en ingericht?  
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5. Reactieve interventie 

In staat gemeentelijke plannen te beoordelen in DSO-LV 

In staat te publiceren in DSO-LV (PRE) 

Plan B bekend, beschikbaar, getest en ingericht?  

 

  

Vraag 16. In staat gemeentelijke plannen te beoordelen in DSO-LV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vraag 17. In staat te publiceren in DSO-LV (PRE) 
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Vraag 18. Plan B bekend, beschikbaar, getest en ingericht? 

 

 

 

 

 

6. Programma 

Oefenen digitaliseren (mijlpaal 12) 

In staat te publiceren in DSO-LV (PRE) (mijlpaal 13) 

Plan B beschikbaar (en zo ja, welke?) 

 

 

  

Vraag 19. Oefenen digitaliseren (mijlpaal 12) 
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Vraag 20. In staat te publiceren in DSO-LV (PRE) (mijlpaal 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vraag 21. Plan B beschikbaar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Instructie 

In staat te publiceren in DSO-LV (PRE) 

Plan B bekend, beschikbaar, getest en ingericht? (1. TAM-IMRO 2. Anders, plan B aangeven in toelichting?) 

 

  

Vraag 22. In staat te publiceren in DSO-LV (PRE) 
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Vraag 23. Plan B bekend, beschikbaar, getest en ingericht?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Vergunningen/meldingen - techniek 

Oefenen digitaliseren (incl. partners) (mijlpaal 15) 

Aansluiting STAM (mijlpaal 16) 

In staat een aanvraag of melding te ontvangen en te verwerken (mijlpaal 19) 

Werkende aansluiting PROD STAM (mijlpaal 20) 

Plan B beschikbaar (en zo ja, welke?) 

 

  

Vraag 24. Oefenen digitaliseren (incl. partners) (mijlpaal 15) 
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Vraag 25. Aansluiting STAM (mijlpaal 16) 

 

 

 

 

 

Vraag 26. In staat een aanvraag of melding te ontvangen en te verwerken (mijlpaal 19) 
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Vraag 27. Werkende aansluiting PROD STAM (mijlpaal 20) 

 

 

 

 

 

Vraag 28. Plan B beschikbaar (en zo ja, welke?) 
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9. Vergunningen/meldingen - indieningsvereisten 

Toepasbare regels voor indieningsvereisten voor het onderdeel aanvragen gereed  

Aanpassingen indieningsvereisten Rijk gereed  

Toepasbare regels voor de vergunningcheck gereed  

In staat te publiceren in DSO-LV (PRE) 

Plan B beschikbaar (en zo ja, welke?) 

  

Vaag 29. Toepasbare regels voor indieningsvereisten voor het onderdeel aanvragen gereed 

 

 

 

 

 

 

Vraag 30. Aanpassingen indieningsvereisten Rijk gereed 
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Vraag 31. Toepasbare regels voor de vergunningcheck gereed 

 

 

 

  

Vraag 32. In staat te publiceren in DSO-LV (PRE) 

 

 

 

 

  
 

Vraag 33. Plan B bekend, beschikbaar, getest en ingericht?  
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10. Vergunningen/meldingen - proces 

Vergunningen/meldingen proces ingericht (hieronder valt ook dat het VTH-systeem is aangesloten op de 

samenwerkingsfunctionaliteit zoals afgestemd in de regio) 

Voldoende medewerkers opgeleid 

Medewerkers voldoende opgeleid  
 

Vraag 34. Vergunningen/meldingen proces ingericht (hieronder valt ook dat het VTH-systeem is aangesloten 

op de samenwerkingsfunctionaliteit zoals afgestemd in de regio) 

 

 

 

 

  

Vraag 35. Voldoende medewerkers opgeleid 
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Vraag 36. Medewerkers voldoende opgeleid 

 

 

 

 

 

11. Vergunningen/meldingen - beoordeling 

Proces beoordeling ingericht (inclusief sjablonen en standaardbrieven aangepast)  

Voldoende medewerkers opgeleid 

Medewerkers voldoende opgeleid 

  

Vraag 37. Proces beoordeling ingericht (incl. sjablonen en standaardbrieven aangepast) 
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Vraag 38. Medewerkers voldoende opgeleid 

 

 

 

 

  

Vraag 39. Minimaal noodzakelijke processen en werkwijzen voor participatie bij initiatieven ingericht 
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12. Participatie 

Minimaal noodzakelijke processen en werkwijzen voor participatie bij initiatieven ingericht 

 

 

Vraag 40. Minimaal noodzakelijke processen en werkwijzen voor participatie bij initiatieven ingericht 

 

 

 

 

 

13. Interbestuurlijke samenwerking  

Samenwerkingsafspraken planvorming gemaakt 

Regionale afstemming toepasbare regels georganiseerd (mijlpaal 17) 

Samenwerkingsafspraken vergunningen/ meldingen gemaakt (mijlpaal 18) 

Instellen Behandeldienst in PROD (mijlpaal 22) 

  

Vraag 41. Samenwerkingsafspraken planvorming gemaakt 
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Vraag 42. Regionale afstemming toepasbare regels georganiseerd (mijlpaal 17) 

 

 

 

 

  

Vraag 43. Samenwerkingsafspraken vergunningen/ meldingen gemaakt (mijlpaal 18) 

 

 

 

 

 

Vraag 44. Instellen Behandeldienst in PROD (mijlpaal 22) 
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14. Monitor en evaluatie 

Processen rondom gegevensverzameling, monitoring en evaluatie zijn ingericht 

  

Vraag 45. Processen rondom gegevensverzameling, monitoring en evaluatie zijn ingericht 

 

 

 

 

 

15. Financiële arrangementen met uitvoeringsdiensten  

Nieuwe takenpakket is vastgesteld  

Afspraken over financiën zijn gemaakt (evt. met tijdelijk karakter)  

 

 

 

Vraag 46. Nieuwe takenpakket is vastgesteld 
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Vraag 47. Afspraken over financiën zijn gemaakt (evt. met tijdelijk karakter) 

 

 

 

 

  

16. Verstrekken informatie over de Omgevingswet 

Communicatie uitingen en informatiekanalen zijn aangepast aan de Omgevingswet 

Loket is ingericht en voorzien van informatie en gekoppelde contactpersonen voor doorgeleiding vragen 

 

 

Vraag 48. Communicatie uitingen en informatiekanalen zijn aangepast aan de Omgevingswet 
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Vaag 49. Loket is ingericht en voorzien van informatie en gekoppelde contactpersonen voor doorgeleiding 

vragen 

 

 

 

 

 

17. Gedecentraliseerde bodemtaken 

Inhoudelijke afspraken over de bodemtaken (inhoud) met gemeenten zijn gemaakt 

Inhoudelijke afspraken over de bodemtaken (financiën) met gemeenten zijn gemaakt 

 

 

Vraag 50. Inhoudelijke afspraken over de bodemtaken (inhoud) met gemeenten zijn gemaakt 
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Vraag 51. Inhoudelijke afspraken over de bodemtaken (financiën) met gemeenten zijn gemaakt 

 

 

 

 

 

18. Legesmodel, mandaatregelingen en verordening planschade  

Legesmodel is aangepast 

Mandaatregelingen is aangepast 

Verordening planschade is aangepast 

 

 

Vraag 52. Legesmodel is aangepast 
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Vraag 53. Mandaatregelingen is aangepast 

 

 

 

 

 

Vraag 54. Verordening planschade is aangepast 
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19. Toezicht en Handhaving 

Basisdocumenten/sjablonen/checklisten zijn aangepast 

Voldoende medewerkers opgeleid 

Medewerkers voldoende opgeleid 

  
 

Vraag 55. Basisdocumenten/sjablonen/checklisten zijn aangepast 

 

 

 

 

 

Vraag 56. Voldoende medewerkers opgeleid 
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Vraag 57. Medewerkers voldoende opgeleid 
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5. Resultaten | Waterschappen  

5.1. Inleiding 

Alle waterschappen (21) hebben de enquête ingevuld. In dit hoofdstuk geven we hun respons weer. Dit doen we per 

vraag. Bij elke vraag wordt weergegeven wat volgens de respondenten de stand van zaken is op het moment van 

invullen van de enquête en op het moment van voorgenomen inwerkingtreding (1 januari 2023). De respondenten 

hadden de mogelijkheid om bij hun respons opmerkingen te geven. Deze opmerkingen zijn allemaal onverkort als 

bijlage opgenomen. Op deze wijze bieden wij een compleet inzicht in gegeven reacties. 

 

Specifiek voor de enquête onder de Waterschappen en de verwerking daarvan geldt dat het niet mogelijk was om 

verplichte vragen open te laten, dat verplichte meerkeuzevragen moesten worden beantwoord en dat -wanneer een 

vraag werd beantwoord met (nog) niet (geheel) klaar - moest worden aangegeven welke onderdelen (nog) niet klaar 

zijn. 

5.2. Respons per vraag 

Vraag   

1 Is het waterschap in staat een projectbesluit vast te stellen dat voldoet aan de eisen van de Omgevingswet? 

2 Criterium 5.1: Is het waterschap in staat informatieverzoeken, meldingen en aanvragen voor vergunningen uit het DSO te 

ontvangen?  

3 Is het waterschap in staat om het projectbesluit digitaal te publiceren via het DSO-LV? 

4 Criterium 5.3: Zijn de processen ingericht om informatieverzoeken, meldingen en aanvragen voor vergunningen, 

waarvoor geen samenwerking nodig is (enkelvoudige aanvragen) te behandelen? 

5 Criterium 5.2: Beschikt het waterschap over toepasbare regels voor de indieningsvereisten? 

6 Criterium 5.2: Is het waterschap in staat toepasbare regels voor indieningsvereisten digitaal te publiceren via het DSO-LV? 

7 Criterium 5.3: Zijn de processen ingericht om informatieverzoeken, meldingen en aanvragen voor vergunningen, 

waarvoor wel samenwerking met andere partijen nodig is (meervoudige aanvragen) te behandelen?  

8 Criterium 5.4: Bezitten voldoende medewerkers de competenties die nodig zijn om informatieverzoeken, meldingen en 

aanvragen voor vergunningen conform de eisen van de Omgevingswet te beoordelen? 

9 Is het waterschap in staat om de waterschapsverordening digitaal te publiceren via het DSO-LV? 

10 Beschikt het waterschap over een vastgestelde waterschapsverordening die voldoet aan de eisen van de Omgevingswet? 
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Vraag 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 2 
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Vraag 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 4 
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Vraag 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 6 
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Vraag 7 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 8 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
 

59 / 288 

Vraag 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 10 
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6. Resultaten | Rijkspartijen  

6.1. Inleiding 

Alle betrokken Rijkspartijen (10) hebben de enquête ingevuld. In dit hoofdstuk geven we hun respons weer. Dit doen 

we per vraag. Bij elke vraag wordt weergegeven wat volgens de respondenten de stand van zaken is op het moment 

van invullen van de enquête en op het moment van voorgenomen inwerkingtreding (1 januari 2023). De respondenten 

hadden de mogelijkheid om bij hun respons opmerkingen te geven. Deze opmerkingen zijn allemaal onverkort als 

bijlage opgenomen. Op deze wijze bieden wij een compleet inzicht in gegeven reacties.  

Specifiek voor de enquête onder de rijkspartijen en de verwerking daarvan geldt: 

- De antwoordopties ‘ja’, ‘nee’ en ‘n.v.t.’ waren mogelijk. Respondenten hebben niet op alle vragen gereageerd. 

Deze non respons is apart weergegeven in de visualisaties als ‘niet beantwoord’.  

- Als een vraag bij situatie nu met ‘ja’ is beantwoord, gaan we ervan uit dat dat voor de verwachte situatie per 1 

januari 2023 ook geldt bij eventuele non respons in die categorie. Dit geldt niet wanneer er bij verwacht expliciet 

‘nee’ of ‘deels’ is geantwoord.  

- Waar ‘deels’, ‘ja/ nee’ of ‘loopt’ is geantwoord, gaan we ervan uit dat de actie niet is afgerond. 

- Niet voor alle Rijkspartijen waren alle vragen van toepassing.4 

6.2. Respons per vraag 

 Vraag (mijlpaal) Toelichting mijlpaal 

1 Start oefenen plan met andere overheden? Rijkspartijen gaan samen met andere betrokken 

overheden oefenen met het wijzigen van 

rijksregels, zodanig dat wordt aangesloten bij de 

doelen van de Omgevingswet. 

2 Participatie is ingeregeld? Uw organisatie (en/of uitvoeringsorganisatie) 

heeft de werk- en besluitvormingsprocessen 

ingericht op basis van de nieuwe wettelijke 

termijnen en in de geest van de Omgevingswet, 

met aandacht voor participatie en vooroverleg 

met initiatiefnemers en belanghebbenden. 

3 Kunnen actualiseren beperkingengebieden? Uw organisatie heeft processen ingericht voor 

het actueel houden van de beperkingen-

gebieden in de Omgevingsregeling en de 

ontsluiting ervan in DSO. 

4 Kunnen opstellen programma en monitoren omgevingswaarden? Uw organisatie is in staat om een vrijwillig en/of 

verplicht programma op te stellen en heeft een 

proces ingericht om de omgevingswaarden te 

monitoren. 

 

4 Toelichting vanuit koepelorganisatie: “Niet elke Rijkspartij neemt projectbesluiten, niet alle partijen houden toezicht of verlenen vergunningen. Om de Rijks-

regels in het DSO-LV te laden, hebben Rijkspartijen ook één gezamenlijk serviceteam ingericht. De beleidsdepartementen zijn met dit laatste bezig, het 

merendeel van de uitvoeringsorganisaties niet.” 
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 Vraag (mijlpaal) Toelichting mijlpaal 

5 Kunnen toepassen procedure projectbesluit? De procedures voor het opstellen van een 

projectbesluit onder de Omgevingswet kennen 

en kunnen toepassen. Het projectbesluit in 

digitale vorm kunnen opstellen en annoteren. 

6 Start digitaal oefenen? Rijkspartijen oefenen met de VTH-processen, 

gebruikmakend van DSO-LV en eigen ICT-

systemen. 

7 Werkende aansluiting gerealiseerd? Alle Rijkspartijen beschikken over VTH-software 

die gekoppeld is aan DSO-LV (zowel STAM-

koppelvlak als de Samenwerkingsfunctionaliteit). 

8 Interbestuurlijk oefenen gestart? Rijkspartijen gaan samen met andere betrokken 

overheden oefenen met het behandelen van 

aanvragen, meldingen en informatieplichten, in 

overeenstemming met de doelen van de 

Omgevingswet. 

9 Er is gestart met oefenen in de lijn? Het oefenen (zoals uitgevoerd bij de vorige 

mijlpalen, op kleinere schaal) wordt verbreed 

naar de gehele lijnorganisatie. 

10 Legesafspraken zijn gemaakt? Er zijn afspraken gemaakt met ketenpartners 

over bekostiging en leges-doorberekeningen. 

11 Kunnen behandelen aanvragen en meldingen? Beoordeling van een aanvraag vindt binnen 8 

weken plaats voor besluiten anders dan art 10.24 

Omgevingsbesluit (activiteiten waar voorbe-

reidingsprocedure voor geldt zoals bij milieu-, 

natura2000 en monumentenvergunningen). De 

procedure moet met name worden aangepast 

voor afwijkvergunningen die onder het huidige 

recht nog onder de 26 weken procedure of 

andere wettelijke regelingen vallen. 

12 Kunnen inwinnen en/of geven van advies (met instemming)? Door de Omgevingswet verschuift voor meer 

activiteiten het bevoegd gezag naar een ander 

bevoegd gezag bij een meervoudige aanvraag. 

Voorbeeld: bij activiteiten binnen beperkingen-

gebieden spoor en snelwegen ligt bevoegd 

gezag nu bij ProRail en RWS. Na inwerking-

treding van de Omgevingswet zal bij een 

meervoudige aanvraag bevoegd gezag vaak bij 

gemeente of provincie liggen. 

13 Kunnen beoordelen van een aanvraag/melding? Voor de beoordeling van een aanvraag moeten 

toetsers weten om te gaan met de voorschriften 

uit de wet en met name uit hoofdstuk 8 van het 

Besluit kwaliteit leefomgeving. 
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 Vraag (mijlpaal) Toelichting mijlpaal 

14 Samenwerkingsafspraken gemaakt met andere overheden? In sommige gevallen kan de samenwerking met 

ketenpartners veranderen door invoering van de 

Omgevingswet. Voorbeeld: Wanneer het 

bevoegd gezag verandert en het achterliggende 

bevoegd gezag nog een instemmingsrecht heeft, 

of wanneer de behandeltermijn van 26 weken 

naar 8 weken wijzigt. Ook wil men gezamenlijk 

meer aandacht besteden aan het proces van 

participatie en vooroverleg. In dergelijke 

gevallen is het wenselijk ook de samenwerkings-

afspraken met ketenpartners aan de nieuwe 

situatie aan te passen. 

15 Processen toezicht en handhaving zijn ingericht? Processen voor toezicht en handhaving onder de 

Omgevingswet zijn ingericht en/of aangepast. 

16 Afspraken met ketenpartners over digitale uitwisseling gemaakt? Welke informatie deel je, wanneer en hoe. Denk 

hierbij aan het vooraf betrekken van toezicht en 

handhavers. Hoe zorg je dat zij over info 

beschikken (gaat nl niet via dso). Staat alle info 

bij bevoegd gezag en hoe zorg je dat je als 

adviesorgaan tot de juiste informatie toegang 

hebt.   
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Vraag 1. Start oefenen plan met andere overheden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 2 Participatie ingeregeld? 
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Vraag 3. Kunnen actualiseren beperkingen gebieden?   
 
 
 
 

 

Vraag 4. Kunnen opstellen programma en monitoren omgevingswaarden?  
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Vraag 5. kunnen toepassen procedure projectbesluit?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 6. Start digitaal oefenen?  
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Vraag 7. Werkende aansluiting gerealiseerd?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 8. Interbestuurlijk oefenen gestart?  
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Vraag 9. Er is gestart met oefenen in de lijn?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 10. Legesafspraken zijn gemaakt?  
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Vraag 11. Kunnen behandelen aanvragen en meldingen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 12. Kunnen inwinnen en/of geven van advies (met instemming)? 
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Vraag 13. Kunnen beoordelen van een aanvraag/melding?  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 14. Samenwerkingsafspraken gemaakt met andere overheden?  
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Vraag 15. Proces toezicht en handhaving zijn ingericht?   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 16. Afspraken met ketenpartners over digitale uitwisseling gemaakt?   
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7. Resultaten | Omgevingsdiensten 

7.1. Inleiding 

Alle betrokken Omgevingsdiensten (29) hebben de enquête ingevuld. In dit hoofdstuk geven we hun respons weer. Dit 

doen we per vraag. Bij elke vraag wordt weergegeven wat volgens de respondenten de stand van zaken is op het 

moment van invullen van de enquête en op het moment van voorgenomen inwerkingtreding (1 januari 2023). De 

respondenten hadden de mogelijkheid om bij hun respons een opmerking te geven. Deze opmerkingen zijn allemaal 

onverkort als bijlage opgenomen. Op deze wijze bieden wij een compleet inzicht in gegeven reacties.  

 

In de cirkeldiagrammen per vraag, is non respons als een aparte categorie opgenomen. Verder hadden de omgevings-

diensten ‘deels’ als antwoordoptie. Waar een omgevingsdienst een vraag met ‘deels’ beantwoordt, gaan we ervan uit 

dat de actie niet is afgerond.  

 

Als een vraag bij situatie nu met ‘ja’ is beantwoord, gaan we ervan uit dat dat voor de verwachte situatie per 1 januari 

2023 ook geldt bij eventuele non respons in die categorie. Dit geldt niet wanneer er bij verwacht expliciet ‘nee’ of 

‘deels’ is geantwoord.  
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7.2. Respons per vraag  
 

Vraag  

1 OD kan een aanvraag, melding en/of informatieplicht ontvangen, STAM-koppeling is 

geïmplementeerd en beproefd 

# gemeenten en 

provincies 

2 OD kan een aanvraag, melding en/of informatieplicht doorsturen naar bevoegd gezag of andere 

behandeldienst 

OD breed  

3 OD heeft zaaktypen en processen ingericht voor alle zaaktypen incl. informatieplicht # gemeenten en 

provincies 

4 OD heeft in afstemming met gemeenten de behandeldiensten ingeregeld # gemeenten en 

provincies 

5 OD is voorbereid om termijnen van de Omgevingswet te halen # gemeenten en 

provincies 

6 Medewerkers zijn opgeleid en nieuwe brieven conform de Omgevingswet zijn klaar OD breed 

7 Medewerkers kunnen werken én hebben geoefend met de indieningsvereisten vanuit de 

rijksregels en bruidsschat 

OD breed 

8 Medewerkers zijn opgeleid en nieuwe processen zijn ingericht voor de Wkb   OD breed  

9 OD is betrokken bij en er zijn afspraken gemaakt met gemeenten over het initiatievenproces 

(intake- en omgevingstafel) 

# gemeenten en 

provincies 

10 OD is op de hoogte van het eventuele participatiebeleid per gemeente # gemeenten en 

provincies 

11 OD heeft gesprekken en afspraken met gemeenten over rol in de vergunningchecks en 

indieningsformulieren. Mogelijk in eerste aanleg vooral op basis van rijksregels en bruidsschat. 

# gemeenten en 

provincies 

12 Toezichthouders en handhavers zijn op de hoogte van de veranderende manier van werken 

onder de Omgevingswet en de werkprocessen zijn erop aangepast 

# gemeenten en 

provincies 

13 Er is handhavingsbeleid opgesteld en toezichthouders zijn hiervan op de hoogte en 

werkprocessen zijn aangepast voor de Wkb  

# gemeenten en 

provincies 

14 In de processen voor het opstellen van het omgevingsplan is de rol en bijdrage van de 

omgevingsdienst besproken en vastgelegd (advisering) 

# gemeenten en 

provincies 

15 Medewerkers kennen het overgangsrecht en weten hoe een Buitenplans omgevingsplan 

activiteit (BOPA) werkt 

# gemeenten en 

provincies 

16 OD is betrokken bij gegevensverzameling, monitoring en evaluatie in ieder geval bij geluid en 

externe/omgevingsveiligheid 

# gemeenten en 

provincies 

17 Er zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van de bodemtaken (inhoud en financiën) # gemeenten en 

provincies 

18 Mandaten zijn aangepast aan de Omgevingswet en waar van toepassing zijn afspraken over 

leges gemaakt 

# gemeenten en 

provincies 

19 Nieuwe takenpakket is vastgesteld en afspraken over financiën zijn gemaakt (evt. met tijdelijk 

karakter) 

# gemeenten en 

provincies 

20 Websites zijn aangepast, nieuwe flyers zijn gemaakt en telefonisten, KKC/frontoffice 

medewerkers zijn er klaar voor 

OD breed  
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7.3. Resultaten | Omgevingsdiensten (gemeenten) 

 

           Vraag 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Vraag 2 (omgevingsdienstenbrede vraag) 
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                                    Vraag 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Vraag 4 
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                                                            Vraag 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Vraag 6 (omgevingsdienstenbrede vraag) 
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          Vraag 7 (omgevingsdienstenbrede vraag) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Vraag 8 (omgevingsdienstenbrede vraag) 
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                  Vraag 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Vraag 10 
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      Vraag 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Vraag 12 
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      Vraag 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Vraag 14 
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            Vraag 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Vraag 16 
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                                Vraag 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Vraag 18 
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                    Vraag 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Vraag 20 (omgevingsdienstenbrede vraag) 
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7.4. Resultaten | Omgevingsdiensten (provincies) 

 

           Vraag 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Vraag 2 

Dit betreft een vraag voor de omgevingsdienst als geheel. De respons op deze vraag is reeds weergegeven in 

paragraaf 7.3. 

 

 

 

                              Vraag 3 
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                                           Vraag 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Vraag 5 
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Vraag 6 

Dit betreft een vraag voor de omgevingsdienst als geheel. De respons op deze vraag is reeds weergegeven in 

paragraaf 7.3. 

 

Vraag 7 

Dit betreft een vraag voor de omgevingsdienst als geheel. De respons op deze vraag is reeds weergegeven in 

paragraaf 7.3. 

 

Vraag 8 

Dit betreft een vraag voor de omgevingsdienst als geheel. De respons op deze vraag is reeds weergegeven in 

paragraaf 7.3. 

 

 

                 Vraag 9 
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                                             Vraag 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Vraag 11 
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      Vraag 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Vraag 13 
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       Vraag 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Vraag 15 
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                          Vraag 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Vraag 17 
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                          Vraag 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Vraag 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 20 

Dit betreft een vraag voor de omgevingsdienst als geheel. De respons op deze vraag is reeds weergegeven in 

paragraaf 7.3. 
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Bijlage I. Toelichtingen gemeenten 

De respondenten hadden de mogelijkheid om bij hun respons opmerkingen te plaatsen. Deze opmerkingen zijn 

allemaal onverkort in deze bijlage opgenomen. Op deze wijze bieden wij een compleet inzicht in gegeven reacties. In 

sommige van de geplaatste opmerkingen wordt gerefereerd aan individuele overheidsorganisaties of leveranciers. Met 

het oog op anonimiteit zijn deze referenties verwijderd.  

 

 

Toelichting op vraag 4 - Gemeente kan een aanvraag, melding en/of informatieplicht ontvangen, STAM-koppeling is 

geïmplementeerd en beproefd 

Dit is afhankelijk van de landelijke voorziening waar we op moeten aansluiten. Wij willen testen, maar de landelijke voorziening 

ligt er vaak uit. Als uit de tests komt dat er aanpassingen nodig zijn intern, dan is dat nog wel op te lossen, maar als er 

aanpassingen nodig zijn op softwareniveau dan zijn wij afhankelijk van onze leverancier (en nieuwe tests... het is een cirkeltje). 

Dus of 1 januari lukt is van meerdere externe factoren afhankelijk. Daarom voorzichtigheidshalve maar het signaal dat het niet 

gaat lukken. 

De systemen zijn geïmplementeerd. Er is echter geen ambtelijke capaciteit om ervaring met de systemen op te doen. We zullen 

dit daarom na 1-1-2023 via learn-by-doing moeten gaan doen. 

We hopen dat dat lukt voor 1 januari 2023, maar weten dat echt niet zeker! Wij gaan dat doen met het VTH zaaksysteem van 

de (...). Dit is nog niet up en running, getest en ook de samenwerking is daarin nog niet ingericht. We kunnen wel provisorisch 

aanvragen via STAM ontvangen via een voorziening van JNet. Overigens blijft beproeven lastig daar regelmatige verstoringen 

op het DSO. 

Ontvangen gaat. Maar testen en oefenen van alle type aanvragen nog in volle gang. 

We zijn aangesloten op pre productie, productie volgt, proces is nog niet beproefd, afhankelijk van samenwerking met 

omgevingsdienst kan dit wel/niet voor 1 januari 2023 

ontvangen meldingen en/of informatieplicht + koppelingen  

vereist nog aanpassing en oefening 

Implementatie en testen nog niet gerealiseerd 

Wel in testomgeving, nog niet in productieomgeving. Deze is nog niet beschikbaar 

In testomgeving is het werkend. Productieomgeving nog niet. Moet nog getest worden 

leverancier (……) is nog volop bezig met het ontwikkelen van functionaliteit, dus dat is een onzekere factor. Testtijd ontbreekt 

hierdoor. We zijn dus ook nog niet aangesloten op de productieomgeving.  

De koppeling is technisch gelegd op de oefenomgeving en is hier getest. Op de productieomgeving moet de koppeling nog 

gelegd en getest worden. 

Werkt in pre-productie, maar nog niet in productie. 

Wel geïmplementeerd en al deels beproefd als gevolg van de aanbesteding en aanschaf van een nieuw VTH softwarepakket. 

Informatieplicht nog niet uitgetest. STAM is geïmplementeerd en beproefd voor vergunning. Nog controleren: Loopt routering 

goed bij complex scenario?  

In de pre-omgeving is het gelukt. De productieomgeving is nog niet aangesloten (verwachting oktober). Insteek is om in 

oktober de VTH taken bij de omgevingsdienst onder te brengen. Daarvoor zullen nog de nodige koppelingen gemaakt én 

getest moeten worden. 

De applicatie is aangesloten, maar door een probleem met de koppeling van de VTH applicatie en ons zaaksysteem kunnen we 

niet in de oefenomgeving van het DSO. We zijn afhankelijk van een technische oplossing, maar gaan er vooralsnog vanuit dat 

deze op korte termijn wordt opgelost. Dit is voor ons wel een groot risico. 

De koppeling is gerealiseerd, maar moet nog worden getest. 

We zijn nog vol op aan het oefenen. Na zomervakantie wordt dit opgepakt hopelijk voldoende tijd voor 1 januari 2023. 

Pre-productie fase koppeling gereed. Productie voor 1 oktober verwacht. 

Nog niet getest 
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Toelichting op vraag 4 - Gemeente kan een aanvraag, melding en/of informatieplicht ontvangen, STAM-koppeling is 

geïmplementeerd en beproefd 

nog niet getest, wel geïmplementeerd 

STAM-koppeling is gereed. Alleen nog onvoldoende beproefd. 

Nee nu nog niet, maar wel per 1 januari 2023 

wordt op korte termijn geregeld 

Planning is om op 4 oktober live te gaan op de productieomgeving met het VTH-systeem inclusief de STAM-koppeling. 

De koppeling is technisch werkend opgeleverd, maar nog niet beproefd middels testcasussen 

wordt in samenwerkingsverband voorbereid 

In de pre-omgeving hebben we dit werkend. In de productie moet dit nog blijken (de productie-omgeving is op dit moment 

nog niet beschikbaar) 

De koppeling tussen LEEF en JOIN is in de productieomgeving gerealiseerd. Deze koppeling werkt inmiddels goed. Dit zijn nog 

Wabo-gerelateerde processen. Er is opdracht gegeven aan Stadsbeheer om toe te werken naar de ‘Implementatie module 

Omgevingswet’ (stap 9) in de testomgeving. Stadsbeheer is i.c.m. onze functioneel beheerder van LEEF de nieuwe 

werkprocessen aan het uitschrijven. Deze werkprocessen worden opgesteld in samenspraak met de medewerkers van het team 

Vergunningen, toezicht en handhaving. 

Aanvragen wel, melding een informatieplicht nog testen. 

Recent is gebleken dat we een VTH-applicatie moeten aanschaffen. Reden is dat de leverancier van ons zaaksysteem zijn 

afspraken niet kan waarmaken rondom de koppeling van de samenwerkingsmodule aan het zaaksysteem. Hierdoor zijn we in 

een enorm vervelend scenario beland, waarin een nieuwe VTH-applicatie verworven, ingericht en getest moet worden. We doen 

ons uiterste best dit voor 1 januari 2023 geregeld te hebben, maar het is een groot risico! 

We hebben het nog niet beproefd.  

Aanvragen wel, melding een informatieplicht nog testen 

Software wordt nu getest 

De implementatie van het nieuwe VTH-systeem loopt. Het testen maakt daarvan onderdeel uit en wordt verwacht in september. 

Koppeling nog niet volledig werkend. vraagt specifieke inrichting ivm Gemeenschappelijke regeling. Leverancier heeft software 

recent opgeleverd. Complicerende factoren ivm regionale aanbesteding. 

Aan (...)se kant alle noodzakelijke acties uitgevoerd, software is aangesloten op DSO en succesvol getest. Toch bestaan er wel 

zorgen over de werking en stabiliteit van DSO. Deze zorgen/issues zijn bij IPLo gemeld. Daarom de vraag letterlijk 

beantwoordend: indien een aanvraag of melding met succes door het DSO heen komt, dan kunnen wij die in ons VTH systeem 

ontvangen.  

mede afhankelijk van digitaal stelsel. testen vinden nu plaats.  

Ons vergunningensoftware (….) is nog niet ingericht, daardoor werkt de koppeling DSO – (……) niet en ontvangen wij nu nog 

geen aanvragen m.b.t. vergunningen. Eind oktober komt een partij ons helpen om dit pakket 'aan het werken' te krijgen, zodat 

wij in ieder geval aanvragen ontvangen. Daarna is het de bedoeling om als de wiedeweerga te gaan oefenen met in ieder geval 

de TOP10 activiteiten en te zorgen dat de goede templates m.b.t. brieven, behandeldiensten goed ingesteld worden enzovoort. 

Verzoeken en aanvullingen kunnen (handmatig) worden ontvangen. Livegang van (…) is uitgesteld omdat koppelingen nog niet 

goed werken (bugs gemeld bij IPLO en onze leverancier) of nog ingeregeld moeten worden. Net als veel gemeenten in NL 

komen we veel uitdaging tegen in de aansluiting op het DSO-LV en de koppeling met gemeentelijke applicaties. Hier moet de 

komende periode verhoogde aandacht naar toe evenals naar het tijdig leveren door onze softwareleverancier zodat er ruimte 

blijft om te kunnen testen (de planning is vloeibaar).  

De implementatie van de VTH-applicatie (….) is voorbereid en in overleg met de leverancier is de STAM-koppeling gepland in 

september. 

Ketentesten staan ingepland 

Door geschil met de leverancier is de implementatie tijdelijk stil komen te liggen, maar dit wordt in het derde kwartaal 2022 een 

inhaalslag op gemaakt. Voor onze gemeente geldt dat de STAM-koppeling ingeregeld moet zijn en de behandeldiensten 

ingesteld, zodat getest kan worden of de (...) de aanvragen kan ontvangen. Vergunningverlening is volledig uitbesteed aan de 

(....). 

Hier wordt momenteel hard aan gewerkt. De signalen zijn zodanig dat we verwachten dit gereed te hebben in oktober 22 
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Toelichting op vraag 4 - Gemeente kan een aanvraag, melding en/of informatieplicht ontvangen, STAM-koppeling is 

geïmplementeerd en beproefd 

Ingericht in testomgeving 

Moet nog beproefd worden 

In de testfase wel, in de productie nog niet. Wel voor 1 januari. Vanwege maatwerk koppeling worden wij apart aangesloten, 

gepland voor medio september 2022. 

We kunnen de aanvragen waarvoor de naam OD behandeldienst is naam OD ontvangen. Ook aanvragen van namen 

gemeenten waarbij geen behandeldienst is gevuld kunnen ze ontvangen, maar deze moeten nog wel gerouteerd worden naar 

het VTH systeem. Als een verzoek wordt ingetrokken dan gaat dat nog niet goed door richting ons VTH systeem.  

Functionele test moet nog plaatsvinden 

Nog niet beproefd 

technisch ligt de koppeling er, maar echt beproeven (oefenen) moet nog gebeuren 

STAM-koppeling is bijna gereed 

Oefenen gepland voor het najaar 

De koppeling is geimplementeerd. Beproefd tot zover dit kan i.r.t. de beschikbaarheid van het DSO. 

Op dit moment wordt hiervoor de benodigde software geïmplementeerd. Verwachting is dat dit per november geregeld is.  

STAM-koppeling is gemaakt, er wordt nu geoefend. 

De software (….) is aangeschaft en er is ook een koppeling met DSO gemaakt. Echter zowel in het systeem alsook in de 

koppeling waren er best nog wel wat essentiële problemen te tackelen. Vanwege problemen in de software is onlangs gekozen 

voor (….). Hiervoor moet opnieuw een koppeling gemaakt worden. Zodra deze er is (is nu nog niet bekend) kunnen we weer 

verder met oefenen, beproeven, enzovoorts. 

De gemeente sluit zelf niet aan. Alle aanvragen/meldingen/informatieplicht wordt ontvangen en afgehandeld door 

behandeldienst. 

Stam-Koppeling is geïmplementeerd. De testfase loopt nog steeds met onze eigen applicatie. Werkt niet altijd naar behoren 

STAM is nog niet beproefd. 

STAM-koppeling is gereed echter nog niet beproefd 

STAM is nog niet beproefd. 

Een update en omzetting naar de cloud vindt deze week plaats. Het testen ervan kan daarna plaatsvinden. 

Onduidelijk wie beheerder is van (….). 

STAM-koppeling is geimplementeerd, maar nog niet beproefd 

Softwarepakket (….). (…) wordt momenteel in samenwerking met 33 gemeenten en ketenpartners in Limburg geïmplementeerd. 

beproeving vindt momenteel plaats. 

we zijn nog bezig met het invoeren van de VTH software. Technisch zal de STAM-koppeling werken. Echter we hebben het nog 

niet kunnen testen.  

STAM-koppeling is nog niet beproefd. 

Algemene opmerking opzet enquête: er worden op meerdere plaatsen in één vraag meerdere vragen gesteld zodat de 

keuzemogelijkheden vaak niet op alle gestelde vragen van toepassing zijn. Aanvraag en melding kunnen ontvangen worden. 

Informatieplicht is nog niet getest. STAM-koppeling is geïmplementeerd. Onduidelijk of deze koppeling volledig is beproefd. 

Met name bij complexe aanvragen (bijvoorbeeld met adviesrechten etc) is het de vraag of de routering goed loopt. Daarom is 

de eerder toegezegde oefenperiode van een half jaar gewenst en noodzakelijk. 

Koppeling met DSO moet nog getest worden, uitslag daarvan is nu niet te voorspellen 

Koppelingen zijn geïmplementeerd en worden momenteel beproefd. 

Technisch is het gerealiseerd en kunnen we zaken en documenten ontvangen. Beproefd is het niet, documenten kunnen niet 

automatisch correct worden gekoppeld aan een juist documenttype (we krijgen onvoldoende informatie mee over de bijlagen). 

Dit levert een grote verstoring op in de informatiehuishouding die neerslag heeft op de continuïteit in bedrijfsvoering en zorgt 

voor veel handmatig werk. Om de omvang hiervan duidelijk te maken, in 10 jaar Wabo tijdperk zijn de aanvragen met 20 % 

toegenomen en de hoeveelheid documenten is verdrievoudigd. 

Wij zijn recentelijk overgestapt naar een andere softwareleverancier. De aansluiting op DSO-LV moet nog geregeld  

Technische koppeling werkt, testen moet nog 
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Toelichting op vraag 4 - Gemeente kan een aanvraag, melding en/of informatieplicht ontvangen, STAM-koppeling is 

geïmplementeerd en beproefd 

De STAM-koppeling is (technisch) geïmplementeerd, dus dit zou moeten kunnen. Het is nog niet beproefd. Het testen vindt de 

komende weken pas plaats, pas na het testen weten we zeker of het goed werkt. 

we moeten nog oefenen 

Doordat onze aansluiting met (…) toch niet voldoende bleek te zijn moeten wij noodgedwongen upgraden naar (…) waardoor 

bepaalde zaken waaronder de aansluiting opnieuw moeten worden gemaakt.  

Nog niet operationeel ivm problemen bij de beveiligde koppeling. Aan deze problemen wordt gewerkt, maar externe partijen 

kampen met capaciteitsproblemen.. 

Technisch kan het, garantie voor 1-1-2023 is nu nog niet te geven. 

STAM-koppeling is nog niet volledig beproefd 

huidige vth-applicatie wel, nieuwe versie van (…) moet nog getest worden 

Deze mogelijkheid wordt momenteel gerealiseerd en is naar verwachting per 1 januari 2023 beschikbaar. 

leverancier VTH-systeem geeft aan dit tijdig te kunnen waarborgen. 

Nog oefenen. 

In regionaal (...) verband is besloten om niet te gaan werken met (…), maar nog dit najaar over te stappen naar (…).  

VTH software moet nog geïmplementeerd worden. aansluiting DSO moet nog gemaakt worden.  

Onzekerheid of alles werkt 

Dit is getest maar kan pas live als de omgeving live is. Ook afgelopen kwartaal is het niet gelukt om (…) live te krijgen. Cruciale 

delen van het systeem zijn nog niet opgeleverd waardoor oefenen met het systeem nog niet kan.Het onderdeel digitalisering 

blijft een risico. Het DSO hapert regelmatig aan de kant van het Rijk wat het inrichten daarvan vertraagd.  

De STAM-koppeling is technisch gelegd, maar is nog niet voldoende beproefd. We kunnen een aanvraag ontvangen, maar het 

heen en weer sturen van stukken (bijvoorbeeld van bevoegd gezag naar omgevingsdienst en terug) is nog niet getest, 

notificaties nog niet ingesteld etc. Dit moeten we in de komende periode nog beproeven. 

Implementatie zaaksysteem (…) vindt plaats in Q4 2022. Zo ook de koppeling. We zijn afhankelijk van systeem(leverancier) en 

DSO of dit soepel en tijdig loopt.. 

Zoals we al hebben getest is de koppeling in de testomgeving gerealiseerd. Binnenkort zal deze ook voor productie aangezet 

worden. 

Aanvragen is getest, melding en informatieplicht moeten nog en zijn voor 01-01-2023 gereed. 

Verschil tussen technische implementatie en feitelijke implementatie in de werkprocessen die door de organisatie kunnen 

worden gebruikt.  

De omgevingsdienst kan de aanvragen ontvangen waarvoor zij de behandeldienst zijn. Ook aanvragen van de gemeente 

waarbij geen behandeldienst is ingevuld kunnen ze ontvangen, maar deze moeten nog wel worden gerouteerd naar het VTH 

systeem. Als een verzoek wordt ingetrokken dan gaat dat nog niet goed door richting het VTH systeem van de 

omgevingsdienst. (De omgevingsdienst doet naast milieu ook de bouwtaken voor ons). 

STAM-koppeling bijna geïmplementeerd, (keten)testen volgen eind deze maand 
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Toelichting op vraag 5 - Gemeente kan een aanvraag, melding en/of informatieplicht doorsturen naar bevoegd gezag of 

andere behandeldienst  

Dat is doorgegeven aan het IPLO. Afgelopen week getest, maar het komt niet bij de uitvoeringsdienst terecht. Dus daar moeten we 

weer achter aan. Dat dit soort basale dingen niet goed geregeld zijn 3 maanden voor invoering doet mij op 'niet voor 1 januari' 

drukken.  

De systemen zijn geïmplementeerd. Er is echter geen ambtelijke capaciteit om ervaring met de systemen op te doen. We zullen dit 

daarom na 1-1-2023 via learn-by-doing moeten gaan doen. 

Nog niet kunnen testen 

Ook dit is afhankelijk van het tijdig op orde en ingericht krijgen van het zaaksysteem van de (...).  

samenwerkingsafspraken zijn nog te concretiseren 

Op basis van regionale afstemming 

Afhankelijk van uitkomsten testen in productieomgeving 

We zijn hierop nog aan het ketentesten. Ik durf niet te zeggen of het ons nu al gelukt is om aanvragen door te sturen naar andere 

bevoegd gezagen. Ik meen van wel, maar omdat ik niet 100% zeker ben, heb ik het middelste antwoord genomen. 

Technisch gezien kan het, de behandeldiensten zijn echter nog niet ingesteld. 

versturen/doorsturen meldingen en/of informatieplicht + koppelingen  

Behandeldienst ingesteld, wordt naar verwachting volgende maand getest.  

Stamkoppeling in combinatie met multiinstantie functioneert niet naar behoren in DSO. IPLO doet dit af als een wens. Niet zeker of 

dit voor 1 januari gehonoreerd is. 

moet nog ingeregeld worden.  

In afwachting op de productieomgeving 

Implementatie en testen nog niet gerealiseerd 

Is een kleine werkzaamheid die we zelf kunnen uitvoeren dit jaar. 

Wel in testomgeving, nog niet in productieomgeving. Deze is nog niet beschikbaar 

In testomgeving is het werkend. Productieomgeving nog niet. Moet nog getest worden 

In de Pre-omgeving lukt dat wel, nog niet in de productieomgeving. Nog veel overleg nodig met de collega-overheden. Wel eerste 

succesvolle testen uitgevoerd in de pre-omgeving.  

We kunnen een samenwerkingsomgeving starten in het DSO op de testomgeving. Op de productieomgeving moet dit nog 

gebeuren. 

Werkt in pre-productie, maar nog niet in productie. 

Koppeling is wel gerealiseerd. Ketenpartners zijn nog niet toegevoegd vanwege de aanschaf van een nieuw VTH pakket dat net 

geïnstalleerd is. 

Nog niet getest, komt binnenkort 

Momenteel is dit niet mogelijk in de applicatie. De leverancier heeft aangegeven dit voor 1 januari op te leveren.  

In de pre-omgeving is het gelukt. De productieomgeving is nog niet aangesloten (verwachting oktober). Insteek is om in oktober 

de VTH taken bij de omgevingsdienst onder te brengen. Daarvoor zullen nog de nodige koppelingen gemaakt én getest moeten 

worden. 

Idem, zie antwoord 5.  

Het testen hiervan geschiedt zodra de applicatie (….) is geïmplementeerd en kan worden getest. 

moeten we nog oefenen 

Zitten midden in implementatie VTH-software en koppeling DSO. Was vertraagd door issues met leverancier. 

Nog niet getest 

niet bekend 

In onze prioritering zit dit in september 2022. We dachten dat een api voor zou komen, maar toen bleek dat we zelfs iets moesten 

bouwen. 

Nee nu nog niet, maar wel per 1 januari 2023 
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Toelichting op vraag 5 - Gemeente kan een aanvraag, melding en/of informatieplicht doorsturen naar bevoegd gezag of 

andere behandeldienst  

Behandeldiensten instellen per activiteit is nog niet getest maar de koppeling via toepasbare regels ligt er al wel. Het doorsturen 

van aanvragen die incorrect bij ons zijn binnen gekomen naar andere bevoegd gezagen is nog niet geleverd door onze leverancier 

maar staat op de planning voor het eind van het jaar. 

wordt op korte termijn geregeld 

Technisch is doorstuur functionaliteit gerealiseerd, maar nog niet beproefd. 

Dit is technisch gerealiseerd, maar moet in de praktijk nog worden getest 

In de planning van de softwareleverancier is opgenomen, dat de werking hiervan in het 3e kwartaal van 2022 wordt 

geïmplementeerd. 

zie 5.  

onbekend, betreft een verwachting 

In de pre-omgeving hebben we dit werkend. In de productie moet dit nog blijken (de productie-omgeving is op dit moment nog 

niet beschikbaar) 

Dit staat gepland om in september 2022 in samenspraak met de omgevingsdienst te doen. 

zie toelichting bij vraag 6 

Hier zit een onzekerheid. We zijn namelijk afhankelijk van onze softwareleverancier (...) voor het toevoegen van de functie. 

inrichting VTH-systeem is nog niet gereed 

Software wordt nu getest 

Zie antwoord 5. In oktober gaan we deelnemen aan de regionale ketentesten. 

vraagt specifieke inrichting ivm Gemeenschappelijke regeling 

De behandeldiensten zijn ingesteld en die aanvragen gaan dus automatisch door. Momenteel werkt de 

Samenwerkingsfunctionaliteit niet (dit ligt aan landelijk) en we kunnen momenteel niets doorzetten.  

Het excelformulier met daarin de activiteiten en de daaraan te koppelen behandeldienst staat klaar om te verzenden. Maar omdat 

voor ons onduidelijk is of de afstemming tussen bevoegd gezag en waterschap goed is geregeld (met name de B-categoriëen), 

willen we nog een keer vooraf contact met het waterschap opnemen om te verifiëren of dit allemaal goed gaat.. Hiermee 

voorkomen we dat we handmatig zaken moeten herstellen wanneer het zo ver is. 

dat lukt, maar er komt geen melding terug (er zit geen notificatie in dat het bericht is afgeleverd). Dat betekent dat de 

casemanagers continu hun scherm moeten 'refreshen' om de status van een aanvraag te zien. Tegelijkertijd zien we dat een 

aanvraag met een bepaald nummer uit ons zaaksysteem met een ander nummer binnenkomt bij de ontvangende partij. Ook is het 

niet mogelijk om een versnipperde aanvraag makkelijk te redigeren tot 1. Deze manier van werken vraagt dus veel extra 

handelingen en daarmee wordt de kans op fouten vergroot, nog los van de extra capaciteit en dus middelen die dan nodig zijn. 

Het overzicht van activiteiten waarbij aangegeven wordt welke behandeldienst welke activiteit behandelt is niet gereed. Deze 

wordt, n.a.v. aanpassing van de Bruidsschat, opgesteld door IPLO. Wij zijn in afwachting daarvan 

Dit onderdeel moet in de software nog verder ingericht en getest worden 

De softwareleverancier is hier op dit moment druk mee bezig. De verwachting is dat dit snel kan worden opgeleverd. 

In het kader van de regionale aanbesteding van de VTH-applicatie door de omgevingsdienst en gemeenten is al met alle bevoegde 

gezagen en behandeldiensten geoefend. In september zal dit voor onze gemeente worden ingeregeld. 

Zie toelichting bij 5. 

Niet alle externe partners zijn er nu al niet klaar voor. 

Zie toelichting 5 

Ingericht in testomgeving 

Nu aan het inrichten 

Zit nu nog niet in de applicatie, wel voor 1 januari 2023 gereed.  

We kunnen aanvragen waarvoor de (...) behandeldienst is doorsturen naar een ander bevoegd gezag. De functionaliteit moet nog 

wel ingebouwd worden in het VTH systeem en worden getest. Aanvragen waarvoor de (...) geen behandeldienst is kan en mogen 

we niet doorsturen, dit zal de gemeente dan zelf moeten doen. We zijn nog aan het onderzoeken naar mogelijkheden om dit voor 

(...)N wel te kunnen doen.  

Idem. Behandeldiensten moeten nog worden ingesteld. 
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Toelichting op vraag 5 - Gemeente kan een aanvraag, melding en/of informatieplicht doorsturen naar bevoegd gezag of 

andere behandeldienst  

wordt op dit moment ingericht, eerste testen positief 

Behandeldienst moet nog ingesteld worden. 

technisch kan dit, maar het echte beproeven (oefenen) moet nog gebeuren 

Koppeling wordt momenteel gelegd 

Zijn we nog volop mee aan het oefenen. SEssies met (...), (…), (…), (…) en welstand worden ingepland. 

We kunnen aanvragen waarvoor de (...) behandeldienst is doorsturen naar een ander bevoegd gezag. De functionaliteit moet nog 

wel ingebouwd worden in het VTH systeem en worden getest. Aanvragen waarvoor de (...) geen behandeldienst is kan en mogen 

ze niet doorsturen, dit zal de gemeente dan zelf moeten doen. (...) is nog aan het onderzoeken naar mogelijkheden om dit voor 

(...)N wel te kunnen doen.  

Oefenen gepland voor het najaar 

Technisch gereed. Medewerkers moeten nog wel worden getraind/opgeleid en de werkwijze moet nog worden beproefd. 

Zie voorgaande. 

samenwerkingsfunctionaliteit wordt gevuld 

Afhankelijk van samenwerkingspartners. Er worden komende maanden testen in IJsselland gedaan. 

Zie toelichting van punt 5. 

Het doorsturen is nog niet technisch beschikbaar, dit wordt op korte termijn geïmplementeerd. Daarna moet het nog beproefd 

worden. 

Er moet nog getest worden met deze functie.  

Mee bezig 

De gemeente sluit zelf niet aan. Alle aanvragen/meldingen/informatieplicht wordt ontvangen en afgehandeld door behandeldienst. 

We kunnen een aanvraag/melding/informatieplicht doorsturen. We kunnen werken in de samenwerkingsruimte maar nog niet alle 

ketenpartners zijn voldoende ingericht.  

Behandeldiensten moeten nog ingeregeld worden. 

Behandeldienst moet nog ingeregeld worden. 

De tooling is in place; de instructie van medewerkers moet nog plaatsvinden. 

Doorsturen naar ander bevoegd gezag is nog niet uitvoerig getest 

doorsturen naar bevoegd gezag pas na oktober 2022 

Ketentesten vinden nu plaats en behandeldienst moet nog worden ingericht. 

We zijn ook dit nog aan het opzetten. vragenbomen zijn gereed. Het al dan niet instellen van de behandeldiensten is ook gebeurd, 

maar nog niet getest 

Dat het technisch mogelijk is straks, is niet voldoende. Het gaat om de werkelijke samenwerking in de keten (vraag 10).  

Idem. 

Het doorzenden van een aanvraag/melding/informatieplicht lukt maar het keten-proces an sich is nog niet op orde. Hier wordt 

momenteel mee geoefend. Ook hiervoor geldt echter dat de eerder toegezegde oefenperiode van een half jaar gewenst en 

noodzakelijk is. 

Dit wordt de komende weken getest, uitslag niet te voorspellen 

Behandeldiensten worden deze maand ingesteld. In oktober starten we met de technische en inhoudelijke ketentesten. Regionale 

ketentesten zijn nog niet uitgevoerd. 

Leverancier is nog bezig met de implementatie van deze functionaliteit. Oplevering is beloofd voor 1 januari, maar onduidelijk is of 

we deze functionaliteit voor 1 januari kunnen testen. 

Zie antwoord bij 5. 

Nee, nog niet. Is ook nog niet getest, dus we weten ook nog niet wat we hiervoor mogelijk nog moeten doen. 

Technisch werkt het, moet nog voor onze gemeente geconfigureerd worden 

(...)2020 is per 6-9-2022 live 

Doordat onze aansluiting met (…) toch niet voldoende bleek te zijn moeten wij noodgedwongen upgraden naar (…) waardoor 

bepaalde zaken waaronder de aansluiting opnieuw moeten worden gemaakt.  
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Toelichting op vraag 5 - Gemeente kan een aanvraag, melding en/of informatieplicht doorsturen naar bevoegd gezag of 

andere behandeldienst  

Doorsturen naar bevoegd gezag of behandeldienst kan altijd, maar nog niet via het DSO. Mogelijk ook niet voor IWT. Dit kan ook 

later..  

Technisch kan het, garantie voor 1-1-2023 is nu nog niet te geven. 

De samenwerkingsfunctionaliteit is nog niet rond. 

Zowel voor pre-productie als productie is de koppeling gerealiseerd. De productie koppeling is nog maar 1 klein testje mee 

uitgevoerd (zowel aan kant van Omgevingsloket als (…) is er alleen een kale inrichting), maar die verliep positief. Het testen van een 

‘informatieplicht’ moeten we nog doen.  

n.v.t. 

Hier zijn we nog niet aan toegekomen. We zijn nog heel druk bezig met de interne werkprocessen. Als dat staat gaan we de 

samenwerking met externe partners inregelen. Daarbij zijn we ook afhankelijk van de (door)ontwikkeling van het softwarepakket 

(…) Omgeving en het DSO. 

Deze mogelijkheid wordt momenteel gerealiseerd en is naar verwachting per 1 januari 2023 beschikbaar. 

leverancier VTH-systeem geeft aan dit tijdig te kunnen waarborgen. 

Nog oefenen 

Zie antwoord punt 5. vanwege overstap naar (…) dit najaar.  

VTH software moet nog geïmplementeerd worden 

Dit is nog niet getest, maar wij gaan er van uit dat dit lukt per 1 januari 2023. 

Moeten nog afspraken worden gemaakt met partijen. 

Dit is met één partij getest maar kan pas live als de omgeving live is. 

Dit is afhankelijk van de aansluiting van de toepasbare regels applicatie. 

We hebben de behandeldienst al ingesteld en beproefd. Kopie triggerbericht werkt nog niet. Bovendien is de lijst die aan het 

instellen van de behandeldienst ten grondslag ligt onlangs weer aangepast (activiteiten erbij of juist eraf). Dit moeten we nog in 

orde maken in de komende periode. Evenals de overgang van Pre naar Prod, aangezien de behandeldienst nu alleen op de Pre 

staat. Kortom: we moeten de ingestelde behandeldienst opnieuw checken en aanpassen, zorgen voor de overgang van Pre naar 

Prod en die vervolgens ook weer testen. 

proces moet nog worden ingericht 

Dit is nog niet getest, maar wij gaan er van uit dat dit lukt per 1 januari 2023. 

Implementatie zaaksysteem (…) vindt plaast in Q4 2022. Zo ook de koppeling. We zijn afhankelijk van systeem(leverancier) en DSO 

of dit soepel en tijdig loopt. 

nderdaad lijkt het er op dat de aanvraag wel binnenkomt bij de behandeldienst. Alleen het gedeelte van een kopie naar het BG is 

nog niet goed. Hier zijn we bezig om dit te realiseren. 

de samenwerkingsfunctionaliteit werkt niet. software technisch is dit niet in orde.  

Moet nog worden ingeregeld, wel voor 01-01-2023 gereed is het streven 

Dit wordt de komende maanden getest 

De omgevingsdienst kan de aanvragen waarvoor ze behandeldienst is, doorsturen naar een ander bevoegd gezag. De 

functionaliteit moet nog wel worden ingebouwd in het VTH systeem en worden getest. Voor de aanvragen waarvoor de 

omgevingsdienst geen behandeldienst is kan en mag de omgevingsdienst dit niet doorsturen. We onderzoeken nog de 

mogelijkheid hoe de omgevingsdienst dit wel voor onze gemeente kan doen, omdat zij ook de bouwtaken voor ons doen. 

Uit de testen (eind deze maand) zal blijken of doorsturen naar behandeldiensten gerealiseerd kan worden 

Dit hebben we nog niet getest in het DSO 

het doorvoeren van de aansluiting stuit op capaciteit te kort 
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Toelichting op vraag 6 - Gemeente heeft zaaktypen en processen ingericht voor alle zaaktypen incl. informatieplicht 

te weinig mensen om laatste slag van testen en bijstellen te doen, daarmee geen zekerheid 1-1-2023 nog wel streven 

In uitvoering 

Zaaktypen nog niet ingericht want zaaktypen in i-navigator en zaaktypen vng komen niet overeen. Dit kost daardoor meer tijd dan 

verwacht. 

zij volop bezig met inrichten (…), zowel Wabo-proces als Ow proces door halfslachtige besluitvorming weten we niet waar we aan 

toe zijn. 

Ik weet het niet precies, maar er zijn nog wat losse eindjes. 

De systemen zijn geïmplementeerd. Er is echter geen ambtelijke capaciteit om ervaring met de systemen op te doen. We zullen dit 

daarom na 1-1-2023 via learn-by-doing moeten gaan doen. 

Nieuw VTH software pakket wordt in november geïmplementeerd. Dit is helaas wel heel erg kort dag 

We zullen de eerste periode werken via het zaaksysteem van de (...). Daar wordt nu hard aan de inrichting gewerkt. Zelf richten we 

dat dus niet in. 

Vele stappen zijn gezet, maar output DSO moet ook duidelijk zijn.  

Deels voor 1-1-23 

noodzakelijk voorbereiding moet nog aan worden gewerkt.  

Er is en werkgroep bezig om voor 1 januari 2023 ons (…) systeem helemaal goed ingericht te hebben (juiste zaaktypen aan juiste 

processen, etc). Daarnaast wordt hard gewerkt om zowel lokaal als ook met ketenpartners/ andere BG's de werkafspraken op 

papier te krijgen. Alle vertrouwen in dat dit staat voor 1 janauri. 

Ik weet de exacte stand van zaken niet, interne afstemming is niet mogelijk gelet op vakantie. 

dit moet nog volledig worden ingericht.  

wel de reguliere en uitgebreide aanvraag maar nog niet de meervoudige aanvraag getest om te kunnen verwerken.  

WKB, Omgevingstafel en Toezicht en bodem nog niet ingericht. Initiatief behandelen en bodem nog niet ingericht. Afhankelijk van 

DSO of dit voor 1 januari vrijgegeven wordt voor inrichting. 

Inrichting systeem nog niet klaar 

De basisprocessen zijn ingericht. Met de niet vaak voorkomende processen zijn we nog mee bezig.  

In afwachting op de productieomgeving 

Processen zijn beschreven. Ze moeten nog wel ingevoerd worden in het DSO/Powerbrowser 

Processen ingericht cf. WABO, nog niet cf. omgevingswet 

Niet alle zaaktypen zijn al ingericht 

In testomgeving is het werkend. Productieomgeving nog niet. Moet nog getest worden 

Processen liggen klaar. Vanwege ontbreken capaciteit nog niet helmaal rond. Nog onzekerheid over halen datum vanwege (…).  

We zijn nu bezig met het inrichten van alle relevante zaaktypen. Dit is afgerond voor 1-1-2023. We hebben niet met de 

omgevingsdienst kunnen afstemmen of zij alle informatieplichten uit het Bal hebben geimplementeerd.  

"9. Er wordt een basis set vanuit CLO aangeleverd op basis van de wiki, maar die is niet geheel aangesloten met de (…). We 

zijn hier hard mee bezig. " 

Procesgang, behandelduur, publicatieverplichtingen en samenwerkingsafspraken kunnen in productie niet afdoende worden 

getest. Andere knelpunten: Inrichting Magneetactiviteiten, Aanwijzen Stadsbouwmeester, Invulling proceseisen uit 

coördinatieregeling 

Sjablonen moeten nog afgerond worden 

Zaaktypen zijn ingericht conform de Omgevingswet in de oude VTH applicatie. Worden nu omgezet naar de nieuwe VTH applicatie 

software is aangeschaft en getest ; koppeling met (…) en (…) is in uitvoering 

We zijn druk bezig met het inrichten van de VTH-applicatie. Naar verwachting is dit in november 2022 gereed. 

Alle betreffende zaaktypen en processen zijn in de basis ingericht. Momenteel vinden zgn. inkijksessies plaats met betrokkenen om 

eea te evalueren en evt. aanpassen. Bijbehorende configuratie aspecten zoals briefsjablonen zijn al deels ingericht. 

Q4 

momenteel worden de laatste zaaktypen en processen ingericht.  

Insteek is om in oktober de VTH taken bij de omgevingsdienst onder te brengen. Daarvoor zullen nog de nodige aanpassingen 

gemaakt én getest moeten worden. 
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Toelichting op vraag 6 - Gemeente heeft zaaktypen en processen ingericht voor alle zaaktypen incl. informatieplicht 

We zijn druk doende met interne processen af te stemmen, te borgen in onze organisaties deze met ketelpartners af te stemmen. 

we hebben recent nieuwe zaaktypes van de leverancier gehad. Wij zijn deze nog aan het controleren of ze aan onze wensen 

voldoen. 

Er moet nog een aantal processen worden ingericht, zoals bijvoorbeeld voor de BOPA 

we hebben recent nieuwe zaaktypes van de leverancier gehad. Wij zijn deze nog aan het controleren of ze aan onze wensen 

voldoen. 

Er moeten nog een aantal zaaktypen verwerkt worden omdat dit nog in beweging is.  

de werkprocessen wordt nog aan gewerkt 

Hier spelen verschillende vraagstukken in de organisatie die voor veel complexiteit zorgen (o.a. dewisselwerking tussen onze eigen 

applicatie en die van onze OD, een uitfasering van huidige zaaksysteem,) Hieraan wordt gewerkt., hopende dat dit tijdig op een 

juiste en werkende manier is ingericht. We hangen hier dus eigenlijk tussen antwoord 2 en 3.. 

We zijn aan het wachten op de update naar (…) en dan kunnen we pas gaan inrichten. Erg vervelend want dit gaat pas op zijn 

vroegst in oktober zijn. 

Zie antwoord op vraag 7 

nog niet ingericht 

alles staat in Q3 en Q4 gepland 

We zoeken nog uit welke zaaktypen er zijn. DSO stuurt zaaktypen niet mee.  

Zaaktypen zijn ingericht alleen de werkprocessen nog niet. 

Procesgang, behandelduur, publicatieverplichtingen en samenwerkingsafspraken kunnen in productie niet afdoende worden 

getest. Andere knelpunten: Inrichting Magneetactiviteiten, Aanwijzen Stadsbouwmeester, Invulling proceseisen uit 

coördinatieregeling 

Vergunningverlening wordt nog fijngeslepen, meldingsplicht en informatieplicht wordt overgenomen van Wabo, behalve Wkb. 

WKB wordt proces op maat. Procesontwerp is vergevorderd. 

komt op korte termijn 

we hebben recent nieuwe zaaktypes van de leverancier gehad. Wij zijn deze nog aan het controleren of ze aan onze wensen 

voldoen. 

Bij inwerkingtreding gaat dit werken. 

Leverancier (…) zou in augustus een best practice inrichting opleveren, maar planning is niet gehaald. Indien deze voorbeeld 

oplossing er 1 oktober nog niet is, dan moet gemeente deze zelf bouwen in het systeem 

De gemeente is nog bezig de processen gericht op de Omgevingswet te beschrijven.  

Proces informatieplicht zal meegenomen worden op het moment dat er voor een activiteit een informatieplicht zal worden 

opgelegd. 

Zaaktypes zijn volledig ingericht, bezig met het uitwerken vd informatieplicht 

Zaaktypen zijn volledig ingericht, maar er wordt nog gewerkt aan het uitwerken van de informatieplicht. 

Beek werkt momenteel met de VTH-applicatie (…) van (…). Deze applicatie is Omgevingswet-proof, aangezien zaaktypen en 

processen zij afgestemd op de Ow. Echter de formats zijn nog niet aangepast aan de Ow. Deze zijn nu nog gebaseerd op huidige 

wetgeving (Wabo/Wro). Hier zal nog een aanpassing in moeten plaatsvinden. Eerst in Q1 van 2023 zal worden overgegaan naar 

(…). 

gestart met initiatief, regulier en uitgebreid 

Het laatste zaaktype m.b.t. de APV zal worden ingericht in september 2022 

wordt aan gewerkt 

Alle voorbereidingen zijn getroffen om hiermee tijdig klaar te zijn. 

onbekend, betreft een verwachting/ "hoop" 

Vanwege de problematiek rondom de invoering van de VTH-software (…) zijn nog niet alle zaaktypen uitgeleverd. Onder meer de 

informatieplicht is nog niet geregeld.  

Nog niet volledig doorgetest en de WKB moet nog. 
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Toelichting op vraag 6 - Gemeente heeft zaaktypen en processen ingericht voor alle zaaktypen incl. informatieplicht 

Dit staat op de planning voor de komende maanden. Het zal spannend zijn of we dit volledig geen redden. Daarbij zijn we ook 

afhankelijk van de provincie die zich nu aan het beraden is over de aanvragen waar zij adviesrecht danwel adviesrecht met 

instemming voor willen gaan verlangen.  

Vergt nog aandacht omdat we de taken hebben uitbesteed aan de OD 

Ook hier druk mee bezig, we verwachten dit tijdig gereed te hebben. 

Het is onduidelijkheid wat hier nog precies voor nodig is en we hebben te weinig capaciteit om dit uit te zoeken. 

er wordt nog gewerkt aan het inrichten van de zaaktypen en processen 

Check op volledigheid wordt ingepland 

Configuratie van systemen is nog in volle gang. 

Zie antwoord vraag 5. Het inrichten van zaaktypen en processen is onderdeel implementatie en wordt de komende maanden 

uitgevoerd. 

Inrichting nog niet afgerond. 

De uitgebreide procedure met verplicht advies aan de raad moet nog worden ingebouwd in het systeem. Op papier ligt het klaar. 

De procedures voor de Wkb moeten nog worden bijgeschaafd. 

Bijna alle werkprocessen draaien in ons zaaksysteem. Dit krijgen we wel rond voor 1-1-23. Wel zijn er nog een paar specials die we 

moeten oppakken. 

In uitvoering. Verwachting is gereed voor 1-1-2023 

Processen zijn gemaakt en worden nu ingericht in ons zaaksysteem. Verwachting voor 1 oktober gereed. 

We zijn hier druk mee bezig, maar er komt hier veel bij kijken en we kampen met een zware onderbezetting, dus dit zal niet geheel 

af zijn op 1 januari 2023. 

Proces is ingericht, maar de samenwerkingsafspraken rond een meervoudige aanvraag zijn nog niet goed genoeg. Verschillende 

partijen gebruiken verschillende definities. Versnipperde aanvraag en communicatie zie vorige vraag. Ook zijn de termijnen van 

behandeling per partij nog onderwerp van gesprek.  

processen invoeren in zaaksysteem 

grotendeels ingericht, laatste zaaktypes zijn afgeleide van al ingerichte zaaktypes, acceptatie testen lopen tot begin december 

2023. 

We werken nog aan de inrichting, maar liggen vooralsnog op koers om dit voor januari gereed te hebben. 

We hebben zaaktypen grotendeels ingericht, er zijn restpunten mbt deelzaken, checklists, integrale toetsing, digitale terinzage en 

koppelvlakken 

Momenteel wordt nieuwe software inclusief processen onder de Ow geïmplementeerd. Conceptueel zijn processen reeds 

aangepast op de Ow. Inhoudelijke (verdiepende) kennis bij uitvoeringspraktijk niet op het gewenste niveau. 

De regionale werkafspraken met bevoegde gezagen en partners zijn vastgesteld en getest, inclusief de omgevingstafel. De 

zaaktypen en processen zijn standaard aanwezig in de VTH-applicatie en worden getest en er wordt meer geoefend. 

Zaaksysteem wordt momenteel ingericht (APV activiteiten starten in oktober) 

Vergunningverlening is momenteel volledig uitbesteed aan de (...), waardoor wij deze zaaktypen en processen niet zelf inrichten. 

Samenwerkingsafspraken zijn regionaal gemaakt. Er worden nog aanvullende afspraken gemaakt met de (...) voor de Buitenplanse 

omgevingsplanactiviteit. Gelet op de beperkte beschikbare capaciteit bij zowel omgevingsdienst als gemeente, weten we niet of 

het vóór 1 januari 2023 zal lukken om deze zaaktypen en processen klaar te hebben. 

Zie toelichting 5 

Proces van inrichting loopt nog volop 

Wordt aan gewerkt. Vraagt veel capaciteit de komende periode 

mee bezig 

mee bezig 

De meest gebruikte zijn ingericht, de rest volgt voor jan. 

Mee bezig 

Procesinrichting is nog lopende.  

Mee bezig 

wordt op dit moment ingericht 
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Toelichting op vraag 6 - Gemeente heeft zaaktypen en processen ingericht voor alle zaaktypen incl. informatieplicht 

De werkprocessen zijn op hoofdlijnen gereed maar moeten nog in de systemen worden ingeregeld. Daarnaast moeten de 

regionale afspraken nog lokaal uitgewerkt worden. 

Als gemeente zijn wij nog niet gereed met de gehele procesinrichting inclusief informatieplicht. 

Wij gaan werken met (…) van (…). Inrichting van het systeem loopt nog en of 'alle' zaaktypen en processen inclusief informatieplicht 

zijn ingericht is zeer de vraag. Eigenlijk zijn dit drie vragen in één vraag gesteld. 

Nog niet alle werkprocessen en standaard brieven afgerond. Niet veel voorbeelden beschikbaar die aan onze kwaliteitseisen 

voldoen.  

nog niet volledig, nog niet getest. 

Mede afhankelijk van wat (…) oplevert de komende maanden kunnen we verder invulling geven aan de processen. Inschatting is 

dat we 60%/70% af hebben. Punt van aandacht is verwerking leges in de processen. Niet in eigen hand. 

Er zijn nu ook geen uitgewerkte zaaktypen en processen. 

In afrondende fase 

Wordt aan gewerkt, maar is nog niet volledig. 

Moet nog verder worden verfijnd in (…) 

Wij hebben 95% klaar van de processen. Hier vinden nu de laatste afspraken, checks en inrichtingen op plaats. 

Niet alle processen zullen helemaal ingericht zijn. Wel de belangrijkste processen. 

Zaaktypen zijn uitgezocht en opgesteld, maar moeten nu vanwege de noodzakelijke keuze van (…) naar (…) overgezet worden 

Werkprocessen zijn opgezet, zaaktypes worden nog ingevoerd in VTH software. Tot 1 januari 2023 zal nog gewerkt worden aan het 

samenvoegen van de 2 componenten, zodat bij elke stap in het werkproces duidelijk is welk zaaktype speelt en bij elk zaaktype de 

betreffende medewerkers hun taken kennen. 

Binnen onze organisatie is het proces in beeld gebracht, voor de verdere inrichting van het proces zijn er nog een aantal 

actiepunten onder andere met betrekking tot zaakgerichtwerken en archiveren. De processen moeten ook regionaal nog beproefd 

worden. 

Initiele Zaaktypen en processen zijn nagenoeg ingericht. Informatieplicht is nog niet naar gekeken.  

Mee bezig 

De gemeente sluit zelf niet aan. Alle aanvragen/meldingen/informatieplicht wordt ontvangen en afgehandeld door behandeldienst. 

We krijgen niet alle zaaktypen en processen ingericht. We krijgen het werk niet verzet om volledig klaar te zijn omdat de winkel 

open blijft en er geen extra capaciteit is om deze werkzaamheden uit te voeren. De minimale huidige bezetting moet dit er dus 

gewoon bij doen.  

We zijn bezig met het inrichten van onze processen 

De koppeling tussen (…) en (…), het administratiesysteem, moet nog gelegd. 

Laatste zaken rondom processen worden nog in werksessies nader gedetailleerd.  

Per 1 juli werken we met nieuwe VTH-software onder de Wabo. Koppeling met zaaksysteem werkt niet en gaat ook niet werken per 

1-1-2023. Werkwijze op papier incl overkloppen gaat wel werken. 

meeste zaaktypen zin standaard ingevoerd, maar enkele nog niet 

Werkprocessen zijn ingericht. In het zaaksysteem zijn nog aanpassingen nodig, ook mbt de bestaande werkprocessen die niet door 

de Omgevingswet veranderen. De komst van de Omgevingswet maakte het namelijk noodzakelijk een nieuw zaaksysteem aan te 

schaffen, dat op alle fronten goed moet draaien. 

borgen in de software systemen 

Processen worden nu getest en zaaksysteem wordt ingericht. 

Inrichting zaaktype vindt momenteel plaats bij implementatie nieuwe software 

met name het oefenen moet nog plaats vinden 

Er wordt wel aan gewerkt, maar het is onzeker of dit voor 1/1/2023 lukt. 

We zijn bijna klaar met het inrichten van het zaaksysteem maar dat is niet genoeg. Proefdraaien met allerlei zaaktypen is cruciaal. 

De vraag zou moeten zijn: is het ingericht, voldoende beproefd en is het foutpercentage acceptabel (voor de kwaliteitsnormen van 

de gemeente).  

Oefenen en inrichten vereist meer tijd dan beschikbaar. 
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Toelichting op vraag 6 - Gemeente heeft zaaktypen en processen ingericht voor alle zaaktypen incl. informatieplicht 

We zijn druk bezig met het beschrijven van de processen intake- en omgevingstafel en de omgevingsplanwijziging. De 

vergunningverlening en beschrijving van de bijbehorende processen ligt bij de(...). Gezien de reactietermijn (en de vakantieperiode) 

hebben wij geen contact hierover gehad met de(...). Er is nog onvoldoende oefening mogelijk met de nieuwe werkprocessen. 

Daarom geldt: een half jaar oefenruimte is noodzakelijk om de dienstverlening (één van de verbeterdoelen van de Owet) minimaal 

op pijl te houden. Bij onverkort vasthouden aan 1 januari 2023 zetten we daar een stap in terug, hetgeen niet wenselijk is.  

De werkprocessen vanwege de veranderingen WKB zijn nog niet ingericht en getest. Datzelfde geldt voor de afhandeling van 

bodemmeldingen.  

De huidige planning van inrichting van zaaktypen/ processen staat erg onder druk door krappe bezetting van personeel. 

Processen vergunningverlening en melding zijn in beeld gebracht, maar moeten nog worden uitgeschreven. 

Het is met name vanuit de VTH software nogbniet gekoppeld aan het zaaksysteem omdat hgrt zaaksysteem naarg de cloud gaat.  

We zijn nog volop bezig de zaken en processen in te richten. Vooral de processen die de grootste wijzigingen met zich 

meebrengen zoals de WKB en het vooroverleg zijn nog in ontwikkeling. We streven ernaar om (voor alle zaaktypen en processen 

van initiatief tot handhaving) een zeer minimale basis klaar te hebben op 1 januari 2023. Dit is niet het niveau dat we normaal 

gesproken beschouwen als klaar om in productie te nemen. De theoretische standaarden zijn uitgerold en in de praktijk blijken we 

nog gebreken tegen te komen. We hebben het helaas niet over details maar over essentiële punten waar work-arounds voor 

moeten worden bedacht. De arbeidsmarkt is krap en daardoor is de werkdruk hoog. We vrezen dat de energie bij te vroeg live 

gaan gaat naar het overeind houden van de work-arounds in plaats van naar het (af-)bouwen van betere oplossingen. 

Er wordt een nieuw zaaksysteem aangeschaft. Bij de inrichting wordt hier rekening mee gehouden maar in verband met hoge 

werkdruk en afhankelijkheden niet zeker of we op 1 januari klaar zijn. 

In uitvoering 

Nee, dit is nog niet (voldoende) het geval. Wordt nog wel verder getest/ingericht de komende tijd, maar we kunnen op dit 

moment nog geen zekerheid geven dat we dit redden voor 1 januari 2023. 

De zaaktypencatalogus wordt door Centric niet ingelezen in het systeem, waardoor alles handmatig ingevoerd zou moeten 

worden. De Wabo-processen hebben ze wel ingelezen, dus voor ons onbegrijpbaar waarom ze laatste zaaktypen niet kunnen 

inlezen met de correcter verwijzing naar wetgeving. dit levert vertraging op. 

generieke proces is klaar, mopet nog specifiek gemaakt worden voor onze gemeente 

Doordat onze aansluiting met (…) toch niet voldoende bleek te zijn moeten wij noodgedwongen upgraden naar (…) waardoor 

bepaalde zaken waaronder de aansluiting opnieuw moeten worden gemaakt.  

Alle betreffende zaaktypen en processen zijn in de basis ingericht... Momenteel vinden zgn. inkijksessies plaats met betrokkenen 

om eea. te evalueren (en evt. aan te passen). Bijbehorende configuratie-aspecten zoals briefsjablonen zijn al deels ingericht (wordt 

nog aan gewerkt). 

Is nog niet ingericht, maar gaat wel lukken voor IWT. 

We kunnen 1 januari heel basis werken, maar willen dit verder en completer inrichten. 

Het ontbreekt aan de ambtelijke capaciteit en prioriteit om dit op tijd te doen. 

Afhankelijk van roadmap software. 

VTH software wordt voor 1 oktober ingericht 

Dit is nog in ontwikkeling bij de leverancier en zou in Q3 opgeleverd moeten worden. 

Het inrichten van het VTH systeem blijkt dusdanig veel en tijdrovend werk dat we ons in eerste instantie richten op de meest 

essentiële processen. De meest essentiële processen zijn waarschijnlijk wel klaar op 1 januari. Maar niet alle zaaktypen zijn klaar op 

1 januari. 

testen, teksten maken en standaardcommunicatie inrichten 

(…) wordt momenteel omgebouwd aan de hand van processchema’s 

Zaaksysteem moet hier nog op worden aangepast 

Deze mogelijkheid wordt momenteel gerealiseerd en is naar verwachting per 1 januari 2023 beschikbaar. Een groot deel zal dan 

klaar zijn, maar zeker niet alles. 

leverancier VTH-systeem geeft aan dit tijdig te kunnen waarborgen. 

Zie antwoord punt 5, vanwege overstap naar (...). Regionale werkgroep is hier nog mee bezig.  

VTH software moet nog geïmplementeerd worden 
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Toelichting op vraag 6 - Gemeente heeft zaaktypen en processen ingericht voor alle zaaktypen incl. informatieplicht 

Nieuw VTH-systeem is nog niet ingericht en getest op dit onderdeel. Ook op 1 januari 2023 zijn nog niet alle werkprocessen 

volledig ingericht. Wie zegt dat de leverancier van onze software tegen die tijd alles heeft opgeleverd wat we nodig hebben? 

Daarnaast moeten wij als gemeente nog een slag slaan t.a.v. het opleiden van onze mensen. 

Niet àlle zaaktypen en processen gereed. Bezig met omzetten (…) naar (…). Er worden prio's gegeven aan welke processen en 

zaaktypen belangrijkste zijn. Want alle zaaktypen is niet haalbaar voor 1 januari a.s.. 

De zaaktypen zijn wel ingericht per 1 januari 2023 maar de (hoofd)processen niet. 

Hoofdproces is geregeld, afgeleiden moeten nog geregeld worden. 

Allereerst de zaaktypen en techniek: onze nieuwe omgevingswetbestendige VTH-applicatie is inmiddels live en wordt gebruikt als 

Wabo-applicatie. Hij moet echter nog ingeregeld worden naar de Omgevingswet (andere processen, andere sjablonen, brieven 

aanpassen etc). Het valt enorm tegen hoeveel moeite het kost om de applicatie als Wabo-applicatie ingeregeld te krijgen. We zien 

het dan ook somber in om de applicatie tijdig omgevingswetbestendig te krijgen. Dan op het gebied van de werkprocessen: met 

de regio/ketenpartners zijn op papier procesafspraken gemaakt. Om deze echt goed te testen (dus ook technisch te testen) 

moeten we allemaal eerst een stap verder zijn met onze VTH-applicaties, om vervolgens de werkprocessen echt goed te testen 

(starten aanvragen/projecten, samenwerken via de Swf op grond van de papieren procesafspraken etc). 

Nieuw VTH-systeem is nog niet ingericht en getest op dit onderdeel. Ook op 1 januari 2023 zijn nog niet alle werkprocessen 

volledig ingericht. Wie zegt dat de leverancier van onze software tegen die tijd alles heeft opgeleverd wat we nodig hebben? 

Daarnaast moeten wij als gemeente nog een slag slaan t.a.v. het opleiden van onze mensen. 

Implementatie zaaksysteem (…) vindt plaast in Q4 2022. Zo ook de koppeling. We zijn afhankelijk van systeem(leverancier) en DSO 

of dit soepel en tijdig loopt. 

De laatste hand aan de inrichting zullen het vierde kwartaal plaatsvinden. 

de zaaktypen worden beschreven en zitten in het systeem. we zijn hier nog niet mee klaar.  

In de basis gereed op 1-1-2023, maar nog onvoldoende getest in de praktijk 

Deels ingericht bij omgevingsdienst, einde jaar gereed 

We zijn nog bezig met het nader uitwerken en aanpassen van de zaaktypen en processen.  

we zijn hiermee bezig, maar afhankelijk van de softwareleverancier 

VTH-applicatie moet nog worden ingericht (standaardinrichting is wel aanwezig) 

groten delen zullen zijn doorgevoerd maar de verwachting is dat dat echt de basis is om mee te werken. Verdere uitwerking en 

opdoen van ervaring zal na inwerking trede moeten plaatsvinden 

Wordt aan gewerkt 
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Toelichting vraag 7 - Gemeente heeft in afstemming met OD/ behandeldienst de behandeldiensten ingeregeld 

(ketenproces ingericht) 

loopt, afspraken staan, maar mensen nodig voor laatste deel 

weet niet wat stavaza is. 

zijn nog volop aan het testen en afspraken maken 

Ik weet het niet precies, maar er zijn nog wat losse eindjes. 

De systemen zijn geïmplementeerd. Er is echter geen ambtelijke capaciteit om ervaring met de systemen op te doen. We proberen 

dit voor 1-1-2023 nog wel te doen. 

Afspraken zijn gemaakt maar de feitelijke ketentest heeft nog niet plaatsgevonden. 

Afspraken zijn gemaakt, moeten nog getest worden en ingericht in eigen werkprocessen en eigen VTH software. We hopen dat ons 

nieuwe pakket deze afspraken ook ondersteund. 

We weten wat we moeten doen, maar hebben dat nog niet gedaan. 

Bestuurlijke besluitvorming vindt plaats in najaar 22, maar voorstel ligt al wel op tafel 

we zitten testfase 

Eerste afstemming heeft plaatsgevonden, behandeldiensten inregelen gebeurt in september 

dit is een moeizaam en ingewikkeld proces waar gesprekken met de OD lopen.  

we zijn nog in overleg met de (...) 

De afspraken zijn gemaakt, Er is toestemming gegeven om het te gaan inrichten. Moet nu nog getest worden of het werkt..  

Wij hebben 2 behandeldiensten. De ambtelijke fusieorganisatie en de Omgevingsdienst. DSO kan hier nog niet mee uit de voeten. 

moet nog gebeuren 

proces wordt momenteel ingericht 

De laatste afstemming vindt plaats en moet nog getest worden. 

Eerste inregeling geregeld, nadere afspraken worden nog gemaakt en zijn voor 1-1-2023 afgerond 

Er zijn ketentesten gaande en de laatste details moeten ingericht worden 

Regionaal hebben we het verzoek gekregen om dit voor 1 okt '22 te regelen. 

Inrichting nog niet gereed 

We kunnen dit als gemeente niet alleen en moeten dat in regionaal verband oppakken. Het overleg hierover is nog niet afgerond. 

instellen behandeldienst afgerond maar dit is nog niet getest 

Er zijn gesprekken ingepland over de technische en de functionele consequenties. Naar verwachting doen wij dit met de TAM.Dit is 

per 1-1-2023 geregeld. 

Over het mogelijk laten uitvoeren van 'Plustaken' door onze OD (…) zijn nog geen afspraken gemaakt/besluiten genomen. 

Werkafspraken zijn gemaakt, maar moeten nog vastgesteld en ingeregeld worden 

Op dit moment lijkt het er op dat het nieuwe softwarepakket dat de OD (…) heeft aangeschaft niet tijdig geïnstalleerd is waardoor 

wij het ketenproces niet goed kunnen afstemmen en inrichten. Onze gemeente is er wel klaar voor maar het DSO werkt dus nog 

onvoldoende op dit punt. 

De (...) is toestemming gegeven om alle milieuwerkzaamheden onder mandaat af te handelen en de behandeldienst in te regelen. 

op dit moment wordt de betreffende invulsheet ingevuld. 

Q4 

Er zijn afspraken gemaakt met de ketenpartners en binnen (…) verband worden nog afspraken gemaakt. De RUD (...) is een netwerk 

(…) en geen eigen entiteit.  

De (…) is met meerdere ketenpartners ketentesten aan het uitvoeren. Hierin is veel werkzaam, maar zijn er nog onderdelen die 

onvolledig werken of waar werkafspraken over moeten worden gemaakt.  

Insteek is om in oktober de VTH taken bij de omgevingsdienst onder te brengen. Daarvoor zullen nog de nodige aanpassingen 

gemaakt én getest moeten worden. 

Afstemming met de (…) is in gang gezet, afwachtend op reactie 

voor ketentesten in proef ingeregeld, voor de productie volgt nog formele besluitvorming. Dit wel voor 1 januari 

Er is aan IPLO een Excel verzonden voor de test opzet. Zodra wij de toepasbare regel software hebben gaan wij dit verder inrichten. 

Er is aan IPLO een Excel verzonden voor de test opzet. Zodra wij de toepasbare regel software hebben gaan wij dit verder inrichten. 

Hier moeten vanuit de (…) nog afspraken over gemaakt worden die ook nog geimplementeerd moeten worden.  
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Toelichting vraag 7 - Gemeente heeft in afstemming met OD/ behandeldienst de behandeldiensten ingeregeld 

(ketenproces ingericht) 

Zodra de applicaties bij gemeente en OD zijn geïmplementeerd, wordt de Vth-applicatie ingericht om ketenafstemming mogelijk 

te maken en te testen. 

Nee we willen dit graag handmatig doorzetten om grip te houden. Enkel informatie dat aanvraag is binnengekomen en meteen 

naar (…) gaat vinden we niet wenselijk. 

Zie antwoord vraag 7 

nog geen afstemming 

Dit moet nog gebeuren en wordt regionaal opgepakt. 

Over het mogelijk laten uitvoeren van 'Plustaken' door onze OD (…) zijn nog geen afspraken gemaakt/besluiten genomen. 

Afspraken worden in regionaal verband gemaakt. Voorstellen in 3e kwartaal 2022 afgerond. Basis is digitaal samenwerken via DSO. 

Digitale ketentesten zijn al meerdere keren gehouden 

Er is aan IPLO een Excel verzonden voor de test opzet. Zodra wij de toepasbare regel software hebben gaan wij dit verder inrichten. 

Dit moet nog gebeuren, intern is nog niet helemaal duidelijk wie dat moet regelen.  

De omgevingsdienst neemt initiatief om samen met de aangesloten gemeenten de behandeldiensten in te stellen. Planning is eind 

september 2022 

De gemeente is voornemens de omgevingsdienst als behandeldienst aan te wijzen. De realisatie is afhankelijk van de 

voortgang/afstemming met de omgevingsdienst. Dit verloopt moeizaam. 

Behandeldienst wel ingesteld. Ketenproces nog niet optimaal ingericht. Zijn bezig met de afstemming op papier en hopen dat 

e.e.a. ook voor het eind van het jaar in de systemen (zaaksystemen i.c.m. DSO) is te testen. 

Het instellen van de behandeldiensten wordt verzorgd door de (…), die daarbij wordt ondersteund door het VNG. Momenteel ligt 

bij de gemeenten het verzoek om te geven op welke manier de gemeente dit ingeregeld wil hebben. Daarbij wordt een keuze 

geboden uit verschillende mogelijkheden. 

afstemming (ketentest) gepland op 5 september 2022 

De afspraak met de OD is al in juli 2022 gepland voor de maand september 2022. Dan zal dit worden uitgewerkt.  

zie 9. 

onbekend, betreft een verwachting/ "hoop" 

Er ligt een voorstel van de (...) hieromtrent waarop we voor 1 oktober 2022 moeten reageren. Omdat de processen aan de 

achterkant niet zijn afgehecht is het instellen van de (...) als behandeldienst geen uitgemaakte zaak. Oplossing van dat knelpunt is 

niet tijdig voorzien.  

In de pre-omgeving hebben we dit werkend. In de productie moet dit nog blijken (de productie-omgeving is op dit moment nog 

niet beschikbaar) 

Staat in de planning om in september 2022 in samenspraak met de omgevingsdienst in te regelen.  

deze afspraken worden in regionaal verband nog gemaakt en ingepast in het werkproces 

per 1/10 oefenen en per 1/1/23 live met nieuwe software 

Vergt nog aandacht omdat we de taken hebben uitbesteed aan de OD 

Dit proces loopt, we verwachten dit tijdig gereed te hebben. 

We zijn er mee bezig. Maar we lopen tegen veel foutmeldingen aan. Het is daarom een risico of dat we dit halen.  

ketenpartners zijn nog niet zover 

Concept afspraken zijn gemaakt 

Zie antwoord vraag 7. We gaan in oktober deelnemen aan de ketentesten in de regio. Daarnaast vinden individuele testen plaats 

met het DSO, waarbij ook de ketenuitwisseling met (...) wordt afgestemd. 

Afstemming medio september afgerond e.e.a. afhankelijk van VTH software. 

De afspraken met ketenpartners zijn in concept gereed, we werken aan de vaststelling van deze afspraken.  

Nog niet gereed 

Zie eerdere reactie, op vraag 7 

wordt aan gewerkt.  

afspraken zijn gemaakt, inrichting volgt nog 

We werken nog aan de inrichting, maar liggen vooralsnog op koers om dit voor januari gereed te hebben. 
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Toelichting vraag 7 - Gemeente heeft in afstemming met OD/ behandeldienst de behandeldiensten ingeregeld 

(ketenproces ingericht) 

De samenwerkafspraken zijn op dit moment nog in concept, nieuw PDC is er nog niet, alleen basistaken gaan direct naar OD via 

DSO 

Op dit moment wordt de OD als behandeldienst ingeregeld, nog geen bevestiging ontvangen dat dit succesvol is afgerond. 

Staat op de planning 

Zie toelichting bij 5.  

De (...) is er nog niet klaar voor. 

Dit zijn afspraken in de regio. We verwachten hierin wel aanloopproblemen. 

Afspraken op regionaal vinden plaats 

Er zijn nog geen duidelijk afspraken gemaakt over uitwisseling, archivering, publicaties. etc. 

mee bezig 

mee bezig 

Er zijn nog wat discussiepunten met de (...), geen technische issues 

Zijn we momenteel mee bezig, is wel geregeld voor 1 januari 2023.  

Dit zal de komende tijd gebeuren 

Is gepland voor september/oktober 202 

wordt op dit moment ingericht; eerste testen positief 

Er is bekend welke behandeldiensten nodig zijn, het inregelen zelf moet nog plaatsvinden. 

Deze gemeente voert geen behandeldienst in maar laat het volledige proces via de gemeente lopen. 

Wij moeten de kruisjestabel nog invullen en aanleveren bij ADS 

Afstemming met ODT moet nog plaatsvinden.  

Voor de productieomgeving moet dit nog gebeuren 

Afstemming met de omgevingsdienst hierover loopt nog 

Werkafspraken zijn gemaakt. Technische koppeling is gemaakt. Ketentesten zijn gepland, maar zijn nog niet doorlopen. 

Werkafspraken zijn gemaakt. Het ketenproces moet nu getest worden. 

overleg loopt 

Ook daar wordt de laatste hand aan gelegd in (...). vele testen en samenwerkafspraken. Ook borgen afspraken in de lijn. 

We zijn nog in overleg met de OD om te kijken wat voor beide organisaties, en wellicht alle organisaties in de regio, de beste optie 

is. 

(...) is binnen de NAAM REGIO een gemeente waarbij enkel de wettelijk vereiste taken bij de omgevingsdienst zijn belegd. 

Afstemming over het inregelen van de behandeldienst vindt momenteel plaats.  

De processen en afspraken zijn wel in beeld, in de laatste maanden van het jaar vinden nog ketentesten plaats. 

Moet nog worden afgestemd. Verwachting is dat dit lukt voor 01-01. 

Mee bezig 

Instellingen moeten nog worden aangepast in productieomgeving. 

Er wordt gewerkt aan het maken van afspraken. Streven is om voor inwerkintreding deze afspraken gereed te hebben. Maar hier 

worden nog wel wat hobbels bij verwacht, gelet op de financiële consequenties.  

Het ketenproces is ingericht, maar de afstemming moet nog worden ingericht. 

In afstemming met onze OD zijn we bezig om de laatste afspraken te maken 

Ketenproces is ingericht, maar afstemming moet nog worden ingericht. 

De behandeldiensten moeten nog ingeregeld in het systeem. Insteek is om dit voor 1 januari te regelen, maar de kennis is niet in 

huis hiervoor of kan geleverd worden door Omgevingsdienst, dus vraagt nadere bestudering. Onduidelijk of dit gaat lukken. 

Afspraken nog gaande.  

Behandeldiensten zijn ingesteld maar nog niet getest met de OD.  

gesprekken met behandeldiensten/ketenpartners zijn gaande 

Antwoord is ja, maar het lijkt er nu op dat alles wat we hebben ingeregeld voor de testomgeving (via ADS) ook weer apart moet 

worden aangevraagd voor de definitieve productieomgeving. Waarom dubbel? 
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Toelichting vraag 7 - Gemeente heeft in afstemming met OD/ behandeldienst de behandeldiensten ingeregeld 

(ketenproces ingericht) 

Wordt op punt gezet in q4 2022. 

Afspraken zijn gemaakt en worden in Q3 bestuurlijk vastgesteld. 

ketentesten dienen nog uitgevoerd te worden. 

Technisch is het getest, maar er zijn nog aanvullende werkafspraken nodig. 

Er moeten nog meer ketenafspraken worden gemaakt. Een recente proefsessie liet deze noodzaak zien. Het dan vervolgens 

inregelen kost ook tijd.  

Afspraken met ketenpartner(s) moeten worden herzien. In afwachting van tempo ketenpartners om beleid en werkprocessen af- en 

op te stellen. 

Voor de komende periode staan intensieve ketentesten op de rol. Ook hiervoor geldt dat de resterende tijd tot januari te krap is 

om eventuele tegenslagen goed op te vangen. 

* Technisch is de samenwerkingsruimte getest en dit werkt. Momenteel vindt er regionaal overleg plaats over hoe we de 

samenwerkingsruimte gaan gebruiken.  

De huidige planning van inrichting van zaaktypen/ processen staat erg onder druk door krappe bezetting van personeel 

Behandeldiensten worden deze maand ingesteld en getest. 

Er vinden gesprekken plaats met de OD over mandatering en het inrichten van de behandeldienst. De regelsoftware is daar al wel 

geschikt voor. 

De afspraken met de ketenpartners zijn nog niet gereed, worden ook deels in regionaal verband gemaakt. 

Op dit moment nog niet. Gaan we binnenkort wel iom (…) mee aan de slag. Maar omdat we nog geen goed beeld hebben wat 

hiervoor nodig is, kunnen we op dit moment nog niet met zekerheid zeggen dat we dit redden voor 1 januari 2023. 

Een afspraak hiertoe is ingepland. 

We hebben afspraken gemaakt maar er is nog een collegebesluit nodig om deze afspraken vast te stellen. 

nog in overleg met (...) om welke aanvragen en meldingen het gaat 

Op dit moment wordt de betreffende invulsheet (versie 5-3) ingevuld. 

Nog niet ingeregeld, maar verwachting is dat dit lukt voor IWT. Afspraken moeten nog nader vastgelegd. 

Er is wel een mandaadregeling vastgesteld die door de gemeenten zijn bevestigd, geen afspraken afwikkeltermijnen  

Het ontbreekt aan de ambtelijke capaciteit en prioriteit om dit op tijd te doen. 

De samenwerkingsfunctionaliteit werkt nog niet, maar samenwerken is niet nieuw. daar zijn werkafspraken voor. 

De ketentest moet in onze provincie nog worden uitgerold. 

Op papier is het ingericht. In de praktijk moet blijken of dit ook lukt. Er moet nog geoefend worden.  

concrete afspraken maken 

Naar verwachting wel, sluiten voor de omgevingstafel aan op de regionale samenwerking, dit wordt georganiseerd door (...)N. In 

september/oktober komt de (...) met iets voor de behandeldiensten, maar dit geeft weinig ruimte om de onderhandeling aan te 

gaan. Er zijn nog geen zelfstandige lijntjes met de omgevingsdienst gelegd.  

Instellingen moeten nog worden gecontroleerd op instellingen  (...) en bevestigd 

afhankelijk van nieuwe applicatie van (...), nog niet getest 

Het instellen van de behandeldiensten staat gepland voor komende maanden 

Dit is per 1 januari 2023 nog niet ingeregeld in verband met technische problematiek en het verschuiven van taken naar andere 

organisatie, dit vergt nieuwe / aanvullende afspraken. Bovendien is personeel niet voldoende beschikbaar bij de behandeldienst.. 

Zie antwoord punt 5, vanwege overstap naar (...). Afspraken zijn gemaakt maar moet nog worden ingeregeld in nieuwe software. 

VTH software moet nog geïmplementeerd worden 

Dit is nog niet getest, het antwoord kan dus ook nog C zijn. 

Naar verwachting gereed per 1 januari, echter krap/twijfelachtig want nog in overleg met de behandeldienst (keuzes moeten nog 

gemaakt worden). 

Het is wachten op het basistakenpakket. 

Wij zijn hierover in overleg. 
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Toelichting vraag 7 - Gemeente heeft in afstemming met OD/ behandeldienst de behandeldiensten ingeregeld 

(ketenproces ingericht) 

Zie ook de toelichting onder 7. We hebben de behandeldienst reeds ingesteld, maar er is nog meer actie nodig. Wat hierbij ook 

lastig is, is dat de VTH-applicatie nu nog is ingeregeld als Wabo-applicatie en we dus nog niet bezig zijn met het echt beproeven 

van de Omgevingswetprocessen (werkt de ingestelde behandeldienst, hoe stellen we het kopiebericht in, kloppen alle activiteiten 

met de mandaten, lopen de procesafspraken goed binnen de activiteiten waarvoor bijvoorbeeld de Omgevingsdienst 

behandeldienst is en wij bevoegd gezag etc). Dit komt allemaal op de laatste maanden aan.  

Proces moet nog worden ingericht 

Dit is nog niet getest, het antwoord kan dus ook nog C zijn. 

Implementatie zaaksysteem (…) vindt plaast in Q4 2022. Zo ook de koppeling. We zijn afhankelijk van systeem(leverancier) en DSO 

of dit soepel en tijdig loopt. 

onder handen werk.  

Routeringinginvulsheet wordt momenteel ingevuld en z.s.m. aangeleverd aan IPO 

Afstemming heeft al plaatsgevonden en moet nog verder worden uitgewerkt, streven is dit voor 01-01-2023 gereed te hebben 

wel in preproductie, nog niet in productie 

De lijst instellen behandeldienst is in concept gereed en kan binnenkort aangeleverd wordenTyp hier uw tekst bij het landelijke 

programma.  

Afspraken op hoofdlijnen gemaakt, moeten nog nader worden beproefd. Zal deels na 1.1. gaan plaatsvinden, we hebben nu geen 

tijd om alle medewerkers volledig vooraf op te leiden.  

We zijn bezig met het maken van afspraken met ketenpartners. Dit ronden we in oktober af. 

we zijn hiermee bezig, maar zijn afhankelijk van de softwareleverancier 

Wordt nog ingericht door VNG voor 1 jan 2023 

deze moet nog plaatsvinden hoe het werkt en welke afspraken er moeten worden gemaakt zijn nog niet duidelijk 

Moet nog worden ingeregeld 
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Toelichting vraag 8 - Gemeente is voorbereid om termijnen van de OW te halen 

Veel politieke onrust in gemeenteraad. Gemeenteraden nemen niet tijdig besluiten en stellen alles ter discussie en schuiven alles 

voor zich uit. Stukken liggen klaar maar bestuurlijke slagvaardigheid blijft uit. 

op papier ja, muv vergader frequentie raad (nog een prioriteit bij griffie) 

In uitvoering  

veel 'lopend' werk, alle collega's moeten nog kennismaken met de Ow, we zijn nu alleen bezig om in te richten, de 

legesverordening klaar te maken (waarvan ook niemand weet hoe dat moet). Veel moeten we gaan ervaren, met alle gevolgen van 

dien. 

Er moet nog meer geoefend worden. 

We hebben geen ambtelijk capaciteit om ons gedegen voor te bereiden op de vernieuwde aanpak, waardoor we geen enkel zicht 

hebben of we de termijnen gaan halen 

Zijn onze producten, diensten en processen aan het afstemmen om dienstverlening en termijnen te garanderen. 

Te veel vacatures waardoor er nu al een grote werkachterstand is. We verwachten voor de inwerkingtreding van de OW nog een 

piek in aanvragen. Door de hoge werkdruk nog niet kunnen oefenen met de OW processen. We verwachten dat het een paar 

maanden gaat duren voordat we überhaupt de eerste OW aanvraag kunnen gaan oppakken.  

Doordat we eigenlijk geen tijd hebben om processen echt goed te beproeven, verwacht ik dat we in de eerste periode het niet 

gaan redden om binnen de gestelde termijnen vergunningaanvragen af te handelen. Daarbij speelt personeelsgebrek ook een rol. 

Niet alleen omdat we dus geen mensen hebben om in 2023 het werk te doen, maar ook omdat we in de voorbereiding mankracht 

missen. 

te kort aan capaciteit is een groot zorgpunt 

Wij zijn voorbereid, alleen super afhankelijk van ontwikkelingen DSO, aansluitingen en ketensamenwerking. We hebben nu nog 

maar 4 maanden om (ketensamenwerking) te testen in productieomgeving.  

zijn we mee bezig. 

Technisch en juridisch zijn we wel voorbereid, maar gelet op huidige werkvoorraad, personeelstekort en straks het werken met een 

nieuw wettelijk kader, is het waarschijnlijk dat termijnen niet altijd gehaald zullen worden. 

DSO, toepasbare regels, omgevingsvisie, oefenen, zaaksysteem, opleidingen, verordeningen, enzovoort loopt wel allemaal in de 

voorbereiding maar 1-1-2023 is niet werkbaar. Om chaos te voorkomen is 1 jaar uitstel naar ons inziens net genoeg om voorbereid 

te zijn voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet.  

Capaciteit is een groot probleem. De tijd een proces daadwerkelijk te testen is te krap. Het is dus de vraag of het daadwerkelijk lukt 

de aanvragen binnen de gestelde termijn af te doen. Risico met betrekking tot de dienstverlening.  

proces nog niet ingericht. 

Onduidelijkheid over de invoeringsdatum.  

In het najaar zijn er processimulaties om de laatste details in te richten en afspraken te maken 

(Fors) capaciteitsgebrek zet de voorbereidingen onder druk  

Het proces en het bijbehorende tijdspad per stap is per 1-1-2023 ingericht.  

Termijnen onder de Ow worden waarschijnlijk wel gehaald, zij het met kunst en vliegwerk.  

De raad moet nog een aantal besluiten nemen. In principe zijn we voorbereid om de termijnen van de OW te halen.  

In die gevallen wanneer de gemeenteraad adviesrecht heeft, is het nog nodig om uit te zoeken of en hoe het mogelijk is om de 

termijn (inclusief optie tot verlenging van de termijn) te halen. Hoewel de gevallen op de advieslijst beperkt is gehouden, wordt dit 

een flinke uitdaging. Ik constateer al dat er gemeenten zijn die aanvaarden dat de termijn niet gehaald kan worden en zich in de 

begroting voorbereiden op dwangsommen. 

voor eenvoudige zaken wel, maar complexe wordt moeilijk  

Nog geen tijd gehad om te testen, onzeker of dit nog lukt.  

We maken onze processen LEAN en implementeren instrumenten als intake- en omgevingstafel (intake is volledig operationeel en 

geëvalueerd, omgevingstafel nog niet). Desalniettemin is het een uitdaging om de beslistermijnen te halen.  

Momenteel wordt in regionaal verband gewerkt aan een 'werkdocument' met uniforme werkafspraken tussen gemeenten, 

waterschappen, provincie(s), omgevingsdiensten en de veiligheidsregio(s). 

Gezien de hoeveelheid aan werkt lukt niet alles voor 1 januari gereerd te hebben. Participatiebeleid volgt na 1 januair. Idem 

kostenverhaal en beschikken over een Omgevingsvisie. 
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Toelichting vraag 8 - Gemeente is voorbereid om termijnen van de OW te halen 

Wij werken inmiddels met een vooroverleg. Dit wordt steeds gemonitord. 

Gezien de hoeveelheid aan werkt lukt niet alles voor 1 januari gereerd te hebben. Participatiebeleid volgt na 1 januair. Idem 

kostenverhaal en beschikken over een Omgevingsvisie. 

Er zijn nog te veel ontbrekende schakels in de keten waardoor we nu niet met zekerheid kunnen zeggen dat we de termijnen van 

de OW gaan halen 

de processen zijn nog niet klaar. Beperkte capaciteit maakt het lastig 

Er wordt hard gewerkt aan de implemtatie van de verschillende systemen, de inrichting ervan en de koppelingen onderling. Verder 

zijn de processen om termijnen te halen uitgewerkt en worden in de periode september-december getest en waar nodig 

aangescherpt.  

De termijn is drastisch korter en de vraag is of dat bij grotere plannen haalbaar is. 

Streven is de termijnen te halen. De praktijk zal waarschijnlijk weerbarstiger zijn. 

Nog volop mee bezig 

q4 ingepland 

De VTH-processen moeten nog ingeregeld en beproefd worden. We doen wel mee met de regionale ketentest (intensief testen). 

Momenteel worden alle termijnen m.b.t. vergunningaanvragen opgeschoven. Dit heeft te maken met de vele aanvragen en 

beperkte capaciteit. 

Termijnen onder de Ow worden waarschijnlijk wel gehaald, zij het met kunst en vliegwerk.  

Aanvragen met Verzwaard Advies en het proces naar de raad zijn nog aandachtspunt  

nog aantal zaken te regelen 

Gezien de hoeveelheid aan werkt lukt niet alles voor 1 januari gegeerd te hebben. Participatiebeleid volgt na 1 januari. Idem 

kostenverhaal en beschikken over een Omgevingsvisie. 

Afhankelijk van de oefenmogelijkheid de komende tijd weten we of de vergunningverleners en adviseurs voldoende getraind zijn 

om adequaat te kunnen handelen. Waan van de dag, vele aanvragen en weinig personeel en ontbreken van de benodigde 

competenties spelen hier een grote rol 

De systeem ondersteuning moet 1 januari 2022 draaien, huidig systeem nog niet aangepast op Ow. Kennisopbouw medewerkers 

over nieuwe werkwijze en termijnen loopt nog. Personeelstekort zet voorbereiding onder druk 

Hier is de gemeente wel afhankelijk van de aanvragers in de zin van of zij zich eerst al in het kader van vooroverleg gemeld 

hebben. Omgevingstafel opgezet. 

Aandachtspunt: is het haalbaar bij een reguliere aanvragen die voorgelegd moet worden aan de raad om de termijn nog steeds te 

halen 

Voor reguliere procedures die voorgelegd moeten worden aan de gemeenteraad zijn de termijnen niet haalbaar. 

Om de termijnen te halen wordt maximaal ingezet op omgevingsoverleg / vooroverleg. Dit proces moet intern nog worden 

ingeregeld. 

de raad moet nog besluiten over het adviesrecht voor Buitenplanse activiteiten zodat het college (onder mandaat) veel zaken kan 

afdoen. 

Processen worden nu ingericht en de medewerkers moeten nog worden getraind (Zowel op VTH-applicatie als inhoud 

Omgevingswet) 

verwachting is dat dit niet wordt gehaald (VTH-processen, handboek Omgevingsplan en ICT niet 100% gereed) 

We verwachten veel meer vergunningaanvragen. De personele capaciteit is op dit moment al onvoldoende. We verwachten dat dat 

tekort toeneemt, want in de markt is op dit moment niks beschikbaar. 

Gezien de personele krapte waar wij en vele andere gemeenten mee kampen kunnen we niet op alles voorbereid zijn. We moeten 

nu namelijk ook hard werken om de lopende zaken door te laten gaan, waaronder de bestemmingsplannen die nog in 2022 als 

ontwerp te inzage moeten. Dit aspect zal erg nadelige gevolgen voor de dienstverlening hebben voor in ieder geval heel 2023.  

omgevingstafelproces wordt nog ingericht  

Omegevingsdienst heeft hier nog geen prioriteit aan gegeven. Verwachting is dat dit wel tijdig is gerealiseerd, 

We zijn hier druk mee. We verwachten op basis van minimale eisen gereed te zijn op 1 januari 2023. 

Op basis van de voorgaande antwoorden is het antwoord zoals hierboven gegeven.  

werkprocessen moeten nog uitgeschreven worden en nog niet met alle ketenpartners zijn duidelijke afspraken 



 
 

112 / 288 

Toelichting vraag 8 - Gemeente is voorbereid om termijnen van de OW te halen 

We zijn voorbereid om alle termijnen te halen. Zorgpunten zijn adviezen en raadsproces.  

Er is op dit moment grote krapte in de personele bezetting voor lopende aanvragen en verdere implementatie van de 

Omgevingswet. De verwachjting is dat het een mega uitdaging wordt om vanaf de invoeringsdatum aan alle verplichtingen, eisen 

en termijnen te (gaan) voldoen.. naar verwachting zullen we dat (deels) niet redden, 

We willen/gaan per 1 januari voldoen aan de minimale eisen en vanuit daar doorontwikkelen. 

Verwachting nu al dat verzoeken met instemming van de Raad de termijn niet haalbaar is 

Afhankelijk van besluitvorming rondom adviesrecht. Dit is voorzien in november 

Het streven is om dit voor 1 januari te halen. De processen zijn hierop ingericht, maar door de nieuwe materie en personeelstekort 

ishet de vraag of per 1 januari de termijn gehaald gaan worden.  

Deze vraag snap ik niet, welke termijnen van de Omgevingswet? Er zijn 101 termijnen waar we op korte, middellange en lange 

termijn aan moeten voldoen. De kortere proceduretijd m.b.t. de vergunningverlening? Dit zal wel een uitdaging worden, evenals 

het verwerken van meldingen Wkb omdat er nergens kwaliteitsborgers te vinden zijn in het land.  

De processen zijn ingericht. We zijn daarbij afhankelijk van termijnen van bijvoorbeeld de Omgevingsdienst. Tijdens testen blijkt 

dat de Omgevingsdienst circa de helft van de tijd gebruikt, waardoor er voor andere partijen nog maar de helft overblijft. Dit knelt 

en is onderwerp van gesprek met de Omgevingsdienst. Wat wij zien is dat iedereen vanuit zijn eigen belang denkt en dat de totale 

termijn onder spanning staat. Er is voor ons als bevoegd gezag ook geen mogelijkheid om te sanctioneren.  

proces adviesrecht gemeenteraad moet nog worden ingericht. Besluit door gemeenteraad nog te nemen. 

Tijdens de regionale ketentest van 1 sept jl. is gebleken dat zowel de technische kant, maar ook de operationele kant (met name bij 

waterschappen en veiligheidsregio), onvoldoende goed werkt. Het is nog niet mogelijk om het omgevingsplan te wijzigen in de 

plansoftware (…) en het is ook niet zeker of dit op 1 januari 2023 wel kan. We hebben veel tijd en energie gestoken in het 

opbouwen het casco omgevingsplan voor onze gemeente waarmee we - als de wet in werking treedt -gewenste wijzigingen in het 

definitieve deel mogelijk willen maken. De TAM is voor onze gemeente geen goed alternatief omdat dit veel extra tijd en weer om 

een nieuwe expertise vraagt en er ondertussen wel moet worden voldoen aan de regels uit de Ow (o.a. instructieregels en 

bruidsschat). Het uitrollen van de bruidsschatregels over het hele gemeentelijke grondgebied wordt met het toepassen van de 

TAM onmogelijk. Er zal daarom zoveel mogelijk gewerkt gaan worden met bopa’s die we echter nog niet hebben kunnen oefenen, 

waarvan het onduidelijk is hoe we ze moeten aanleveren in het DSO en hoe de bopa’s daarin worden getoond. Voor een 

gebiedsontwikkeling is een bopa echter geen goede oplossing. Bij een planontwikkeling die gevolgen heeft buiten het plangebied 

zal toch het omgevingsplan gewijzigd moeten worden.  

Structurele onderbezetting op verschillende disciplines (omgevingsjuridisch, planologie en vergunningverlening) zorgen voor te 

groot gebrek aan capaciteit en kunde om de termijnen te kunnen halen 

De ketenafspraken, werkprocessen en termijnen zijn op papier vastgelegd. De vraag is of dit in de praktijk ook te realiseren valt. 

Dat wordt pas duidelijk na inwerkingtreding. Ook spelen nog zaken als het adviesrecht van de gemeenteraad en de provincie dat 

moeilijk is in te passen in een reguliere procedure. 

Er is niet voldoende capaciteit beschikbaar bij zowel gemeente als omgevingsdienst om termijnen van de Omgevingswet te halen. 

Dit zal vooral afhangen van de samenwerking in de keten met andere partners. Hiervoor is nog weinig geoefend. Er zal veel 

moeten verbeteren ten opzichte van hoe dit de afgelopen jaren is gegaan. 

Fijnafstemming Procesinrichting loopt nog 

Er wordt naar gestreefd, maar of het haalbaar is zal moeten blijken. 

mee bezig 

We verwachten nog een raadsbesluit voor de gevallen waar de reguliere procedure van toepassing is maar ook de raad om advies 

moet worden gevraagd. We vragen de raad om in te stemmen met het vragen van advies tijdens de initiatieffase. Ook willen we 

nog oefenen met het vergunningenproces. 

Zie bovenstaande toelichtingen.  

Aan de harde/technische kant lijkt alles haalbaar, maar het echte oefenen en praktijkervaring opdoen hebben we nog te weinig 

kunnen doen. De vraag is of dit te oefenen is, of dat uit de praktijk zal moeten blijken waar de valkuilen liggen. Zowel voor de 

vergunningen en meldingen als het wijzigen van het omgevingsplan is er te weinig tijd om real-life te testen en vragen we ons af 

of en hoe het allemaal loopt na 1 januari. De onduidelijke verhalen van softwareleveranciers enerzijds en VNG/Rijk anderzijds over 

het functioneren van alle noodzakelijke digitale functionaliteiten vergroot de onzekerheid. 
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Toelichting vraag 8 - Gemeente is voorbereid om termijnen van de OW te halen 

De intake- en omgevingstafel wordt ingericht. Regionale afspraken zijn gemaakt maar nog niet beproefd.  

werkprocessen worden nu verder ingericht en medewerkers verder opgeleid 

De werkprocessen en benodigde besluiten zijn gereed. De medewerkers moeten nog leren werken met de nieuwe processen. 

uiteraard streven wij er wel naar om de termijnen te halen, maar het overall beeld en gevoel is door de veelheid aan zaken die we 

nog niet uitvoerig hebben kunnen testen dat we hier op 1 januari 2023 niet volledig op voorbereid zijn. 

Processen en standaard brieven nog verder inrichten en medewerkers moeten nog oefenen met nieuwe software en processen. 

bezig werkprocessen definitief te maken, nieuwe rollen in te richten en te testen 

We zijn nog volop bezig hiermee. Er ligt een document met afspraken met de partners, we zijn nog druk met zelf et proces 

inrichten. Het wordt spannend, maar we proberen er alles aan te doen om op 1 januari klaar te zijn. 

We hebben door capaciteitsdruk etc geen tijd om grootschalig te gaan oefenen. Gaan er in de praktijk achterkomen. 

We zijn bezig met het maken van afspraken met ketenpartners. Dit ronden we in september of oktober af 

Wij zijn voorbereid om de termijnen te halen. Echter, ook nu worden bepaalde termijnen niet gehaald a.g.v. afstemming in de 

keten (o.a. met de OD) als gevolg van beperkte capaciteit en/of prioriteit bij ketenpartners. 

De organisatie is hier nu nog niet voldoende op ingericht. Er wordt hard aan gewerkt om processen te optimaliseren, maar 

onduidelijk is of dit alles gereed gaat zijn voor 1 januari en dan ook volgens de nieuwe processen op de juiste wijze gewerkt kan 

worden.  

Het werkproces is zo ingericht dat gewerkt gaat worden met een intaketafel en omgevingstafels. Hier zullen de medewerkers nog 

mee moeten oefenen de komende maanden om het als een gewoonte te ervaren. Gemeente heeft een lijst van gevallen 

vastgesteld waarvoor een bindend advies van de raad nodig is. Hiervoor moeten nog procesafspraken worden gemaakt met de 

raad om te borgen dat de termijn gehaald kan worden.  

Binnen de organisatie zijn de processen in beeld, wel moet nog afstemming met de griffie plaatsvinden voor tijdige afstemming 

met o.a. de gemeenteraad. In relatie met de Omgevingsdienst moeten de processen nog beproefd worden, zij handelen voor ons 

alle vergunningaanvragen af. 

Laatste sessies van proces optimalisatie lopen. Voor 01-01 geregeld. 

Opleidingen van medewerkers moet nog plaatsvinden. Processen moeten nog beproefd worden. 

e streven erna om termijnen te gaan halen. Om tijdig een vergunning te kunnen verlenen ben je als bevoegd orgaan echter ook 

afhankelijk van anderen. Externe adviezen moeten wel tijdig ontvangen worden om deze te kunnen verwerken binnen de termijn.  

Bepaalde interne procedures, zoals rondom bindend advies, moeten nog worden aangescherpt. 

Op dit moment nog niet voorbereid, echter de verwachting is dat we per 1 januari wel gereed zijn 

Bepaalde interne procedures (zoals rondom bindend advies) moeten nog worden aangescherpt. 

De praktijk moet uitwijzen of de termijnen te halen zijn. Ervaring nog worden opgedaan met het proces en de termijnen. Dit zal 

met name na 1 januari zijn. 

Experimenten met (regionale) omgevingstafel nog gaande 

Moet nog verder geoefend worden. 

processen ontworpen worden nu getoetst. 

Het proces is ingeregeld, maar dat betekent nog niet dat er voldoende handen zijn om het ook uit te voeren. Zie Binnenlands 

Bestuur week 35. En dat is een heel serieus probleem in onze gemeente. 

proces nog implementeren en borgen 

Voorbereid zijn is niet hetzelfde als daadwerkelijk in staat zijn. 

Hiervoor dient nog het nodige te gebeuren. 1 januari lijkt haalbaar, het zal in de eerste maanden na invoering wellicht nog niet 

optimaal staan. 

Voorbereid zijn is voor veel uitleg vatbaar. Voor ons betekent dat je uitgebreid hebt kunnen testen en het foutpercentage 

acceptabel is..  

We moeten nog afspraken maken met de griffie over initiatieven waarvoor het adviesrecht van de raad gaat gelden. Met name de 

vraag: hoe regelen we dat in een periode van 8 tot 14 weken? 

Intern werkproces (nog) niet definitief. Afstemming raad, griffie en met name ketenpartners vergt verdere afstemming met 

betrekking tot de termijnen. 
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Toelichting vraag 8 - Gemeente is voorbereid om termijnen van de OW te halen 

Voor de BOPA met adviesrecht moeten nog goede werkafspraken gemaakt worden met de griffie om de termijn van acht weken te 

halen. Wij vrezen dat deze termijn überhaupt onhaalbaar blijkt in deze specifieke gevallen. 

Afspraken over adviesrecht en particpatie van de raad zijn nog niet gemaakt. De mate van advies en participatie beinvloed de 

termijnen enorm. December 2022 beslist de raad 

Doordat nu nog niet met oefenen begonnen is, en veel afspraken met ketenpartners nog in de maak zijn, zal het oefenen en leren 

werken binnen de termijnen van de omgevingswet ook na 1 januari 2023 nog volop plaats moeten vinden. 

In oktober starten we met het vastleggen van de processen vergunningverlening, toezicht en handhaving. Deze zijn al reeds 

integraal besproken. 

Waarschijnlijk kan het wel, maar ik durf niet te zeggen dat we voldoende goefend hebben om daar zeker over te zijn. Met name de 

'zachte' termijnen van bijvoorbeeld de omgevingstafels is het onduidelijk wat haalbaar is.  

Er vinden gesprekken plaats met de OD over mandatering en het inrichten van de behandeldienst. De regelsoftware is daar al wel 

geschikt voor. 

Voor het reguliere vergunningenproces verwachten we weinig problemen. Wel voorzien wij dat dit proces door de nieuwigheid van 

de wet in de startfase meer tijd gaat kosten. Bovendien hebben we te weinig tijd om daar nu al mee te oefenen. Voor wat betreft 

de BOPA's hebben we grotere zorgen over de haalbaarheid van de wettelijke termijnen. Uitwerking van bepaalde processen moet 

nog in (verder in) beeld worden gebracht. 

Op bestuurlijk vlak moeten nog besluiten worden genomen op procesniveau. Daarnaast zal er nog veel uitgetest moeten worden. 

We weten nog onvoldoende welke gevolgen dit kunnen hebben en in hoeverre we de processen al dan niet moeten aanpassen.  

8 weken termijn wordt nog aan gewerkt 

Onze verwachting is dat het een zoektocht zal zijn in het begin. De nieuwe wet- en regelgeving is daarvoor nog te complex en te 

onbekend bij een deel van de medewerkers om dit op voorhand te kunnen garanderen (Ook ontbreekt de tijd om vooraf 

voldoende te kunnen oefenen is onze inschatting) 

We doen war we kunnen. 

We gaan ervan uit dat we voor 1 januari de processen klaar hebben inclusief de nieuwe termijnen. Er moet echter nog veel 

uitgedacht en geleerd worden, we gaan er dan ook voor uit dat we niet meteen in alle gevallen de nieuwe termijnen zullen halen. 

Specifiek voor het omgevingsplan geldt ook nog dat nog niet alles beschikbaar is in de software. De leverancier belooft dat dit op 

1-1 wel het geval zal zijn, maar dan is er nog niet geoefend. Bij de eerste omgevingsplanwijzigingen zal alles nieuw zijn, en dat zal 

in het begin dus ook meer tijd kosten. 

De inrichting van de processen om dit te halen gebeurd momenteel. 

nee, nog niet. Werkprocessen op dit moment onvoldoende ingericht en nog niet doorvertaald in werkafspraken (intern en extern). 

Gelet op de personele bezetting (en uitblijvende keuzen omtrent prioritering) zal dit een enorme uitdaging zijn om 1 januari te 

halen.  

Technisch kan het, garantie voor 1-1-2023 is nu nog niet te geven. 

De werkprocessen zijn niet bepaald en vertaald in werkafspraken binnen en buiten de organisatie. Er zijn urgentere zaken die met 

de beperkte capaciteit aan personeel moeten worden gedaan.  

Afhankelijk van roadmap software. 

Te weinig capaciteit beschikbaar om aan grote aantal aanvragen te voldoen. Dat is nu al zo en zal ook na inwerkingtreding van de 

Omgevingswet waar kortere termijnen gelden zo zijn. Theorie en uitvoering corresponderen niet met elkaar. 

Door de hoge werkdruk en te weinig capaciteit zullen niet alle termijnen (welke ook mogen worden bedoeld) worden gehaald. De 

huidige ondercapaciteit wordt nog erger door de extra werkzaamheden vanuit de Omgevingswet. 

verwacht in laatste kwartaal, afstemming moet nog opgestart worden 

Dit is het streven 

Werkprocessen en afspraken  (...) moeten daarop nog worden ingeregeld 

We werken nog aan processen en regionale werkafspraken. Ook gaan we daar nog mee oefenen. 

Inhoudelijke besluitvormingsprocessen zijn nog onzeker. Delegatie / participatie zijn daarnaast nog onderwerp van gesprek in de 

gemeenteraad. Zolang daar geen duidelijkheid over bestaat, is er geen garantie dat voldaan kan worden. 

werkprocessen zijn beschreven en dienen nog beproeft te worden (oefenen) 
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Toelichting vraag 8 - Gemeente is voorbereid om termijnen van de OW te halen 

voorbereiding in vergevorderd stadium. Op papier is er een beschrijving. Toetsing in praktijk moet nog komen. En eventuele 

finetuning van processen moet dan nog.  

Insteek is uiteraard om termijnen te halen, maar we hebben nog niet kunnen oefenen vanwege overstap naar (...) (zie antwoord 

punt 5). Daarnaast is onze raadscylus (1x 6 weken raadsvergadering) niet aangepast op adviestermijnen bij BOPA's.  

afstemming procesafspraken provincie en andere vooroverlegpartners 

Nog niet getest. Dit is echter niet alleen een processtap maar ook een capaciteitsvraagstuk.  

Naar alle waarschijnlijkheid zal mogelijkheid tot verlengen termijn geregeld gebruikt gaan worden (werken met nieuwe wet en 

wennen eraan kost immers tijd, arbeidsmarkt is krap dus met minder mensen meer doen etc).. 

Processen zijn niet geïmplementeerd. 

Onvoldoende tijd om afspraken te maken met initiatiefnemers, om het vooroverleg zodanig te doorlopen dat de aanvraag direct of 

bijna akkoord is. 

We hebben weliswaar papieren procesafspraken, maar deze zijn nog niet beproefd. We zijn voor het halen van de termijnen voor 

een groot deel afhankelijk van de ketenpartners (omgevingsdienst, veiligheidsregio, GGD, waterschap, provincie) en van de 

techniek (technisch beproeven/oefenen via de nieuwe VTH-applicatie en de Swf). Zie ook de eerdere antwoorden dat de techniek 

nog hapert en hier nog een flinke slag te slaan is. Ook hebben we de processen nog niet in de praktijk getest. Vermoedelijk gaat 

het wel lukken met de termijnen bij Omgevingsdienst en veiligheidsregio. Maar lukt het de GGD om deze nieuwe taak binnen de 

aangegeven weken te vervullen? En hoe zit het met het adviesrecht van de provincie, dat zij nog niet heeft uitgewerkt en dat nog 

niet geborgd is in procesafspraken? Hebben we dan genoeg aan de paar weken uitstel die we krijgen op de reguliere termijn? 

Adviesrecht van onze gemeenteraad betekent sowieso dat we de reguliere termijn niet gaan halen. Onze raadskalender wordt hier 

niet zonder meer op aangepast. 

Moeilijk te beantwoorden. Processen zijn nog in uitwerking. Of de termijnen gehaald worden is nog sterk afhankelijk van werking 

van DSO. Nog teveel onduidelijk hierin op het moment binnen onze organisatie.  

Nog niet getest. Dit is echter niet alleen een processtap maar ook een capaciteitsvraagstuk.  

De uitdaging zit hem overwegend bij ketenpartners, niet zozeer bij de gemeenten. 

we zijn momenteel bezig met het LEAN maken van onze processen. daarnaast zijn we afhankelijk van andere actoren in het proces. 

afstemming hierover loopt nog.  

In november zal de raad besluit nemen over zijn adviesrecht. De overige termijnen zijn in het vergunningenproces meegenomen. 

Er zal in het laatste kwartaal (hopelijk met zicht en meer zekerheid over de daadwerkelijke inwerkingtreding) een sprint moeten 

worden gerealiseerd zodat we voldoende gereed zijn per 1.1.2023 

We zijn bezig met het uitschrijven van processen bijvoorbeeld voor de BOPA. Daarnaast maken we afspraken met onze 

ketenpartners. We verwachten dat we bij de BOPA de termijn standaard met 6 weken moeten verlengen. Omdat bij meer dan twee 

woningen ook een advies gevraagd moet worden aan de raad, zullen we er niet aan ontkomen om in veel gevallen de uitgebreide 

procedure van toepassing te verklaren. 

Moeilijk te beantwoorden. We zijn nog bezig met het uitwerken van processen om producten/diensten te kunnen leveren binnen 

de termijnen van de OW en zijn daarnaast ook afhankelijk van de werking van de software. Er is nog te veel onduidelijkheid over de 

werking van alles samen om te kunnen zeggen of termijnen gehaald gaan worden 

processen worden nog ingericht en organisatie moet hier nog verder op worden ingericht 
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opleiding loopt achter en is lastig met overwegend inhuur en vraag of nog opleiders te vinden zijn 

kennis van medewerkers is niet op orde. 

In uitvoering 

Trainingen zijn gepland en project sjablonen voor standaardbrieven loopt nog 

mee bezig, moet er bij tussen door. We weten niet of we dit halen, had ook antwoord 3 kunnen zijn. 

Er moet nog meer geoefend worden. 

Medewerkers hebben een opleiding gevolgd. Aan het aanpassen van formulieren komen we niet toe. 

Vorig jaar (eerdere invoeringsdatum) hebben trainingen plaatsgevonden. Deze zijn inmiddels weer wat weggezakt. helaas nu 

geen tijd om opleidingen te volgen en ook opleiders zitten helemaal vol. Oefenen heeft nog niet plaats kunnen vinden, mede 

doordat software en DSO nog niet gereed is. Dit geeft grote onzekerheid bij de medewerkers! 

Medewerkers zijn opgeleid. Brieven zijn afhankelijk van de tijdige inrichting van het zaaksysteem. Of dat helemaal lukt voor 1 

januari is (zeer) twijfelachtig 

De Wet kwaliteitsborging moeten nog in het zaaksysteem. De laatste wijzigingen conform Omgevingswet i.r.l.t. de brieven 

moeten nog worden doorgevoerd. Opleiding zijn lopend en zullen in ieder geval duren tot inwerkingtreding (en daarna).  

Druk mee doende, nog niet afgerond. 

Grotendeels afgerond  

standaardbrieven van vng komen pas in oktober. met brieven zijn we bezig. Opleiding volgt 4de kwartaal 

We zijn 80% op weg voor wat betreft ons opleidingstraject. Voor 1 januari weten de collega's wat te doen. De brieven zijn nu 

nog niet gereed; al wel geinventariseerd om welke brieven het gaat. Een werkgroep is bezig deze te vertalen cf Owet. Is ook 

voor 1 januari gereed. 

Medewerkers zijn opgeleid, brieven zijn nog niet gereed, dit gaat door personeelstekort waarschijnlijk niet volledig gereed zijn 

voor 1-1-2-23. 

De opleiding van de medewerkers is afgerond. Er zijn voorbeeldbrieven aanwezig die voor 1-1-2023 omgezet worden naar (...) 

standaard.  

er komen opleidingen in 2022 maar of dat genoeg is.... is nog even de vraag.  

Medewerkers hebben een opleiding gehad. De nieuwe brieven worden opgesteld, getest en ingeregeld.  

Een groot deel van de brieven is klaar. WKB en informatieverplichtingen nog niet. Basistrainingen zijn verzorgd,  

moet nog gebeuren.  

Is in afrondende fase 

Zijn we nog druk mee doende. Hopelijk op tijd gereed, maar niet zeker.  

Brieven zijn klaar, medewerkers worden zo kort mogelijk op de inwerkingtreding opgeleid 

Door forse onderbezetting momenteel geen medewerkers om op te leiden. Brieven zijn onderdeel van procesinrichting, die 

volgt nog wel dit jaar.  

Het opleidingsplan loopt en medewerkers zijn tijdig opgeleid. De nieuwe brieven zullen tijdig gereed en ingevoerd zijn in de 

VTH applicatie. 

De veelvoorkomende brieven worden op dit moment gewijzigd. Naar verwachting is dit in november gereed. 

Aanpassen van brieven vindt komende periode plaats. (planning september 2022) 

Opleidingen lopen. Gekozen is dit kort voor de inwerkingtreding van de wet te starten om te voorkomen dat kennis weer 

wegzakt. Voor de brieven worden de sjablonen momenteel aangepast. 

Brieven zijn in de maak, mensen worden opgeleid. 

Brieven, sjablonen en checklists worden nu aangepast op de Ow. Mensen hebben (vakinhoudelijke) opleiding gehad. In de 

praktijk zal moeten blijken of dit voldoende is.  

"15. De sjablonen voor team vergunning verlening en belastingen zijn gereed, de sjablonen voor handhaving zijn nog niet 

gereed. Dit zijn zij wel voor 1 januari 2023. Medewerkers zijn in de basis opgeleid, maar door het verschuiven van de 

inwerkingtredingsdatum is informatie naar de achtergrond gezakt. In het halfjaar voor de invoering doen we nog extra 

cursussen. " 
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Opleiden gaat nog een flinke dobber worden op zowel de werking/geest van de nieuwe wet als op de werking en inzet van alle 

nieuwe applicaties. Zeker gelet op de personele inzet die moet plaatsvinden op de grote stroom aan (aan)vragen onder het 

huidige regime. 

Opleidingen kunnen nog wel beter. Sjablonen voor brieven zijn klaar. 

Loopt nu.  

Vergunningverlening volledig uitbesteed aan de Omgevingsdienst. Ook bouwtaken. Gelet op tijdsdruk niet kunnen navragen. Ik 

maak me met name zorgen om de Buitenplanse omgevingsplanactiviteit die moet voldoen aan de instructieregels van het 

Besluit kwaliteit leefomgeving. Met name geur en geluid, zeer relevant voor de dagelijkse praktijk, vind ik spannend. Er worden 

nu (pas?) werkplaatsen geluid georganiseerd.  De vraag is ook wanneer de specialisten voldoende opgeleid zijn voor de nieuwe 

eisen van het Bkl en de nieuwe rekenmethodes van het Omgevingsbesluit. 

Nieuwe brieven worden gekoppeld aan de VTH-applicatie die in november gereed moet zijn. Op 4 oktober 2022 staat een 

cursus Omgevingswet gepland. 

Brieven zijn deels gereed. opleiding is in volle gang. 

Q4, brieven klaar in Q3 

De medewerkers zijn opgeleid voor het functieniveau (algemene en specialistische trainingen en opleidingen). Daarnaast wordt 

ondersteund via e-learning, actualiteiten en "leren door te doen-sessies". De brieven worden in regionaal verband gemaakt en 

zijn nog niet opgeleverd.  

In Q4 wordt nog een aantal trainingen gegeven 

Niet alle briefcontent gaat tijdig geleverd worden om voor 1 januari ingericht te zijn.  

Insteek is om in oktober de VTH taken bij de omgevingsdienst onder te brengen. Daarvoor zullen nog de nodige aanpassingen 

gemaakt én getest moeten worden. Personeel van de omgevingsdienst is/wordt (op tijd) opgeleid. Personeel gemeente is 

voorbereid.  

Wij stemmen eerst de interne processen af, vervolgens stellen wij de brieven op en daarna leiden wij onze medewerkers op 

conform de nieuwe werkwijze. 

opleidingen en brieven vinden komende maanden plaats.  

Scholing volgt dit najaar (indien de Omgevingswet uitgesteld wordt, zal de scholing ook op een later moment plaatsvinden). 

Het opstellen van nieuwe (standaard) brieven volgt in het najaar. 

Er zijn nieuwe sjablonen opgesteld, maar nog niet volledig aangepast aan de Omgevingswet. Mensen zijn 2 jaar geleden 

opgeleid, maar hun kennis zal opgefrist moeten worden vanwege het meermaals uitstellen van de IWT. Daarnaast hebben ze 

tijd nodig om te oefenen. Dat wordt een uitdaging. Wij kampen met tekort aan vaste capaciteit. 

nieuwe brieven zijn deels gereed, is lopend proces. Opleidingen worden komende weken gepland. 

Scholing volgt dit najaar (indien de Omgevingswet uitgesteld wordt, zal de scholing ook op een later moment plaatsvinden). 

Het opstellen van nieuwe (standaard) brieven volgt in het najaar. 

Via alternatieve wegen kunnen we aan de slag gaan. Ook vanuit de RUD en SGIV verband verwachten we nog nieuwe sjablonen 

die OW proof zijn.  

er zijn nog geen brieven, streven om dit wel te hebben 

Dit moet nog opgepakt worden SGIV zou dit oppakken maar daar is veel onduidelijkheid over. 

Opleiding voor komend najaar gepland. Brieven nog niet gereed. 

Nog niet, maar is wel de planning 

stat in q4 

Moet nog gebeuren. We oriënteren ons op het opleidingsprogramma. 

Medewerkers worden opgeleid. Het praktische toetsen en beoordelen van de aanvragen (oefenen met nieuwe Ow en Wkb) is 

nog onvoldoende gedaan. De brieven moeten nog worden aangepast (actualisatie mandaatregeling aan de eisen van de Ow). 

Opleiden gaat nog een flinke dobber worden op zowel de werking/geest van de nieuwe wet als op de werking en inzet van alle 

nieuwe applicaties. Zeker gelet op de personele inzet die moet plaatsvinden op de grote stroom aan (aan)vragen onder het 

huidige regime. 

Opleidingen zijn gepland, maar nog niet afgerond 

tijd en capaciteit, en kennisontwikkeling 
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Scholing volgt dit najaar (indien de Omgevingswet uitgesteld wordt, zal de scholing ook op een later moment plaatsvinden). 

Het opstellen van nieuwe (standaard) brieven volgt in het najaar. 

Er zijn al verschillende kennissessies geweest maar de opleiding zal ook de komende maanden en na inwerkingtreding nog 

nodig zijn. De brieven passen we aan op het moment dat er een aanvraag gedaan wordt. 

Brieven zullen klaar zijn op 1 januari. Medewerkers zijn opgeleid, met name vwb juridische kennis, maar werken volgens nieuwe 

processen en systemen is groot zorgpunt. Kennis over DSO is nagenoeg nihil. Geen tijd voor oefenen 

Conform planning zijn de brieven vóór 1 jan. '23 gereed. De medewerkers moeten nog worden opgeleid. 

Nieuwe brieven moeten nog worden opgesteld in de komende weken. 

In 2019 is, met het oog op de spoedige inwerkingtreding van de Ow, in company een basisopleiding verzorgd. Verdere 

verdieping en verbreding vindt plaats op medewerkersniveau. De laatste jaren is de gemeente geconfronteerd met een groot 

verloop, veel tijdelijke inhuur en moeilijk of niet in te vullen vacatures. Wat betreft de brieven wordt opgemerkt dat deze nog 

moeten worden aangepast in de VTH-applicatie. Aangenomen wordt dat dit zijn beslag zal krijgen in de overgang van (...) 20/20 

naar (…). 

trainingen staan gepland in de periode van september tot november 

we zijn nu gestart met werken conform OW 

Opleiding medewerkers zijn gepland voor najaar 2022, zowel op VTH-applicatie als inhoud Omgevingswet. Ook de nieuwe 

brieven/standaarddocumenten worden nu opgesteld en moeten nog worden getest. 

Brieven moeten nog samengesteld worden 

Alle voorbereidingen zijn getroffen om hiervoor tijdig klaar te zijn. 

laatste trainingen worden in nov. gegeven. 

Opleiding en cursustrajecten lopen maar wij verwachten dat de sjablonen voor de nieuwe brieven niet tijdig in (…) worden 

opgeleverd door de projectgroep SGIV-samenwerking. Een aantal sjablonen zullen worden ontwikkeld, maar er zijn zoveel 

verschillende typen zaken en dus brieven dat die niet allemaal gereed zullen zijn.  

Opleiding en casuïstiek vindt in het 4e kwartaal plaats. We hebben maar beperkt zicht op wat er op ons af komt. 

Wederom krapte aan personeel. Opleiding op hoofdlijnen is er geweest, specifieke opleiding proberen we nog zoveel mogelijk 

te doen in het najaar van 2022 maar ook veel zal leren in de praktijk worden. De brieven conform de Omgevingswet staan in de 

planning voor het najaar van 2022. Of we dit volledig gaan redden én of ze uiteindelijk voldoen aan onze eisen komen we pas 

in 2023 achter. Lerende weg zal dit aspect voor een groot deel opgepakt moeten worden.  

komende maanden nog veel training voor medewerkers 

In principe zijn we voorbereid om alle termijnen van de omgevingswet te halen met uitzondering van adviezen en raadsproces. 

Ervaring leert dat de termijnen die nu gesteld worden voor het aanleveren van adviezen in de praktijk niet gehaald worden, 

menskracht ontbreekt. Ook de doorlooptijd voor aanleveren naar de raad kunnen niet verkort worden en leveren dus een 

probleem op.  

moet gebeuren aan de hand van de koppeling met DSO 

Naar verwachting halen we 1 januari 2023. 

Door capaciteitsproblemen komen we niet tot aanpassing van brieven en ook niet tot opleiden van medewerkers, 

inrichten van brieven moet nog gebeuren 

Meest gebruikte sjablonen zijn klaar, opleidingen zijn ingepland van 1-10-2022 tot 15-12-2022 

Opleiding loopt 

Qua opleiding en formats (van b.v. brieven) moet nog een slag geslagen worden.  

De brieven zijn onderhanden en concepten worden opgesteld, teneinde er per 1 januari er mee te gaan werken en er voor te 

zorgen dat medewerker er voor zijn opgeleid. 

Opleiding zijn gestart maar nog niet afgerond. Oorzaken zijn nog steeds onduidelijkheid over invoeringsdatum, grote 

uitdagingen op het om regulier werk uitgevoerd te krijgen (capaciteit). VTH software wordt nog ingericht. Brieven maken we 

gebruik van voorbeelden van VNG/collega gemeenten.. 

Aan de standaardbrieven wordt gewerkt en medewerkers worden in Q4 opgeleid. 

We wachten met verdere opleidingen tot definitieve datum inwerkingtreding bekend is om wegzakken informatie te 

voorkomen. We waren anders al toe aan de zoveelste opfriscursus. Aan de sjablonen wordt gewerkt.  
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Er loopt nu een trainingsprogramma dat voor 1 januari is afgerond. Ook zijn we bezig met de nieuwe brieven. Die zijn bijna 

klaar en ingevoerd in ons zaaksysteem. 

In uitvoering 

Een gedeelte van de opleidingen hebben reeds plaatsgevonden, de inhoudelijke opleidingen vinden nog plaats. Een aantal 

brieven is af, een aantal nog niet.  

De brieven zijn klaar, maar moeten nog in Open Wave gekoppeld worden en het systeem moet nog getest worden, zie ook 

reactie eerdere vraag STAM-koppeling. Opleiden, tussen de soep en aardappelen door, dit is echt nog niet voldoende naar mijn 

mening, maar zoals al eerder gezegd, we zitten met een forse onderbezetting en roeien met de riemen die we hebben. 

loopt 

opleidingen worden thans gevolgd 

in kader van leer-en ontwikkeltraject hebben alle medewerkers een basiscursus gevolgd. In het najaar van 2022 volgen nog 

verdiepingcursussen.  

De brieven die uit gaan zullen conform Omgevingswet zijn. De sjablonen die we gebruiken en in de VTH applicatie gebruiken, 

zullen nog niet allemaal zijn aangepast voor 1-1-23. De meest gebruikte zullen dat wel zijn (90%) 

Focus ligt op opleiding wetgeving en digitaal werken, sjablonen zijn in de basis gereed (nog niet alle sjablonen vertaald naar 

nieuwe Omgevingswet regels). 

Inhoudelijke (verdiepende) kennis bij uitvoeringspraktijk nog niet op het gewenste niveau. Brieven naar alle waarschijnlijkheid 

wel tijdig aangepast. 

Medewerkers zijn opgeleid, oa via een regionaal opleidingstraject. Dit vraagt nog wel om verdieping, oefenen en nog veel meer 

praktijkkennis. De brieven worden in de VTH-applicatie opgenomen 

Diverse trainingen staan gepland in Q4 

Vergunningverlening is momenteel volledig uitbesteed aan de (...), waardoor wij deze brieven niet zelf opstellen. Voor de BOPA 

moeten nog aanvullende afspraken met de (...) worden gemaakt.  

In september 22 de laatste opleidingen en brieven worden in oktober gereed gemaakt. 

Proces inrichting loopt nog 

In het meest positieve scenario zijn alleen de basis-briefsjablonen beschikbaar. Wordt in regionaal verband aan gewerkt.  

mee bezig 

mee bezig 

Dat is een continue process. We zetten de punten op de i als de inwerkingtreding duidelijk is. 

Opleidingen voor de software lopen nog. Aan de brieven wordt nu de laatste hand gelegd. 

Brieven zijn nog niet klaar. Medewerkers worden voortdurend opgeleid. 

Brieven zijn gereed, inhoudelijke opleiding ook gereed. Specifiek voor (…) volgt de opleiding later dit jaar.  

In 2021 hebben de medewerkers van de (...) de opleiding “Omgevingswet” gevolgd. Het opleidingstraject bestond uit meerdere 

modules, startte in januari 2021 en eindigde in december 2021. Bij de start van het opleidingstraject was nog de verwachting 

dat de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking zou treden. In de loop van 2022 is dat veranderd. De opdracht aan het 

opleidingsinstituut liep van januari 2021 t/m december 2021. Medewerkers die in het laatste kwartaal van 2021 en daarna in 

dienst zijn gekomen van de (...), hebben niet aan het opleidingstraject deelgenomen. De (...) legt op dit moment de laatste hand 

aan het Omgevingswet-proof maken van de brieven.. In een apart kennistraject wordt geoefend met het wijzigen van het 

omgevingsplan, maar wel slechts voor 1 beperkt gebied. Meerdere wijzigingen tegelijkertijd, of thematische wijzigingen hebben 

we op 1 januari nog niet ervaren. Onduidelijk is in hoeverre we ons moeten trainen in het gebruik van TAM-imro, daar krijgen 

we binnenkort uitleg over. 

De brieven conform Omgevingswet worden in regionaal verband opgesteld. Deze zijn nog niet allemaal gereed. 

Opleiding heeft plaatsgevonden. Standaardbrieven worden momenteel herzien.  

Brieven zijn nog niet aangepast 

wordt op dit moment ingericht 

Zowel de opleiding als het aanpassen van de brieven loopt op dit moment. 

Er zijn al diverse opleidingstrajecten doorlopen, dit gaat door tot eind dit jaar. Op dit moment wordt er ook druk gewerkt aan 

de aan te passen brieven /formats. 
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Hier zijn we wel mee bezig maar is simpelweg niet gereed op 1 januari 2023.  

MOet nog opgepakt worden. Capaciteit is beperkt, gelet op reguliere werkzaamheden en arbeidsmarkt. 

Nog niet alle brieven zijn aangepast. Dit is begin oktober klaar. 

bezig werkprocessen definitief te maken, nieuwe rollen in te richten en te testen. opleidingen staan gepland sept-dec 2022 

De basisbrieven zijn klaar. Opleiden doen we gericht op inhoud en algemeen via Owet. Medewerkers zijn interesse 

Omgevingswet wat kwijt en het is gelet op gebrek aan goed eigen mensen al druk genoeg met invulling geven aan de 

woningbouw/ stikstof en lopende planen. 

nog niet gedaan. 

We zijn bezig met het uitschrijven van processen en het maken van werkafspraken met de omgevingsdienst en andere 

ketenpartners. Dit ronden we in oktober af. Duidelijk is dat de termijnen kort zijn en dat we de termijnen waarschijnlijk vaak 

moeten verlengen, mede omdat in veel gevallen de gemeenteraad i.v.m. bindend advies moet worden betrokken. 

Nieuwe brieven in de maak. Ook opleidingen verzorgd maar nog onvoldoende onder de knie. 

Medewerkers zijn opgeleid. Werkgroep documenten werkt aan nieuwe brieven conform de Omgevingswet. 

Brieven zijn voor ca. 70% aangepast. Opleiden medewerkers is net gestart. 

Opleidingstraject loopt nog, maar loopt vertraging op door reeds bestaande hoge werkdruk. Hierdoor is onvoldoende aandacht 

voor juiste opleiding en oefening met nieuwe werkprocessen. Zolang de werkdruk niet afneemt (niet waarschijnlijk), zal 

opleiding ook onvoldoende uitgevoerd kunnen worden. 

Gestart, is nog niet gereed 

laatste brieven worden 30 september opgeleverd 

We zijn nu de laatste puntjes op de i aan het zetten qua opleidingen medewerkers. En de brieven zijn klaar, alleen nog vraag of 

we digitaal gaan werken. 

De brieven zijn nog niet af. Daarnaast krijgen veel medewerkers nog (aanvullende) opleidingen om met de ICT (DSO en lokale 

software) te kunnen werken.  

Trainingen en opleidingen zijn gegeven, maar er lopen er ook nog. De brieven worden in Q4 van dit jaar ingeregeld. 

de medewerkers zijn opgeleid, de brieven worden nog opgesteld en moeten nog in het systeem bij de processen worden 

gekoppeld. Daarna vinden met de brieven in het proces nog testen plaats. 

Trainingen worden komende weken gegeven. Brieveninventarisatie loopt.  

Opleidingen voor medewerkers moeten nog plaatsvinden. De interne check van de toegestuurde modelbrieven is nog niet 

uitgevoerd. De uitvoerbaarheid hiervan is nog niet getest. 

Alleen brieven nog 

Brieven moeten nog worden aangepast, medewerkers nog opgeleid. 

Laatste deel opleidingen loopt nog, de brieven zijn per 1 januari gereed. 

Medewerkers worden opgeleid. Sjablonen/brieven zijn nog helemaal niet gereed. Deze zijn nog niet beschikbaar in (...) 20/20. 

Dit gaat nog heel veel werk opleveren en er is geen extra capaciteit beschikbaar.   

We weten nog niet wat we missen qua kennis. Dit weten we pas als we een tijd met de wet werken. Brieven conform OW zijn 

nog niet gereed. Wel is de verwachting dat deze per 1-1-2023 gereed zijn. 

We zijn bezig met de opleiding en de brieven ,moeten nog opgesteld worden 

We weten nog niet wat we missen qua kennis. Dit weten we pas als we een tijd met de wet werken. Brieven conform Ow zijn 

nog niet gereed. Wel is de verwachting dat deze per 1-1-23 gereed zijn. 

Het opleidingstraject loopt. De brieven zijn bijna gereed. 

Brieven nog in de maak. Opleidingen nog in onderhandeling met opleidingsinstituten. Gaat met name om specifieke 

opleidingen voor medewerkers die nog moeten aanvangen. 

Opleidingen lopen nog. Aanpassing brieven staat voor Q4 2022 

medewerkers zijn/worden opgeleid en er wordt gewerkt aan de nieuwe brieven 

in uitvoering 

De brieven zijn aangekocht via (…) maar zijn niet op B1 niveau. Worden aangepast. Of de medewerkers voldoende opgeleid zijn 

zal blijken. Asielzoekersproblematiek en huidige WABO projecten hebben voorrang. En er zijn onvoldoende mensen. 

work in progress 
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We weten nog niet wat we missen qua kennis. Dit weten we pas als we een tijd met de wet hebben gewerkt. Nieuwe brieven 

conform Ow worden opgepakt in Q4 2022 en zijn waarschijnlijk wel op 1-1-23 gereed. 

Opleiden en training nieuwe software vind in Q3 en 4 plaats 

Er moet nog het nodige gebeuren. Dit heeft o.a. te maken met de invoering van de Wkb en de bredere reikwijdte van de 

Omgevingswet. 

Er is een eerste opleiding gevolgd; casustrainingen zijn gedaan en er is een handleiding gemaakt voor de interne organisatie. Er 

is onvoldoende tijd om te proefdraaien en ervaring op te doen als de wet 1 januari in werking treedt. 

Medewerkers zijn al deels opgeleid in werken met de nieuwe systemen. Opleiding in de nieuwe regels wilden we timen in de 

periode rond de daadwerkelijke invoering - als je nieuwe kennis lang niet gebruikt is opleiding immers feitelijk zinloos. Nu pas 

in november helder wordt of 1 januari definitief is, gaan we toch maar iets inplannen. Met het risico dat achteraf blijkt dat het 

een weggegooide investering is... 

Afhankelijk van goedkeuring regionale templates onder redactie. (Verdiepend) opleiden ambtenaren vergt aandacht en 

beschikbaarheid bureaus. 

We zijn bezig de medewerkers RO middels cursussen en VNG-werkplaatsen voor te bereiden, kennis te vergroten om volgens 

de regels van de Owet te werken. Vergunningverlening is volledig uitbesteed aan de Omgevingsdienst, gezien de reactietermijn 

de laatste stand van zaken niet kunnen navragen. Brieven (i.h.k.v. voorbereidingstraject, wijziging omgevingsplan en BOPA 

worden de komende maanden aangepast. 

Er moeten nog een aantal brieven aangemaakt/gewijzigd worden 

Momenteel worden de brieven aangepast aan de Omgevingswet en de Wkb. Dit is per 1 januari 2023 gereed.  

De opleidingen voor de medewerkers zullen ook in 2023 nog het nodige vragen voor de medewerkers. De brieven worden nu 

verzameld van andere bevoegd gezagen, deze worden waarschijnlijk in januari 2023 onder de loep genomen en vragen 

aanpassing. 

Opgeleid: een basis is aanwezig per 1 januari 2023, de werkelijke opleiding zal hand in hand moeten gaan met praktijk ervaring. 

Behalve dat dit educatief goed werkt is nu vaak nog onbekend wat men nog moet leren omdat men niet weet waar de eigen 

kennis te kort schiet. Brieven: op dit moment, is er nog geen enkele brief gemaakt. Het is niet reëel om te veronderstellen dat 

alle brieven zijn opgesteld vóór 1 januari 2023. 

De brieven zijn zo goed als klaar maar de medewerkers opgeleid krijgen zit niet mee. We hebben mensen een paar middagen 

trainingen gegeven in de afgelopen twee jaar. Hier en daar wat gepresenteerd en stukken rondgestuurd maar dat is vrij karig. 

Men voelt zich er niet erg klaar voor en er is weinig tijd om naast de dagelijkse werkzaamheden mensen mee te nemen. We 

gaan het wat intensiveren de komende tijd en ik hoop dat met onze nieuwe uitgewerkte VTH processen die binnenkort af zijn 

we ook onze software systemen zo kunnen inrichten dat het duidelijk is.  

De sjablonen voor de meest voorkomende brieven zullen op 1 januari klaar zijn, maar enkele specifieke brieven niet. 

Alhoewel bijna iedere medewerker in ieder geval theoretisch opgeleid is hebben we door de hoge werkdruk en het vele werk 

dat er nog verzet moet worden geen of weinig tijd om te oefenen. En wij gaan er van uit dat het meeste leren toch in de 

praktijk plaats moet vinden. 

Een werkgroep is nog bezig met de brieven maken 

Medewerkers zijn opgeleid, maar voor sommigen is dat ook alweer een tijd geleden. Bovendien is de nieuwe wetgeving 

dermate uitgebreid en complex dat er een lange periode voor nodig zal zijn om het je goed 'eigen' te maken. De brieven zijn 

nog niet aangepast, dit zal t.z.t. pas gebeuren. Er zijn voorbeelden beschikbaar.. 

Opleiding wordt op korte termijn gestart en de brieven moeten nog aangepast worden tijdens een van de workshops 

medewerkers zijn opgeleid, brieven zijn nog niet klaar 

brieven zijn nog niet gereed 

Brieven worden nu aangepast, er zijn dit najaar nog extra opleidingen 

Opleidingen vinden plaats (en hebben voor een deel al plaats gevonden). Brieven zijn in verschillende stadia van concepten 

gereed.  

Brieven zijn vermoedelijk wel gereed voor 1 januari. Opleiding van medewerkers nog onduidelijk. Medewerkers zijn eerder 

bijgeschoold, maar vanwege uitstel van IWT zal dit opnieuw moeten. Onduidelijkheid over de invoeringsdatum maakt het lastig 

dit te plannen en het risico bestaat dat einde jaar onvoldoende opleidingsmogelijkheden beschikbaar zijn.  
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Toelichting vraag 9 - Medewerkers zijn opgeleid en nieuwe brieven conform Omgevingswet zijn klaar 

Veel tijd is opgegaan aan de toestroom aan initiatieven, waardoor weinig tijd overbleef voor de voorbereiding op dit vlak. Het 

zou fijn zijn als de VNG hier een grotere rol in had gepakt en standaarden formuleert, waar wij in Q4 op voort kunnen 

borduren.. Opleiding: Medewerkers zijn nog niet opgeleid, er is ook nog geen beeld/plan welke opleiding gedaan moet 

worden. Het is maar de vraag of dit voor 1 januari gebeurd zal zijn.  Brieven: Door VTH is een aantal brieven gemaakt maar voor 

de RO processen inclusief vooroverleg moet dit nog worden gedaan. Dit kan pas worden uitgewerkt als de 

werkprocessen/afspraken/uitwerkopdrachten helder zijn. 

Opleiden en competentieontwikkeling is nog bezig.  

We zijn nog bezig met het omschrijven van de brieven. Medewerkers zijn wel reeds opgeleid. 

Verwachten we te kunnen halen. 

We hebben te maken met een enorme hoeveelheid initiatieven die behandeld moeten worden. Medewerkers éénmaal in een 

algemene sessie bijgepraat over de omgevingswet. Dat is veel te weinig. 

De medewerkers hebben algemene basiscursussen en verdiepende cursussen gehad. Rest van het jaar volgen nog meerdere 

vakspecifieke verdiepingen en wordt geoefend met casuïstiek. De brieven en sjablonen worden op dit moment omgezet naar 

B1 niveau en gereed gemaakt voor de Omgevingswet. Afronding Q4. 

Een te selecte groep medewerkers is opgeleid er moet een verbreding plaatsvinden. De brieven moeten nog gemaakt worden 

Is mee gestart en in afrondende fase.  

Oorzaak capaciteit. Opleiding heeft plaatsgevonden. Brieven zijn nog niet aangepast. 

De brieven zijn op 1 januari aangepast aan de omgevingswet. De variabelen moeten nog verwerkt worden in het systeem. Hier 

is extra capaciteit bij nodig. Het is onzeker of dit in de praktijk op tijd verwerkt kan worden. Een deel van de medewerkers is 

opgeleid, er is nog extra opleiding dit najaar nodig.. 

basiskennis leren we voor die tijd, het verfijnen zal na 1 januari moeten gebeuren in de praktijk 

Inrichting CLO is nog niet gereed, brieven zijn nog niet gemaakt, na inrichting kunnen we starten met testen en opleiden, dat 

zal niet allemaal voor 1/1 gereed zijn 

Opleidingstraject loopt. Basisopleiding eindigt half oktober. Brieven moeten nog worden aangepast. 

medewerkers opgeleid, maar veel nieuwe medewerkers (inhaalslag) . Afhankelijkheid van nieuwe applicatie VTH 

We zijn druk bezig met het oefenen van de processen. 

Niet alle medewerkers hebben deze kennis op dit moment. Er zijn al diverse opleidingen geweest, maar door het feit dat er nog 

geen mogelijkheid is geweest te oefenen met de materie beperkt de kennis zich voornamelijk tot de theorie. Het opleiden van 

medewerkers wordt steeds moeilijker door de toenemende vraag in de markt. Verdiepende kennisdeling ontbreekt mede 

daardoor. Brieven zijn grotendeels klaar, maar zullen zeker nog aanpassingen / aanvullingen vergen wanneer daar mee gewerkt 

gaat worden. 

brieven zijn op papier klaar, maar dienen nog in ICt applicatie ingevoerd te worden. leverancier geeft aan dit voor 

inwerkingtreding af te ronden 

Brieven zijn voor 60% klaar, voor 1 november is alles klaar. Medewerkers worden voor 1 november opgeleid dan wel voorbereid 

op nieuwe rol/functie.  

Nieuwe brieven enz.: hier wordt dit najaar nog aan gewerkt.  

Planning 1 kwartaal 2023.  

Nieuw VTH-systeem is nog niet ingericht en getest op dit onderdeel. We hebben nog vier maanden en het zaaksysteem van 

onze leverancier is nog lang niet gereed en voldoet nu niet aan het niveau om aan de wettelijke eisen te voldoen. Het antwoord 

kan dus ook nog C zijn. 

Er is een selectie gemaakt van welke brieven (van welke disciplines) belangrijkste zijn om per 1 januari af te hebben. Dus deel is 

af, deel niet. Medewerkers volgen zoveel al mogelijk trainingen, echter dagelijkse werk dat doorloopt en hoge werkdruk geeft 

daar geregeld onvoldoende tijd voor. Extra tijd om op te leiden en mensen ècht klaar te stomen is wenselijk! 

Oefenen met het systeem kan niet, dat maakt de voorbereiding op dat vlak beperkt. Onduidelijkheid over invoeringsdatum 

zorgt ook voor een zekere terughoudendheid tegenover het oefenen/trainen.  

De basisopleidingen organiseren wij in september. De adequate opleidingen volgen niet meer allemaal in 2022. De brieven 

verwachten wij wel voor 1 januari aangepast te hebben. 
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Toelichting vraag 9 - Medewerkers zijn opgeleid en nieuwe brieven conform Omgevingswet zijn klaar 

Er zijn opleidingen geweest. Desondanks blijven de casemanagers met veel vragen zitten hoe de toetsing in de praktijk nu echt 

zal gaan. Dit wordt een kwestie van learning by doing: pas als de Omgevingswet is ingetreden kunnen ze zien waar de 

kennisgaten zitten en hoe deze kunnen worden opgevuld. Onze brieven/sjablonen zijn nog niet aangepast. We doen nu ons 

best de VHT-applicatie als Wabo-applicatie stabiel en ingeregeld te krijgen (zie ook de eerdere toelichting). Pas daarna gaan we 

de VTH-applicatie als Omgevingswet-applicatie inregelen (inclusief de brieven). Gezien de moeite die het kost om het als 

Wabo-applicatie geregeld te krijgen vrezen we dat dit niet in de laatste maanden gaat lukken, ook al zijn er bijvoorbeeld 

voorbeeldbrieven beschikbaar. Hier speelt ook een rol dat we een kleine gemeente zijn en dit soort werk verdeeld moet worden 

over slechts een klein aantal schouders dat alle lasten moet dragen. 

Grotendeels is opleiding afgerond, brieven zijn nog niet klaar 

Nieuw VTH-systeem is nog niet ingericht en getest op dit onderdeel. We hebben nog vier maanden en het zaaksysteem van 

onze leverancier is nog lang niet gereed en voldoet nu niet aan het niveau om aan de wettelijke eisen te voldoen. Het antwoord 

kan dus ook nog C zijn. 

Brieven worden gemaakt bij implementatie zaaksysteem.. 

Interne opleidingen worden voorbereid. sjablonen moeten nog uitwerkt en geïnplementeerd worden. 

onze standaard brieven zijn op een haar na klaar. opleidingstraject voor vergunningverleners volgt in september/ oktober.  

Voor vaak voorkomende correspondentie gereed - maar er zit nog meer in (150 brieven...) 

We werken aan de processen en de sjablonen van de brieven. 

We zijn hier mee bezig maar niet helder of we op 01-01-2023 alle sjablonen ook in het VTH systeem hebben opgenomen 

wel in preproductie, nog niet in productie 

Brieven zijn voor 1/1/23 gereed. Goed opgeleid (vast) personeel is een probleem, vanwege arbeidsmarkt en capaciteitsgebrek.  

Medewerkers kennen in hoofdlijnen de nieuwe werkprocessen, de documentatie is gereed. Echter, nieuwe brieven gaan we pas 

maken als het ook duidelijk is dat we ze gaan gebruiken.  

Aangezien de omgevingsdienst de bouwtaken voor ons doet, werken zij ook aan het omgevingswet-proof maken van de 

brieven. hier leggen zij op dit moment de laatste hand aan. De medewerkers van de omgevingsdienst hebben in 2021 een 

opleidingsprogramma gevolgd. Medewerkers die daarna nieuw bij de omgevingsdienst zijn gekomen, hebben dat nog niet. Los 

van de vergunningverlening gaan we vanaf september intensiever aan de slag met het opleiden van onze medewerkers. De 

basis moet voor 1 januari zijn afgerond. Ook daarna zullen medewerkers worden opgeleid in het werken met de Omgevingswet. 

er wordt aan gewerkt, maar door personeelskrapte ligt de voorrang bij lopende aanvragen en minder bij het nu al volledig 

inzetten van capaciteit op opleidingen, brieven ed. Bovendien is veel directe detailkennis pas het best te bevatten al er direct 

daarna in de praktijk mee gewerkt kan worden. 

Vervolgopleidingen gepland voor de komende maanden; standaardbrieven wordt aangewerkt 

Medewerkers zijn opgeleid. Communicatie/brieven is nog niet gereed en gaat samen met het uitrollen van werkprocessen 

(waarin communicatiemomenten duidelijk worden) 

nieuwe brieven zullen op hoofdlijn beschikbaar zijn. opleiden en ervaring op doen zal voor maar zeker ook na 1 jan nog moeten 

plaatsvinden 

brieven moeten nog worden aangepast, 
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Toelichting op vraag 10 - Medewerkers kunnen werken én hebben geoefend met de indieningsvereisten vanuit de 

rijksregels en bruidsschat en kunnen indieningsvereisten aanleveren conform STTR  

gaat alleen lukken als wij nog iemand kunnen vinden voor het invoeren van de indiensvereisten 

In uitvoering 

Deelproject indieningsvereisten loopt nog 

twijfelachtig of we dit halen, alle kennis moet nog verkregen worden. We werken nu alleen met de waan van de dag. Te weinig 

personeel en te veel werk. 

Het oefenen is nog niet afgerond 

Er is geen ambtelijke capaciteit om hiermee ervaring op te doen. We zullen dit daarom na 1-1-2023 via learn-by-doing moeten 

gaan doen. 

er moet end2end getest en geoefend worden waarbij indieningsvereisten worden meegenomen 

Werkgroep start in Q3 

Koppeling werkt, er is geoefend met toepasbare regels opstellen. Maar de tijd ontbreekt simpelweg om dit voor 1 januari klaar te 

hebben.  

We kunnen dit, maar het oefenen is heel beperkt door personeelsgebrek en beperkt oefenmateriaal. 

Druk doende met oefenen en instructies. 

Pas als er echt gewerkt wordt onder Omgevingswet 

zitten in testfase. 1 januari achten we haalbaar 

We hebben een aantal TR gebouwd (17 stuks voor check als indieningsvereisten). Verder zijn we aan het kijken wat we verder nog 

moeten wijzigen in de indieningsvereisten; we hebben hier al wat ideeën over. Moet verder gereed zijn voor 1 januari 

Technisch gezien wel. Een werkgroep is gestart met toepasbare regels, met indieningsvereisten zijn we nog niet gestart. Dit zal 

waarschijnlijk niet volledig gereed zijn voor 1-1-2023. 

We kunnen dit wel, maar nog dit ligt nu nog bij één persoon. Het doel is dat meerdere medewerkers dit leren en dat voor 1-1-

2023. 

systemen niet op orde kunnen op dit moment gewoonweg niet oefenen.  

de komende maanden wordt er gestart met oefenen 

Er wordt gewerkt aan checklisten voor aanvraagvereisten. Een compleet overzicht van aanvraagvereisten zit verdeeld over 

meerdere KB's. Is heel onoverzichtelijk en tijdrovend. 

nog niet ingerich 

Opleiding dient nog plaats te vinden, wat wel nodige zorgen met zich mee brengt. Technisch is het gereed.  

Er is geoefend, richting inwerkingtreding zullen medewerkers worden ingewerkt en de indieningsvereisten worden bijgewerkt.  

We hebben de software. uitgebreid oefenen moet nog 

Nog geen TR ingericht.  

Dit is een van de onderwerpen uit het oefenplan omgevingsplan en pakken we vanaf Q3 op. 

aanleveren van indieningsvereisten is voor aanstaande periode gepland 

Ja, wij kunnen indieningsvereisten aanleveren conform STTR. Op dit moment zijn wij ook nog bezig om de indieningsvereisten aan 

te passen waar nodig. Vervolgens kan hiermee de komende maanden geoefend worden.  

In testomgeving is het werkend. Productieomgeving nog niet.  

Vanwege ontbreken capaciteit en niet op tijd op orde zijn van het DSO is het nog onzeker of we dit halen. De sessies die we samen 

met ADSMO voeren rond de DSO-gerelateerde onderwerpen blijkt ook dat tot aan de dag van vandaag bugs worden gesignaleerd 

die nog opgelost moeten worden. We maken ons grote zorgen over de echte test op 1 januari. Naar onze mening is het DSO niet 

voldoende ontwikkelt en/of stabiel om van de kant te kunnen.  

We hebben een regelpakket en zijn aangesloten op het DSO. We hebben door capaciteitsgebrek niet kunnen oefenen. 

"17. Een aantal collega’s kan dit wel, maar de andere nog niet. Het is een uitdating en we zijn druk bezig met oefenen. " 

Het doorgronden/aanpassen van indieningsvereisten moet nog geschieden Het blijkt in veel gevallen complex om de juridische 

bepalingen sluitend af te dekken middels toepasbare regels. De nieuwe regelsoftware werkt goed, maar alleen in pre-productie. 

Het registreren en publiceren van toepasbare regels lukt daarmee. Productie moet nog. 

Nog niet overal duidelijk wat de indieningsvereisten zijn. Dus ook nog niet mee geoefend. 

nog bezig met opleiden 
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Toelichting op vraag 10 - Medewerkers kunnen werken én hebben geoefend met de indieningsvereisten vanuit de 

rijksregels en bruidsschat en kunnen indieningsvereisten aanleveren conform STTR  

Wanneer de VTH-applicatie in november gereed is, wordt er geoefend. 

De STTR-applicatie is opgeleverd en beschikbaar. Er wordt wel al mee geoefend. 

Nog niet kunnen oefenen met het DSO 

DSO wordt ingericht (Q2-Q3), waarna er geoefend wordt (Q4).  

opleidingen staan voor 4e kwartaal gepland 

Insteek is om in oktober de VTH taken bij de omgevingsdienst onder te brengen. Daarvoor zullen nog de nodige aanpassingen 

gemaakt én getest moeten worden. De omgevingsdienst heeft hiervoor medewerkers opgeleid. Planning is om de eerste set 

gemeentelijke indieningsvereisten in oktober op te leveren, waarna deze beoordeeld en getest gaan worden. 

Door geringe personele bezetting hebben wij gekozen op dit te beleggen met een klein comité. Na 1 januari is het streven om dit 

breder uit te rollen. 

moet nog geoefend worden.  

STTR software moet nog opgeleverd worden door leverancier 

De applicatie is aangesloten, maar door een probleem met de koppeling van de VTH applicatie en ons zaaksysteem kunnen we 

niet in de oefenomgeving van het DSO. We zijn afhankelijk van een technische oplossing, maar gaan er vooralsnog vanuit dat deze 

op korte termijn wordt opgelost. Dit is voor ons wel een groot risico. 

Wordt nog aan gewerkt. Is onderdeel opleidingen Omgevingswet. 

STTR software moet nog opgeleverd worden door leverancier 

We kunnen het wel. Het oefenen is nog een aandachtspunt. Dit ligt achter op schema 

Technisch in orde maar nog niet alle medewerkers opgeleid ivm capaciteitsproblemen 

Deze vraag heeft een dubbele betekenis. Qua vergunningverlening worden de vergunningverleners in het laatste kwartaal opgeleid 

hoe met indieningsvereisten om te gaan. De regelbeheerders zijn in staat om indieningsvereisten te leveren. 

Onderdeel van komende oefenperiode 

Geen hoogste prioriteit 

hopelijk q4 

Medewerkers moeten nog oefenen met de indieningsvereisten. 

We hebben voor enkele topactiviteiten toepasbare regels opgesteld. Maar hebben nog niet de indieningsvereisten van de 

bruidsschat nog niet kunnen bestuderen/toepassen. 

Het doorgronden/aanpassen van indieningsvereisten moet nog geschieden Het blijkt in veel gevallen complex om de juridische 

bepalingen sluitend af te dekken middels toepasbare regels. De nieuwe regelsoftware werkt goed, maar alleen in pre-productie. 

Het registreren en publiceren van toepasbare regels lukt daarmee. Productie moet nog. 

Onderdeel van opleidingsplan 

planning einde jaar 

indiening toepasbare regels moeten nog worden uitgewerkt 

STTR software moet nog opgeleverd worden door leverancier 

Hier wordt aan gewerkt. Het opstellen van TR wordt als erg moeilijk ervaren en gaat erg stroef. Voor onze top 8 activiteiten moeten 

deze er voor 1 december gemaakt en geupload zijn. 

geen kennis hierover opgebouwd in afgelopen jaren vanwege capaciteitstekort. 

Medewerkers moeten de overstap naar STTR nog maken. Er is nog onvoldoende geoefend. 

Indieningsvereisten zullen in het begin nog overgenomen worden uit de bruidsschat 

wordt aan gewerkt en in november opleiding voor gevolgd 

Wordt nog aan gewerkt. Medio november zijn er ook trainingen voor gepland. 

De gemeente is met een Toepasbare regel applicatie aangesloten op het DSO. Er is echter nog niet met de applicatie geoefend. 

Ook hier speelt het reeds eerder genoemde grote verloop en het moeilijk kunnen vervullen van vacatures een grote rol. 

is gestart gelijk met inrichten VTH systeem 

 Op dit moment wordt geïnventariseerd wat we allemaal krijgen en hoe daarmee om te gaan.  

Ontbreekt aan tijd en kennis 

laatste trainingen worden in nov. gegeven. 
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Toelichting op vraag 10 - Medewerkers kunnen werken én hebben geoefend met de indieningsvereisten vanuit de 

rijksregels en bruidsschat en kunnen indieningsvereisten aanleveren conform STTR  

Enkele medewerkers vanuit VTH zijn hiermee op hoofdlijnen bekend. Maar van aanpassingen en/of zelf aanleveren is vooralsnog 

geen sprake. Expertise en capaciteit hieromtrent binnen de organisatie ontbreekt. We hebben geen regelanalist in dienst of iemand 

die daarmee vertrouwd is en/of tijd voor heeft en dergelijke personen zijn op de huidige arbeidsmarkt ook niet te verkrijgen.  

Technisch kunnen we STTR bestanden aanleveren. We verwachten dat hiervoor meer tijd nodig is dan 1-1-23 gezien de 

complexiteit van deze regels. Medewerkers hebben door de waan van de dag te weinig tijd om zich hier echt in vast te bijten. 

Wederom door krapte aan personeel, zal dit ook gaandeweg maar geleerd moeten worden als de wet daadwerkelijk in 2023 in 

werking gaat, maar hopelijk krijgen we meer tijd.  

De indieningsvereisten maken deel uit van de toepasbare regels. Onder voorbehoud van medewerking van het (functioneren van) 

het DSO zal dit ook volgen. 

Meest gebruikte sjablonen zijn klaar, opleidingen zijn ingepland van 1-10-2022 tot 15-12-2022 

Moet nog worden geoefend 

Wordt aan gewerkt, verwachting is dat we dit zullen halen voor 1 januari 2023. 

Vanwege capaciteitsproblemen lukt dit niet. 

bruidschat moet nog bekeken worden 

Er wordt nu geoefend, vooralsnog alleen de minimale acties 

Hierin moet nog een hele slag gemaakt worden. Op 1 januari 2023 zijn we zo klaar als mogelijk, maar hebben ook daarna nog vele 

slagen te maken. 

Er is een werkgroep hiervoor actief en het oefenen zal de komende periode gaan plaatsvinden. 

Slechts een deel van de medewerkers. Zie ook opmerking capaciteit. Veel van de werkzaamheden worden nog geoefend door 

projectteam. Planning is Q4 intensief te oefen. Ivm werkdruk nog lage prioriteit, onduidelijkheid over IWT is hier een grote 

uidaging. 

Technisch is dit gereed. Medewerkers hebben geoefend. Aan de inrichting van de toepasbare regels wordt gewerkt.  

We moeten nog oefenen met de bredere organisatie. Tot nu toe is vooral binnen het projectteam gewerkt. Zodra definitieve datum 

inwerkingtreding bekend is rollen we dit uit.  

Inzet is gericht op 1 januari 2023 

Oefenperiode is voor de laatste 3 maanden gepland. Ivm enorme werkdruk kan het zijn dat er minder geoefend gaat worden.  

We zijn hier druk mee bezig, maar zoals al vaker gezegd Open Wave is nog niet operatief. De checklisten staan klaar in de STTR 

builder. Wanneer Open Wave werkt, willen we van A tot Z, checklisten doorlopen, aanvraag indienen en verwerken in Open Wave 

tot verlening, direct gaan testen, maar dit kan allemaal nog niet. Omdat ik geen zicht heb op hoeveel werk hier uit komt, durf ik 

niet voor de volle 100% te zeggen dat we 1 januari 2023 kunnen werken (lees vergunningenproces van A tot Z doorlopen) 

druk mee aan het oefenen en testen 

indieningsvereisten worden samengesteld 

de bruidschat is sinds enkele weken ingericht. Hiermee moet nog (meer) worden geoefend. Het is de vraag of er voor 1 januari 

voldoende medewerkers er ook voldoende mee geoefend kunnen hebben. Wordt spannend 

de definitieve bruidsschat is pas recentelijk in het Omgevingsloket beschikbaar gesteld.  

Door structurele onderbezetting is er geen formatie voor kennis en kunde STTR. Wordt door extern bureau nu uitgevoerd 

(inrichting topactiviteiten). Oefenen met rijksregels en bruidsschat volgt komende maanden. 

De indieningsvereisten voor rijks/bruidsschatregels worden regionaal onderzocht en aangepast. Gemeentelijk hebben we voor de 

ict geen kennis opgedaan. 

Medewerkers zijn opgeleid en hebben geoefend in de software voor toepasbare regels. Momenteel zitten we nog middenin deze 

oefenfase. Door de (...) is een inventarisatie gedaan van de bruidsschat en zijn de regels uit de bruidsschat die niet voldoen aan het 

Bkl herschreven. Er moet nog bezien worden of hiervoor de indieningsvereisten aangepast moeten worden. Gelet op de beperkte 

capaciteit is niet zeker of we dit voor 1 januari 2023 redden 

Loopt nog 

Cursussen moeten nog worden gevolgd. Gebrek aan capaciteit is een uitdaging!! 

mee bezig 

mee bezig 
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Toelichting op vraag 10 - Medewerkers kunnen werken én hebben geoefend met de indieningsvereisten vanuit de 

rijksregels en bruidsschat en kunnen indieningsvereisten aanleveren conform STTR  

We hebben alles voorbereid en zetten de punten op de i als de inwerkingtredingdatum helder is. 

Hier zijn we nog volop mee bezig. En we gaan er vanuit dat we dit voor 1 januari gereed hebben. 

Moet nog geoefend worden 

Nu nog niet maar wel voor 1-1-23 (minimale acties wegwijzer 5); de werkgroep is bezig met check van de indieningsvereisten van 

de bruidsschat; ‘werken met en hebben geoefend’ heeft nog maar in beperkte mate kunnen plaatsvinden (en enkel binnen 

werkgroep); de indieningsvereisten bruidsschat worden als complex ervaren 

In 2021 hebben de medewerkers van de (...) de opleiding “Omgevingswet” gevolgd. Het opleidingstraject bestond uit meerdere 

modules, startte in januari 2021 en eindigde in december 2021. Bij de start van het opleidingstraject was nog de verwachting dat 

de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking zou treden. In de loop van 2022 is dat veranderd. De opdracht aan het 

opleidingsinstituut liep van januari 2021 t/m december 2021. Medewerkers die in het laatste kwartaal van 2021 en daarna in dienst 

zijn gekomen van de (...), hebben niet aan het opleidingstraject deelgenomen. De (...) legt op dit moment de laatste hand aan het 

Omgevingswet-proof maken van de brieven. 

Grootste deel is ja. We hebben echter een deel van de werkzaamheden extern belegd (toepasbare regels en alles wat daarmee 

samenhangt).  

Aantal (lokale) activiteiten worden in oktober in DSO gebracht. Functioneel beheer STTR moet nog worden belegd. Meeste (lokale) 

actviteiten worden na 1-1-2023 in DSO gebracht (Voor zover geen bruidsschat).  

Nog oefenen 

we hebben er nog niet mee gewerkt en we vragen ons af of we voldoende kunnen oefenen 

Er is nog niet mee geoefend. De STTR-builder is nog niet volledig gevuld met Toepasbare Regels uit de Bruidsschat. 

Een aantal kernmedewerkers heeft hier al mee geoefend. De andere medewerkers moeten dit nog dit jaar leren. Mbt STTR staat de 

top tien klaar. De rest volgt op een later moment zodra er meer tijd en mankracht beschikbaar is. 

de techniek (software) hebben we, het ermee kunnen werken en oefenen staat nog in de kinderschoenen en is op 1 januari 2023 

niet zodanig dat we hieraan volledig kunnen voldoen 

Standaard brieven zijn nog niet klaar.  

bezig werkprocessen definitief te maken, nieuwe rollen in te richten en te testen 

Dit pakken we in sept en oktober op met (…), dus verwachting is dat we dan klaar zijn. 

we kunnen indieningsvereisten aanleveren. Dit is geoefend met een zeer select gezalscxhap. Voor oefenen met een breed 

gezelschap is geen tijd en capaciteit. 

In 2021 hebben de medewerkers van de (...) de opleiding “Omgevingswet” gevolgd. Het opleidingstraject bestond uit meerdere 

modules, startte in januari 2021 en eindigde in december 2021. Bij de start van het opleidingstraject was nog de verwachting dat 

de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking zou treden. In de loop van 2022 is dat veranderd. De opdracht aan het 

opleidingsinstituut liep van januari 2021 t/m december 2021. Medewerkers die in het laatste kwartaal van 2021 en daarna in dienst 

zijn gekomen van de (...), hebben niet aan het opleidingstraject deelgenomen. De (...) legt op dit moment de laatste hand aan het 

Omgevingswet-proof maken van de brieven. 

Ja t.a.v de eerste twee punten. Nog niet t.a.v. het laatste punt. 

Oefenen is in uitvoering. Hieruit blijkt behoefte aan personeel met specifieke vaardigheden. Deze zijn niet zo maar voorhanden in 

huidige (arbeids)markt. 

Is nog niet opgepakt wegens werkdruk 

Gestart, nog verder oefenen 

Er is wel al geoefend, maar dit loopt nog. De topactiviteiten van de gemeente zijn in toepasbare regels gezet. Een deel van de 

rijksregels en bruidsschat moeten nog op toepassing ervan en toepasbaarheid gescreend worden. 

We kunnen indieningsvereisten aanleveren conform (…). We hebben nog niet breed geoefend met de indieningsvereisten zelf. Ik 

ga ervan uit dat dit wel terugkomt bij het oefenen de komende maanden. 

We hebben nog geen medewerker vrijgemaakt voor deze werkzaamheden maar zijn druk dit te organiseren zodat we per 1 januari 

wel dat kunnen doen wat nodig is. 

Nog oefenen 

Opleiding dient nog plaats te vinden. 
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Toelichting op vraag 10 - Medewerkers kunnen werken én hebben geoefend met de indieningsvereisten vanuit de 

rijksregels en bruidsschat en kunnen indieningsvereisten aanleveren conform STTR  

Software is aangeschaft, dus technisch mogelijk. Maar functioneel nog niet uitgerust: medewerkers hebben nog niet geoefend 

Oefenen moet nog plaatsvinden.  

We zijn bezig met het oefenen van deze regels en een gedeelte is uitbesteed aan de OD 

Oefenen moet nog plaatsvinden. 

Gewerkt wordt nu nog aan het systeem loskoppelen en in de cloud plaatsen. Daarna kunnen indieningsvereisten conform STTR 

worden aangeleverd. Ingezet wordt op het basisniveau (gelijkblijvende dienstverlening) voor 1 januari. Verdere doorontwikkeling 

na 1 januari zal plaats moeten vinden. 

Eerste inventarisatie bruidsschat vindt momenteel plaats.  

We zijn nog aan het oefenen, (…) is ingericht om te kunnen aanleveren. 

hier wordt nog aan gewerkt en is afhankelijk van de oefentijd 

trainingen zijn gepland 

Technisch gezien kan het en hebben we alle aansluitingen. We doen best het in de praktijk ook te kunnen. 

nog niet opgestart 

Voor goed oefenen is onvoldoende tijd. 

Nog niet geoefend met de indieningsvereisten; aanleveren van indieningsvereisten cf. (…) is wel mogelijk. 

We zijn technisch in staat om indieningsvereisten aan te leveren. Inhoudelijk dient echter nog naar de indieningseisen van het Rijk 

te worden gekeken. 

Het is onzeker of we dat gaan redden.  

Gezien de hoeveelheid werk die er op de afdeling vergunningen afkomt, is de huidige inschatting dat goed oefenen met de 

indieningsvereisten niet gaat lukken.. 

Vergt (meer) oefentijd. 

Wij zijn een kleine tot middelgrote gemeente met een hoge werkdruk. Daarbij is de implementatie van de Owet complexe materie. 

Derhalve hebben we keuzes moeten maken, waarbij de prioriteit niet heeft gelegen bij dit specifieke onderwerp. Ook voor het 

oefenen met deze materie is een half jaar termijn wenselijk/noodzakelijk. Om de kwaliteit van de leefomgeving (één van de 

maatschappelijke doelen van de Owet) te blijven waarborgen. Daarnaast is vergunningverlening volledig uitbesteed aan de 

Omgevingsdienst. Gezien de reactietermijn en de vakantieperiode de laatste stand van zaken bij de(...) niet kunnen navragen 

We zijn volop aan het oefenen maar is nog niet afgerond 

Staat gepland in september 2022 

De techniek is op orde, maar de mensen zijn nog onvoldoende op de hoogte op hiermee te kunnen werken. De 

indieningsvereisten uit de rijksregels en bruidsschat zijn in de software geladen en ingeregeld. 

In principe zouden we hier een ja kunnen antwoorden maar er zijn er maar twee in de organisatie die daar echt bekend mee zijn en 

een aantal meer die het een of twee keer gezien hebben. Er zijn er ook al een paar gemaakt maar het overgrote deel hiervan moet 

nog gebeuren.  

Op dit onderdeel hebben we geoefend en indieningsvereisten opgesteld en aangeleverd. De indieningsvereisten zijn nog niet 

afgestemd met andere bevoegde gezagen en ketenpartners. 

Te weinig tijd/gelegenheid om te oefenen. 

Regelsoftware wordt nog ingericht 

Benodigde plan- en toepasbare regelsoftware is in aangeschaft. Praktisch moet er nog geoefend en getest worden, daar is nog 

geen start mee gemaakt. Geen garantie dus dat dit voor 1 januari gaat lukken. 

De indieningsvereisten zijn opgenomen in het systeem en dient nog getoetst te worden 

We zijn technisch klaar, er moet wel nog geoefend worden. 

opleidingstraject van oktober-december 2022 

Is technisch klaar, echter zoals je beschrijft dient er nog volop te worden geoefend en moet er een regievoerder c.q. aanspreekpunt 

worden aangesteld voor deze werkzaamheden. 

De STTR-applicatie is opgeleverd en beschikbaar. Er is al een beetje geoefend (dit wordt nog geïntensiveerd). 

Mogelijk wel haalbaar, maar door late bekendmaking IWT nog niet gereed. 
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Toelichting op vraag 10 - Medewerkers kunnen werken én hebben geoefend met de indieningsvereisten vanuit de 

rijksregels en bruidsschat en kunnen indieningsvereisten aanleveren conform STTR  

We hebben de software, maar we gaan nog geen Omgevingsplan maken, dus ook nog geen toepasbare regels. We gaan hier pas 

mee aan de slag, als we de bruidsschat gaan aanpassen. Dit zal nog niet in 2023 zijn. De nut en noodzaak om nu al te oefenen 

ontbreekt. Tegen de tijd dat we ermee moeten werken, is wellicht al veel veranderd, of is deze specialistische technische kennis 

weggezakt, omdat je het te weinig doet. 

Theoretisch kan het, garantie voor 1-1-2023 is nu nog niet te geven. 

Onvoldoende kennis en tijd om kennis op te doen. 

Nog niet geoefend, wel technisch ingericht. 

Een selecte groep medewerkers kan er mee werken, er moet nog verbreding plaatsvinden. 

We gaan hier in november mee oefenen. 

dit moet nog opgestart worden, we verwachten de basis op tijd onder de knie te hebben 

Bruidsschat is pas afgelopen maand gereed vanuit het land gekomen, vertaling naar impact voor onze gemeente wordt gemaakt 

en kan pas daarna doorgezet worden naar andere collega’s. TR worden momenteel gebouwd cf minimale variant (dus enkel 

omzetten OLO vragenbomen) 

Gedeeltelijk. Deel werk loopt via  (...) en deel via medewerkers (...). Moet nog verder opgepakt worden 

Deels ingeregeld. Onvoldoende kunnen oefenen met onderdelen bodem en bouwen, zijn nog niet beschikbaar. 

Dit staat gepland voor de komende maanden. 

Deze mogelijkheid wordt momenteel gerealiseerd en is naar verwachting per 1 januari 2023 beschikbaar. 

Ict is er, maar dient nog gevuld te worden. Workshops met medewerkers is gepland. 

we zijn volop bezig met beslisbomen te bouwen. op 1 november moet het grootste gedeelte wel klaar zijn. afhankelijk van 

software matige ondersteuning, maar ook samenwerking met bijv. provincie. 

Nog opfriscursus nodig 

Software is aangeschaft, maar vanwege openstaande vacatures hebben we nog onvoldoende kunnen oefenen. Onlangs is een 

nieuwe medewerker begonnen die hiermee aan de slag gaat.  

VTH software moet nog geïmplementeerd worden 

De inrichting is nog niet gereed en er is nog niet getest. Het antwoord kan dus ook nog C zijn. 

Zie ook toelichting bij 25 (actie 10). 

Hier wordt nu mee geoefend. 

Wordt na het opleidingstraject geregeld. 

De indieningsvereisten zijn raadpleegbaar. Dat hebben we technisch getest. Er is echter nog niet mee geoefend. We hadden de 

insteek dat we voor dit onderdeel mogen en zouden moeten kunnen leunen op de vragenbomen die het rijk heeft gebouwd. Een 

test door een dummy wijst ook dat de vragenlijsten bij deze indieningsvereisten vaak complex zijn en een inwoner die niet 

geschoold is op dit terrein al snel de draad kwijt is. Een oplossing is nu nog aan de slag om dit te repareren. We hebben daar zelf 

geen capaciteit voor. De klus uitzetten bij de leverancier kan. Los van het geld is de vraag of hij nu de verzoeken van zijn klanten 

op dit gebied allemaal kan honoreren in de komende maanden. Voor de bruidsschat leunen we volledig op de omgevingsdienst en 

de veiligheidsregio. Vanwege capaciteitsgebrek hebben we ons nog niet inhoudelijk gebogen over de bruidsschat.  

We zijn nog bezig met het opstellen van toepasbare regels voor de indieningsvereisten 

De inrichting is nog niet gereed en er is nog niet getest. Het antwoord kan dus ook nog C zijn. 

loopt momenteel 

Hiermee is nog summier getest. 

we hebben hier nog niet mee geoefend. komende periode worden ketentesten vanuit de provincie georganiseerd 

Software in gebruik genomen, deel info opgenomen. Afmaken en puntjes op de i zetten 

Een beperkt deel van de medewerkers kan dit. Er zouden meer medewerkers mee moeten werken, maar vanwege de hoge 

werkdruk is de tijd en capaciteit daar niet voor aanwezig. 

Gemeente gereed, omgevingsdienst deels 

Voor het instellen van de TR en de Bruidsschat vindt inhuur plaats. Medewerkers kunnen hier nog niet mee werken vanwege 

genoemd capaciteitsgebrek.  
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Toelichting op vraag 10 - Medewerkers kunnen werken én hebben geoefend met de indieningsvereisten vanuit de 

rijksregels en bruidsschat en kunnen indieningsvereisten aanleveren conform STTR  

Werken is een groot woord. Men is voldoende in staat om per 1.1. aan de slag te kunnen. We zullen echter ook daarna nog volop 

moeten ontdekken. Met het grote verschil dat het tijdsverschil tussen verdiepen in nieuwe materie en inzetten van nieuwe materie 

dan wordt geminimalisererd.  

Technisch gezien kunnen we het, maar het is niet zeker of we per 1 januari 2023 ook in staat zijn om het zelf te doen, of dat dit 

gaat via onze software leverancier. 

zie antwoord op de vorige vraag: er is door personeelskrapte nog niet geoefend. De nadruk ligt op het draaiend houden van 

lopende processen 

Medewerkers kunnen ermee werken maar hebben nog niet geoefend 

We zijn nog bezig met het opstellen van toepasbare regels voor de indieningsvereisten 

hier wordt nog aan gewerkt. de verwachting is dat we hier voor 1 jan beeld bij hebben. zeker op de indieningsvereisten is twijfel of 

die voor jan in beeld zijn 
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Toelichting vraag 11 - Medewerkers zijn opgeleid en nieuwe processen zijn ingericht voor de Wkb  

op papier, nu nog de praktijk  

nieuwe processen WKB worden wel ingericht in VTH applicatie. maar of medewerkers daar dan ook kennis van hebben genomen, 

ik schat in van niet. 

In uitvoering 

Nog ketentest gepland om nieuwe processen te testen. 

twijfelachtig of we dit halen 

We gaan nog een pilot uitvoeren. 

Er is geen ambtelijke capaciteit om hiermee ervaring op te doen. We zullen dit daarom na 1-1-2023 via learn-by-doing moeten 

gaan doen. 

Bezig met de ICT en organisatorische implementatie 

Impact Wkb wordt nu onderzocht. We ervaren dat met name bij aanvragers/aannemers er grote onduidelijkheid is. Ook zijn er nog 

veel vragen over de uitvoering van de wet zelf. Deze hebben we via onze RIO gesteld. We verwachten dat deze wet een chaos 

wordt! 

Wkb wordt voor ons grotendeels uitgevoerd door de Omgevingsdienst 

Er wordt gewerkt aan de aanpassingen op de Wkb. Verwachting is dat op 1 oktober de werkprocessen klaar zijn. Medewerkers zijn 

voor de Wkb opgeleid maar extra opleidingen blijven volgen.  

We hebben de komende maanden nog diverse expertise sessies, om met name de theorie / kaders goed tussen de oren te krijgen. 

we zijn aan het testen en oefenen. moeten inregelen.  

Opleidingstraject loopt, nu 80% op weg. Of we echt alle ins en outs van de Wkb te pakken hebben, durf ik niet te zeggen. Is 

kwestie ook van ermee gaan werken.  

Stand van zaken is mij onduidelijk, niet haalbaar om intern af te stemmen ivm vakantie. 

De opleiding is geweest. Het is deels in de processen opgenomen, een afronding hiervan is echter nog nodig.  

proces helemaal nog ingericht of mee gestart met de voorbereidingen. 

Legesverordening wordt momenteel aangepast. Veel onduidelijkheid over Wkb en de impact daarvan op de organisatie en 

kwaliteitsborgers.  

VTH beleid is klaar en uitvoeringsprogramma moet herzien worden in 2023. Processen voor WKB moeten nog ingericht worden. 

Het is nog niet duidelijk of dit gaat lukken voor 1 januari. 

nog niet ingericht 

Is in uitvoering 

Processen overgenomen conform VNG model. Uitvoering en praktijk is nog onduidelijk.  

Processen zijn ingericht. Medewerkers worden zo kort mogelijk op de inwerkingtreding opgeleid.  

Procesafspraken zijn bijna klaar en de laatste afspraken worden ingeregeld in Q4 

Processen WKB moeten nog beschreven worden. Hierover vindt regionaal overleg plaats 

Processen nog niet ingericht, dus ook Wkb niet.  

De processen zijn ingericht en de opleidingen volgen conform het opleidingsplan nog dit jaar. 

Intern wel, in regioverband worden nog afspraken gemaakt. Begin oktober zijn deze gereed. 

Afronden inrichting werkproces en overige acties voor komende periode gepland 

De inrichting van de processen wordt op korte termijn afgerond. Opleidingen zijn opgestart. 

Wordt aan gewerkt. Planning is dat het wel klaar is voor 1-1-23 

Processen zijn in concept gereed 

Het proces is per 1-1-2023 ingericht en de legesverordening is aangepast. Informatievoorziening, afspraken uitvoeringsdiensten en 

private partijen en juridisch/inhoudelijke aspecten zijn per 1-1-2023 nog niet geregeld.  

"19. We zijn volop bezig met het herinrichten van de processen. We hebben een transitie van een nieuw systeem waarbij CLO 

nog geïmplementeerd moet worden. We doen ons best en het is een uitdaging om de collega’s hier meer te laten werken. " 

Dit vormt een deel van de algemene procesgang en het opleiden. Voor het testen van de procesgang (incl. Wkb) is in productie 

onvoldoende tijd tot IWT. En ook voor Wkb vormt een tijdige en passende opleiding een uitdaging. Dat geldt ook voor het 

doorgronden van en communiceren over de externe gevolgen van de komst van de Wkb (proces, termijnen, financiële gevolgen, 

...)  
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Toelichting vraag 11 - Medewerkers zijn opgeleid en nieuwe processen zijn ingericht voor de Wkb  

Opleiding kan beter. 

opleidingen traject loopt 

We zijn druk bezig met het inrichten van de VTH-applicatie. Naar verwachting is dit in november 2022 gereed. 

De betreffende processen zijn in de basis ingericht. Momenteel vinden zgn. inkijksessies plaats met betrokkenen om eea te 

evalueren en evt. aanpassen 

Protocol + instructies gereed, systemen gereed in Q4. 

Een aantal processen (intake + uitgebreide vergunning) worden nog uitgelijnd (Heumenproof gemaakt) 

wordt op dit moment aan gewerkt 

Insteek is om in oktober de VTH taken bij de omgevingsdienst onder te brengen. Daarvoor zullen nog de nodige aanpassingen 

gemaakt én getest moeten worden. Personeel van de omgevingsdienst is opgeleid en de processen/systeem worden er op 

ingericht. De legesverordening wordt momenteel in regionaalverband besproken en zal eind van het jaar ter vaststelling aan de 

gemeenteraad aangeboden worden. Gelet op de geplande besluitvorming 1e kamer, zal dit last moment werk zijn (wat als erg 

vervelend wordt ervaren). De informatievoorziening zal ook pas ná besluit 1e kamer aangepast worden. Voorbereiden hiertoe 

worden natuurlijk wel reeds getroffen. 

Gelet op de overige werkzaamheden rondom Omgevingswet is hier geen/nauwelijks aandacht aan besteed 

momenteel acceptatietest, voor 1 januari is dit haalbaar.  

Vth software moet nog gecontroleerd worden of dit ingericht is door de leverancier 

Loopt vooral via de Omgevingsdienst. Die zullen op tijd gereed zijn voor in werking treding. 

Vth software moet nog gecontroleerd worden of dit ingericht is door de leverancier 

De gevolgen omtrent de wkb zijn nog niet op alle onderdelen in kaart gebracht.  

Nog niet af ivm beperkte capaciteit 

Wkb is intern een separaat project en hier wordt in september nog een cursus voor georganiseerd. Echter is dit zo een grote 

wijziging dat het niet helder is of men weet wat moet gaan gebeuren per 1 januari 2023.  

Opleiding voor najaar gepland. Inzicht op effect op werkprocessen 

Nog niet mee bezig 

q3 en q4 

Processen moeten nog worden ingericht en de medewerkers nog worden opgeleid. 

Door uitvallen van medewerkers en beperkte capaciteit is hier nog mee gestart. 

Dit vormt een deel van de algemene procesgang en het opleiden. Voor het testen van de procesgang (incl. Wkb) is in productie 

onvoldoende tijd tot IWT. En ook voor Wkb vormt een tijdige en passende opleiding een uitdaging. Dat geldt ook voor het 

doorgronden van en communiceren over de externe gevolgen van de komst van de Wkb (proces, termijnen, financiële gevolgen, 

...)  

opleiding heeft plaatsgevonden, inrichting werkprocessen is nu aan de orde 

wordt aan gewerkt 

Vth software moet nog gecontroleerd worden of dit ingericht is door de leverancier 

Processen zijn nog een work in progress 

Het is lastig de toezichthouders in de veranderingen mee te nemen, ondanks oefenprojecten en trainingen. Dat maakt het tot een 

uitdaging de processen opnieuw in te richten. idelijkheid maakt het lastig om een nieuw proces in te richten. 

Intern moet nog afgestemd worden in het proces wat bij 'vergunningen' komt te liggen en wat bij 'toezicht/handhaving. 

Proces ingericht, opleiding medewerker medio november 2022 

De nieuwe processen zijn ingericht en er zijn opleidingen ingepland medio november 

Pas zeer recent is een werkgroep Wkb ingericht. Deze werkgroep heeft onlangs een stappenplan opgeleverd. Hiervan is stap 1, 

zijnde de impact analyse, uitgevoerd. 

wordt de komende maanden opgepakt 

gestart met oefenen 

Basistraining is geweest. Zodra medewerkers zijn getraind op Omgevingswet kijken of er verdere behoefte aan trainingen is. 

Daarnaast worden de nieuwe processen (en standaarddocumenten) nu in de VHT-applicatie gezet. In oktober 2022 wordt getest en 

krijgen de medewerkers de knoppencursus. 
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Toelichting vraag 11 - Medewerkers zijn opgeleid en nieuwe processen zijn ingericht voor de Wkb  

Kennis is aanwezig, processen nog niet concreet ingericht 

Recent zijn hiervoor de vereiste besluiten genomen, die moeten nog worden ingeregeld. 

laatste trainingen worden in nov. gegeven. 

Opleidingstraject is voorzien, processen zijn op hoofdlijnen beschreven maar moeten eigenlijk nog worden beproefd. Daar is 

echter geen tijd voor en er zijn ook geen private partijen beschikbaar die hier in laagdrempelig willen participeren 

Staat voor het 4e kwartaal op de planning. 

Dit is wel het streven om te doen, maar eigenlijk is het redelijk onhaalbaar. Daarbij zijn we ook erg afhankelijk van de markt voor 

dit aspect. Ook dat wil nog niet echt vlotten.  

Is voorzien in 30-11-2021 gegeven opdracht aan Stadsbeheer voor uitvoeren 9-stappenplan. 

Er wordt nu geoefend, vooralsnog alleen de minimale acties 

vergt aandacht 

Vanwege capaciteitsproblemen lukt dit niet.  

Proces is beschreven en ingericht, weinig tot niet geoefend 

Er is een voorzichtige pilot gedraaid. Gezien de krapte in de bezetting, de hoeveelheid lopende aanvragen én de verdere 

implementatie verwachten we op 1 januari 2023 niet geheel klaar te zijn voor het volledig werken volgens de Wkb. 

Hiervoor is een werkgroep actief en wordt hierin regionaal verband aan gewerkt. 

We hebben wel al proefprojecten gedaan. Voorbereiding gaat goed. Ook hier afhankelijkheden VTH Software en capaciteit. 

Hoofdproces is gereed, mensen zijn nog niet opgeleid. Aantal issues nog niet in wetgeving/uitwerkingen opgelost, zoals hoe 

omgaan met cascobouw en deelopleveringen, DSO nog niet Wkb-proof ingericht (moet wel voor inwerkingtreding gereed zijn). 

De processen zijn ingericht. Zodra de definitieve datum bekend is wordt verdere opleiding ingepland.  

Het werkproces werkt bijna in ons zaaksysteem. Onze toezichhouders gaan een deze weken nog een training volgen. Ook gaan ze 

een extra pilot draaien. We zijn klaar voor 1-1-23 

Inzet gericht op 1 januari 2023 

Medewerkers zijn opgeleid en proces is ingericht, bestuur moet nog richting geven hoe wij als gemeente om willen gaan met wkb.  

Hier zijn we druk mee doende, maar bij iedere stap stuiten we op 10 nieuwe vragen. We houden nauw contact met mensen vanuit 

de VNG, maar merken dat zij ook niet op alles een antwoord hebben en dit weer af moeten stemmen met mensen van het Rijk. 

Daar blijkt dat ook niet altijd een antwoord op de vraag is. We proberen het proces Wkb dus onder de knie te krijgen, maar stuiten 

op veel vragen en gaten qua beantwoording van die vragen.  

loopt 

er komt nog een praktijktest en medewerkers ontvangen nog scholing in het najaar van 2022. 

De processen zijn voor ca. 80% gereed. De opleidingen zijn gestart, maar nog niet afgerond. Laat staan het oefenen. Dat volgt 

wanneer proces en opleiding gereed zijn. 

In de basis is eindcheck na oplevering in werkproces ingeregeld, maar vertaalslag naar leges, afspraken etc. is nog niet gereed  

Impact op hoofdlijnen duidelijk, operationele uitwerking vindt op dit moment plaats. 

Wordt momenteel voorbereid 

Uitbesteed aan (...) 

Proces WKB moet nog in het systeem worden gebouwd.  

Loopt nog 

Wordt aan gewerkt, hopelijk tijdig klaar. 

mee bezig 

We zetten de punten op de i vwb training als de IWT datum helder is. Alles is voorbereid, we doen mee aan testen etc. 

De raad dient het ambitieniveau nog te bepalen. Vervolgens moet er beleid worden opgesteld en de medewerkers opgeleid. Met 

de kennis van nu, halen we dat dit jaar nog. 

Zijn we mee bezig, streven is 1 januari gereed.  

Medewerkers hebben opleiding Omgevingswet gehad met aandacht voor de knip tussen bouwtechnisch en 

omgevingsplanactiviteit. De processen zijn aangepast. Een specifieke cursusmiddag over Wkb wordt voor het einde van het jaar 

nog gegeven. 

Procesinrichting is nog gaande.  
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Toelichting vraag 11 - Medewerkers zijn opgeleid en nieuwe processen zijn ingericht voor de Wkb  

wordt op dit moment ingericht, verder opleiden van medewerkers moet nog plaatsvinden 

Er is voor ons nog veel onduidelijk over de WKB. We zijn aan het bekijken wat het voor ons betekent om het te verwerken in de 

werkprocessen en leges. Aan afspraken met private partijen verwachten we dit jaar niet toe te komen. 

Het streven is dat we dit in de minimale basis op 1 januari 2023 gereed hebben. 

De opleiding van medewerkers moet nog gaan plaatsvinden en is naar verwachting niet voor 1 januari 2023 gereed. Idem voor de 

processen. 

Geen capaciteit.  

bezig werkprocessen definitief te maken, nieuwe rollen in te richten en te testen, opleidingen staan gepland sept-dec 2022 

Ligt bij VTH. Wel druk mee bezig, maar we moeten nog wel het een en ander doen. 

een opleiding (zwaar woord) volgt nog. 

Medewerkers hebben opleiding Omgevingswet gehad met aandacht voor de knip tussen bouwtechnisch en 

omgevingsplanactiviteit. De processen zijn aangepast. Een specifieke cursusmiddag over Wkb wordt voor het einde van het jaar 

nog gegeven. 

Nog veel onduidelijk rond WKB 

Opleidingen in najaar. Processen nog in voorbereiding 

Inrichting processen is afgerond. Legesverordening nog niet vastgesteld. Erg lastig om de legesverordening op grond van de 

Omgevingswet inhoudelijk goed aan te passen. Hiermee wordt ook in de regio behoorlijk geworsteld. Informatievoorziening t.a.v. 

de Wkb wordt aan gewerkt (mede afhankelijk van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wkb. Werkafspraken met de 

uitvoeringsdienst zijn gemaakt. Afspraken met private partijen zijn nog niet gemaakt en zijn mede afhankelijk van de 

inwerkingtreding van de Ow en de Wkb. 

Werkprocessen zijn ingericht. Opleidingen zijn gestart. 

Zijn we nog mee bezig 

Hier is landelijk nog zoveel onduidelijkheid over... Ik kan nog niet zeggen of wij hier helemaal klaar voor zijn. 

Op zaaktype-niveau moet nog het e.e.a. ingericht worden voor de Wkb. 

Medewerkers hebben hiervoor inmiddels trainingen/opleidingen gevolgd. Deze trainingen/opleidingen lopen nu nog door. De 

werkprocessen moeten hiervoor nog definitief beschreven en ingericht worden. 

De processen zijn wel in beeld en procesafspraken zijn gemaakt, maar de processen zijn nog niet ingericht in de systemen en 

moeten vervolgens nog beproefd worden. 

Deze moeten nog worden vastgesteld en geimplementeerd. 

Het proces is ingericht, maar de Legesverordening is nog in voorbereiding. 

Mee bezig 

Afhandeling vindt plaats door behandeldienst. Medewerkers dienen nog opgeleid te worden. 

We zijn net gestart met de processen Wkb, afronding in het laatste kwartaal van 2022. De medewerkers worden in het laatste 

kwartaal van 2022 opgeleid. 

Medewerkers krijgen een opleiding. Processen zijn nog niet volledig ingericht. De standaardbrieven vanuit de VNG zijn nu 

beschikbaar welke we nog dienen aan te passen naar lokale situatie. De Omgevingswet is al zoveel werk en dan wordt ook nog 

gelijktijdig de WKB ingevoerd. Het is onmogelijk om alles tijdig op orde te kunnen hebben.  

Is nog niet opgepakt. 

We zijn bezig met het inrichten van deze processen 

Is nog niet opgepakt. 

Er moeten nog veel stappen gezet worden in het kader van de voorbereiding op de WKB: opleiden, trainen, procesbeschrijving etc. 

Ondersteuning door systemen moet nog ingeregeld worden. Hoewel daar nu volop op in wordt gezet, kan het zijn dat op 

onderdelen na 1 januari nog passende maatregelen getroffen moeten worden.  

Nieuwe processen nog in de maak.  

Opleidingen lopen nog 

De laatste opleidingen van medewerkers volgen in de laatste maanden van het jaar. Met name de juridische trainingen voor het 

planologische deel moeten nog verder worden opgepakt. 

nog niet gestart 
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Toelichting vraag 11 - Medewerkers zijn opgeleid en nieuwe processen zijn ingericht voor de Wkb  

Ja, de medewerkers zijn al meerdere keren opgeleid maar door uitstel wet is er niets blijven hangen. Er is voor najaar weer een 

cursus ingepland. Maar wat te doen als weer uitstel boven ons hoofd hangt? Duidelijke uitstraat kan niet wachten tot half 

november! rocessen betreft, daar wordt nu aan gewerkt. We horen inmiddels geluiden over uitstel WKB (via VNG). losgekoppeld 

van Omgevingswet. Dus Omgevingswet gaat wel in op 1 januari WKB nog niet.  

werkproces nog implementeren en borgen 

Processen wel, opleidingen niet. 

Processen zijn nog niet alen beschreven. Opleiden gebeurt in Q4 

Dit dient nog te worden opgepakt. Daar zijn afspraken over gemaakt.  

Ook hier geldt dat opgeleid zijn en 'ingericht hebben' onvoldoende is om er klaar voor te zijn. Er worden proefprojecten gezocht 

met andere gemeenten maar dat kost tijd en capaciteit. 

Het streven is om voor 1 januari 2023 de organisatie gereed te hebben voor de invoering van de Wkb. De legesverordening is in 

route richting raad. Ivm verkiezingen is er net nieuw college en raad begonnen. Hiermee moeten nog afspraken worden gemaakt 

over beleidskeuzes. Deze hebben doorwerking op de processen, informatievoorziening en overige afspraken. We moeten vooral 

blijven monitoren en bijsturen, verwachting is dat de overgang niet soepel gaat verlopen. Grote zorgpunt is of ICT wel werkend is, 

of de marktpartijen er wel klaar voor zijn, onze capaciteit staat onder druk om onze organisatie gereed te maken en we te maken 

hebben met de arbeidsmarktproblematiek. 

Onvoldoende opgeleid en geoefend, brieven nog niet gereed.  

Vergunningverlening ligt bij de (...). Wij hebben onvoldoende tijd gekregen om onze reactie af te stemmen. 

Traject voor aanpassen werkprocessen loopt. Medewerkers zijn voor een groot deel al op de hoogte van de aanpassingen ten 

gevolge van de WKB. In opleidingsprogramma dat in 3e en 4e kwartaal loopt, is hier ook aandacht voor.  

De opleiding van medewerkers voor de Wkb loopt achter op de opleidingen voor de Omgevingswet. De processen lopen ook nog 

achteraan, 

Opgeleid: Het is vooral een weg zoeken in het nieuwe systeem, de nieuwe rollen. Omdat het gaat over een beperkte hoeveelheid 

nieuw inhoudelijk werk is dat haalbaar voor 1 januari 2023.  Processen ingericht: daar gaan we de komende maanden mee aan de 

slag.  

Een aantal mensen zijn opgeleid, de overige medewerkers worden nog opgeleid voor 1-1-2023. Het is nog bijzonder lastig om de 

consequenties (zowel financieel als procedureel) van de WKB inzichtelijk te maken. Op basis van de proefprojecten zien we nog 

veel afwijkingen waar de gemeente een rol in speelt. We zijn nog niet toegekomen aan het opstellen van WKB beleid. Ook zijn de 

nieuwe rollen die nodig lijken voor de WKB nog niet uitgewerkt. 

Medewerkers hebben een opleiding gehad maar de nieuwe processen zijn nog niet ingericht. Bovendien zoals eerder gezegd, geen 

tijd om te oefenen. 

Een werkgroep is bezig de processen in te richten 

Om de processen goed in te richten is er voldoende tijd nodig om deze ook te testen en verbeteringen door te voeren. De 

resterende tijd is onvoldoende. We hebben ook geen pilot kunnen draaien met een marktpartij. 

De komende maanden staan diverse workshops ingepland om afspraken te maken over de Wkb en het proces in te voeren.. Met 

een gering aantal medewerkers is het moeilijk onder te verdelen zoals aangegeven door de VNG. we hopen 1 januari te halen, 

maar het wordt lastig. 

In september worden een aantal keuzes voorgelegd aan de raad, die moeten vervolgens nog verwerkt in aanpassingen in de 

werkprocessen. Dit is waarschijnlijk niet op 1-1 klaar 

Geen prioriteit vanwege drukke werkzaamheden 

De betreffende processen zijn in de basis ingericht. Laatste voorbereidingen en evaluaties zijn nog nodig. Belangrijke opmerking: 

Het doen slagen (of falen) van de Wkb is slechts in beperkte mate afhankelijk van de gemeente. De markt en de toelatingsinstantie 

zijn voor een groter deel bepalend. 

Medewerkers hebben eerder cursussen gevolgd, maar deze moeten worden herhaald ivm uitstel van IWT. 

Medewerkers zijn onvoldoende opgeleid en nieuwe processen zijn nog niet ingericht. 

Er komt een werkproces in het DSO op bovenstaande. Het opleiden krijgt beslag in 2023.  

Legesverordening wordt momenteel nog aangepast. 

Verwachten we te kunnen halen 
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Toelichting vraag 11 - Medewerkers zijn opgeleid en nieuwe processen zijn ingericht voor de Wkb  

Processen nog niet ingericht, maar streven is wel voor 1 januari. 

.    Medewerkers die betrokken zijn met de Wkb hebben een algemene basiscursus gehad en er volgen verdere 

verdiepingscursussen. De processen zijn in kaart gebracht en worden ingericht in (…). Afronding Q4. Er lopen op dit moment 3 

pilots Wkb. Handhavingsbeleid Wkb is door de  (...) (in overleg met de gemeenten) opgesteld en ligt ter vaststelling bij het College 

van B&W. Legesimpact Wkb is in kaart gebracht. 

In Q3 gestart met de opleidingen.  

Capaciteit. Opleidingen hebben plaatsgevonden. Processen zijn nog niet beschreven. 

In verschillende sessies met een extern bureau zijn de processen van de Wkb doorlopen en vastgelegd. De Wkb moet nog 

ingericht worden in het vergunningensysteem. Daarna gaan we dit testen met medewerkers. Als er niet te veel tegenvallers zijn, 

verwachten we dat dit gaat lukken voor 1 januari. 

het is nog nieuw, we moeten nog starten met opleiden 

Dit is het streven. 

Opleiding loopt nog en werkprocessen moeten nog worden aangepast 

DSO niet geoefend met Wkb. Medewerkers zijn opgeleid, experimenten in uitvoering. Brieven en VTH-applicatie nog niet getest. 

We werken nog aan beleid en oefenen met de processen 

De processen zullen klaar zijn, maar de medewerkers zijn dan nog niet volledig opgeleid. 

Leges dient door de Raad te worden vastgesteld. Medewerkers dienen nog te oefenen. Brieven en werkproces is gereed, maar 

dient nog in ict VTH-systeem verwerkt te worden. 

14 september gaan we deze processen beschrijven en dan worden medewerkers voor 1 oktober ook hierover geinformeerd hoe 

we er mee gaan werken. 

Door ziekte collega niet te beantwoorden en nog uit te werken. 

We zijn er nog mee bezig. Het vergt veel voorbereiding, het is complex en lange tijd was er onzekerheid ook over de 

invoeringsdatum.  

Veel (bestuurlijke) discussie over. Onoverzichtelijk. Wel druk mee bezig 

Nieuw VTH-systeem is nog niet ingericht en getest op dit onderdeel. Het proces is echter nog niet aangeleverd. 

Moet nog echt eindsprint maken (zie ook vraag 8 en vraag 14). Loopt parallel met inrichting CLO-Omgevingswet (prio's stellen ivm 

tijd). Medewerkers volgen zoveel al mogelijk trainingen, echter dagelijkse werk dat doorloopt en hoge werkdruk geeft daar 

geregeld onvoldoende tijd voor. Extra tijd om op te leiden en mensen ècht klaar te stomen is wenselijk! 

Het opleiden moet nog gebeuren. Processen zijn nog niet geïmplementeerd. 

We hopen opleidingen nog in 2022 te organiseren, maar vermoeden dat het begin 2023 wordt. 

We weten dat het er aan komt en hebben een globale impactanalyse. We zijn nu vooral bezig met de impact van de Wkb op de 

legesverordening (dat moet voor inwerkingtreding). Dit is vooral een modelmatige exercitie. Het is echter nog een blackbox wat 

het precies betekent voor onze werkprocessen (zowel bij vergunningen als bij toezicht & handhaving) en de workload. Er loopt een 

proefproces met een bedrijf. Dit gaat langzaam. We hebben geen beeld of de bedrijven en initiatiefnemers al ingespeeld zijn op 

deze verandering. Wij hebben hier niet de lead in genomen op het gebied van communicatie. Het rijk misschien wel? Wat is daar 

het beeld? Zijn de kwaliteitsborgers en initiatiefnemers zelf al klaar voor hun nieuwe rol? 

Medewerkers zijn grotendeels opgeleid en het proces is op hoofdlijnen uitgewerkt. De komende maanden zullen we dit proces 

moeten finetunen  

Nieuw VTH-systeem is nog niet ingericht en getest op dit onderdeel. Het proces is echter nog niet aangeleverd. 

Dit heeft koppeling met toezicht en handhaving. Dat is deel uitbesteed aan grotere regiogemeenten. Daar zijn we van afhankelijk. 

zitten midden in proefproject voor WKB. Zijn ook met nieuw proces bezig en wordt aankomende twee maanden verder 

geimplementeerd  

Hierover vindt nog overleg plaats, Zoals het er nu naar uit ziet zal er niet veel toegevoegd moeten worden. Voor de markt 

verandert er veel meer. 

inrichten van processen aan de WKB zijn we mee bezig. we verwachten in september een aanvraag waar we mee kunnen oefenen. 

Pilots uitgevoerd. Kennis en nieuw proces nog breder uitrollen.  

Het finetunen van de processen in (…) voor WKB wordt voor 1-1-2023 afgerond. 

Dit moet voor een belangrijk deel nog worden opgepakt, processen moeten nog ingericht worden voor de Wkb 
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Toelichting vraag 11 - Medewerkers zijn opgeleid en nieuwe processen zijn ingericht voor de Wkb  

De processen WKB zijn ingericht. Medewerkers zijn deels opgeleid. Ook hier de kwetsbaarheid v.w.b. het personeel.  

De WKB is op hoofdlijnen ook doordacht. Daar komen echter zoveel issues omhoog over de impact op de bouwende inwoners dat 

we er grote zorg is over de wijze waarop dit moet en kan worden opgevangen. Het is helder dat bij invoering de afwezigheid van 

voldoende en betaalbare kwaliteitsborgers tot vertraging in de bouwproductie gaan leiden. We zullen da 

De bowutaken worden uitgevoerd door de omgevingsdienst. Medewerkers daar hebben een opleiding gehad met aandacht voor 

de knip tussen bouwtechnisch en omgevingsplanactiviteit. Een specifieke crususmiddag over Wkb wordt voor het einde van het 

jaar nog gegeven. Ook bij het opleidingsprogramma van de gemeente, dat komende weken wordt uitgerold, speelt de Wkb een 

rol. De processen bij de omgevingsdienst zijn aangepast op de Wkb. 

zien antwoord op de vorige vragen: personeelskrapte zorgt dat de nadruk ligt op continuïteit in de huidige aanvragen en niet op 

opleiden. de nieuwe legesverordening is nagenoeg klaar. afspraken met uitkeringsdiensten zijn in hoofdlijnen gereed. 

Processen voor de Wkb zijn wel ingericht maar de medewerkers zijn nog niet opgeleid 

Medewerkers zijn grotendeels opgeleid en het proces is op hoofdlijnen uitgewerkt. De komende maanden zullen we dit proces 

moeten 'finetunen' 

medewerkers zijn opgeleid, processen moet nog worden ingericht. Impact van de wkb is nog niet in beeld en zal ook voor 1 jan 

niet in beeld zijn. 

medewerkers moeten nog worden geschoold. na afronding inrichten proces kunnen medewerker verder geschoold. worden over 

het definitieve proces. 
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Toelichting vraag 12 - Gemeente heeft intern en extern (ketenpartners) afspraken gemaakt over het initatievenproces 

(intake- en omgevingstafel). Bijvoorbeeld over wanneer ketenpartners bij het proces worden betrokken en op welke wijze. 

Project initiatievenproces loopt nog.  

zijn we met de ketenpartners mee bezig, wordt ingewikkelder nu OVIJ en ONV samen gaan 

We zijn bezig met het opstellen van samenwerkingsafspraken.  

Hier worden regioafspraken over gemaakt. 

afspraken moeten nog definitief gemaakt worden 

Intaketafel werken we al mee, wordt voortgezet. Aanpak voor en afspraken over omgevingstafel loopt in regionaal verband. 

dit proces loopt maar zijn nog geen concrete afspraken waarmee wordt of al is gewerkt, er lopen wel gesprekken en op papier zijn 

er wel uitgangspunten geschetst...  

Samenwerkingsafspraken worden gemaakt. Proces wordt beproefd.  

Terugkomende discussie bij DSO overleggen gaat over het tweede triggerbericht vanuit het DSO. Verkennen initiatief is iets anders 

dan een omgevingsoverleg. 

nog niet ingericht 

Momenteel wordt gewerkt aan afsprakenkader binnen NAAM REGIO. Intentieovereenkomst wordt waarschijnlijk in oktober 

getekend. Wel de vraag hoe het in de praktijk uit zal pakken.  

We zijn bezig met pilots en moeten bepaalde details nog inregelen 

Nog geen afspraken met ketenpartners 

De inrichting van intake- en omgevingstafel verloopt volgens planning. De afstemming hierover in de keten vindt Q3 plaats. 

Wel gesprekken gevoerd en oefencasussen behandeld. Ontbreekt aan capaciteit voor uitgebreide testsessies en afstemming.  

Het interne proces is ingericht en daar wordt mee geoefend. We moeten nog afspraken maken hoe we ketenpartners laten 

aansluiten. 

"21. De afspraken intern zijn gemaakt, deze moeten nog verder worden gecommuniceerd met de ketenpartners en de 

professionals zoals de architecten, en andere partijen die aanvragen indienen." 

Het initiatievenproces wordt goed beoefend met alle belanghebbenden (incl. ketenpartners), maar daarmee is het nog niet 'klaar'. 

mee bezig  

Regionaal, onder coordinatie van de (...), zijn we bezig deze afspraken te maken 

Te weinig personele capaciteit. 

Momenteel wordt in regionaal verband gewerkt aan een 'werkdocument' met uniforme werkafspraken tussen gemeenten, 

waterschappen, provincie(s), omgevingsdiensten en de veiligheidsregio(s). 

Dit wordt momenteel met de ketelpartners ingericht  

in concept afspraken voorgesteld, komende maanden definitieve besluitvorming. 

We hopen dat de afspraken voor 1 januari 2023 klaar zijn. 

De afspraken liggen er in concept en moeten nog worden definitief worden afgestemd met de ketenpartners. 

We hopen dat de afspraken voor 1 januari 2023 klaar zijn. 

Hier wordt de komende jaren mee geoefend.  

wordt regionaal aan gewerkt 

Zijn we in regionaal verband nog mee bezig. We hebben een soort checklist, maar hebben nog niet kunnen oefenen en dat gaat 

waarschijnlijk ook niet meer lukken voor 1 januari 2023. 

Proces is uitgewerkt. Implementatie moet nog gestart worden. Nog niet gebeurd ivm capaciteitstekort 

q4 

We doen de pilot intake- en omgevingstafel eerst intern met de eigen medewerkers. Op casusniveau betrekken we stapsgewijs 

externe ketenpartners. De afspraken moeten we nog structureel maken aan de hand van de evaluatie van de pilot.  

Wordt momenteel regionaal opgepakt en verder uitgewerkt om tot afspraken te komen tussen gemeenten en ketenpartners  

Het initiatievenproces wordt goed beoefend met alle belanghebbenden (incl. ketenpartners), maar daarmee is het nog niet 'klaar'. 

Definitief voorstel voor proces wordt na feedback en processimulatie nu opgesteld. Besluitvorming gepland voor oktober 2022, 

parallel implementatie en detailuitwerking 

niet aan de orde voorlopig 

komt in september gereed 
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Toelichting vraag 12 - Gemeente heeft intern en extern (ketenpartners) afspraken gemaakt over het initatievenproces 

(intake- en omgevingstafel). Bijvoorbeeld over wanneer ketenpartners bij het proces worden betrokken en op welke wijze. 

We hopen dat de afspraken voor 1 januari 2023 klaar zijn. 

Afspraken met ketenpartners nog niet concreet t. Het interne proces t grotendeels op orde . Onzeker is of het proces Verkennen en 

begeleiding initatieven tijdig in het zaaksysteem zit 

Het maken van afspraken in regionaal verband verloopt moeizaam. Daarom is de gemeente begonnen om met de verschillende 

ketenpartners individueel afspraken te maken. Deze aanpak heeft als voordeel dat voor de gemeente goede afspraken worden 

gemaakt, maar dat de ketenpartners met alle gemeenten individueel tot afspraken moeten komen. Het is dan de vraag of onze 

afspraken vanuit het perspectief van de ketenpartners niet botsen met andere afspraken. Er wordt op het moment geoefend en de 

processen worden ingeregeld.  Afstemming met de omgevingsdienst gaat moeizaam in verband met capaciteitsproblemen in 

beide organisaties. 

Op hoofdlijnen zijn de afspraken op elkaar afgestemd, echter voor de provincie en GGD is het nog maar de vraag of dit voor 1 jan 

2023 is geregeld 

Afspraken met ketenpartners zijn nog niet gereed. De vraag is of dit nog wel gaat lukken voor 1-1-'23  

Een richtlijn samenwerkingsafspraken tussen gemeenten, provincie, waterschap, VR en RUD is in een vergevorderd stadium. Dit zal 

begin 4e kwartaal 2022 worden geformaliseerd. 

we zijn ermee bezig 

(…) breed wordt hiernaar gekeken. Afwachten wat daar uit komt en dan finetunen voor onze eigen gemeente.  

Afspraken met een deel van de partners zijn gemaakt 

Met de externe ketenpartners zijn afspraken gemaakt in een samenwerkingsovereenkomst (wordt in november 2022 ondertekend). 

Intern moeten de afspraken nog bekrachtigd worden. 

grotendeels ingericht, echter de laatste puntjes op de i moeten nog worden gezet.  

Initiatievenproces is bij de gemeente in concept klaar. Maar er nog helemaal niet geoefend met ketenpartners op dit onderdeel. De 

ervaring is dat alle partijen nu 'wakker worden' en pas nu in de stand komen om er met elkaar iets van te maken. Wij denken dat 

dat doorloopt tot na januari. 

De intaketafel draait intern al een kleine 2 jaar. De omgevingstafel zijn met de gehele regio zuidoost brabant aan het organiseren. 

Ook dit gaat naar verwachten nog lukken dit jaar. Proefdraaien met deze regionale omgevingstafel zal niet meer lukken.  

er worden in regionaal verband afspraken gemaakt  

proces is beschreven en ingericht, moet ng worden geimplementeerd. 

vergt nog aandacht 

We zijn daar al in gevorderd, naar verwachting halen we 1 januari 2023. 

Voorbereidingen zijn getroffen. Definitieve implementatie in het najaar 2022.  

nog niet alle ketenpartners hebben standpunten ingenomen 

Is verkend maar er zijn nog geen concrete afspraken over gemaakt 

Wordt in het laatste kwartaal invulling aan gegeven 

Als de Omgevingswet per 1 januari 2023 wordt ingevoerd zijn we zo klaar als mogelijk, maar we zullen ook ná inwerkingtreding 

nog veel slagen moeten maken op dit vlak. 

Mbt de intaketafel zijn interne afspraken gemaakt en loopt het externe proces. In het vervolg daarop zullen afspraken worden 

gemaakt over de omgevingstafel. 

Afspraken worden in regionaal verband vormgegeven en in concept beschikbaar, formalisering moet nog gebeuren. Intern is het 

proces zo goed als gereed. 

We zijn bezig om in onze regio hierover afspraken vast te leggen. Die zijn bijna klaar. 

Proces is gereed. Ketenpartners nog niet betrokken 

In hoofdlijnen hebben we hierover met de ketenpartners afspraken gemaakt, dus in feite 'kunnen we starten'. We hebben dit 

echter nog niet getraind, vooral door kortere proceduretijden vergunningverlening verwacht ik hier serieuze problemen, ondanks 

dat we op hoofdlijnen wel afspraken hebben staan.  

voor (...) is de omgevingstafel al ingericht. Afspraken zijn gemaakt, maar proces nog niet ingericht. 
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Toelichting vraag 12 - Gemeente heeft intern en extern (ketenpartners) afspraken gemaakt over het initatievenproces 

(intake- en omgevingstafel). Bijvoorbeeld over wanneer ketenpartners bij het proces worden betrokken en op welke wijze. 

Komende maand wordt er een intentieovereenkomst getekend door de partners in onze regio. Dit is een basis, de onderliggende 

uitwerking is nog in bewerking, maar voor zo’n 90% gereed. Echter……sturen op deze afspraken, het monitoren en gezamenlijk 

evalueren en aanpassen zal een continu proces zijn.  

Gesprekken hierover worden al langere tijd gevoerd, in regionaal verband. Het blijkt in de praktijk lastig om tot afspraken te komen 

met alle partijen in de regio (subregionale omgevingstafels, frequentie, wie/wat/wanneer). 

Vanwege een voortdurend capaciteitsgebrek (als gevolg van zowel landelijk als lokaal knelpunt arbeidsmarkt) is het noodzakelijk 

geweest keuzes te maken. De intake- en omgevingstafel zijn daarin niet geprioriteerd. Er zijn wel regionale matrixen beschikbaar 

waarvan (richting ketenpartners) gebruik kan worden gemaakt. Er is nog geen intern proces ontwikkeld om initiatieven via een 

intake- en/of omgevingstafel te laten lopen. En dit is - gelet op het beperkte tijdspad en gestelde prioriteiten - ook niet meer 

haalbaar. 

We beginnen net met het werken met een intaketafel met huidige aanvragen. Op basis daarvan moet nog de overstap gemaakt 

worden naar de intaketafel onder de Omgevingswet. Er zijn in regionaal verband op hoofdlijnen werkafspraken over de 

betrokkenheid van ketenpartners gemaakt, maar die moeten nog uitgewerkt worden voordat daadwerkelijk met een 

omgevingstafel gewerkt kan worden. In het huidige tempo zullen die afspraken niet op tijd klaar zijn voor 1 januari 2023. Er is 

bovendien zo weinig capaciteit beschikbaar bij onze ketenpartners dat zij op het moment zeer moeilijk, met heel veel vertraging of 

zelfs helemaal niet te betrekken zijn bij het initiatievenproces. 

we zijn nog aan ht oefenen met de ketenpartners. Er liggen wel concept-afspraken. 

Loopt nog 

Er zijn nog geen formele afspraken.  

mee bezig 

mee bezig 

Grotendeels wel, maar nog niet met alle ketenpartners. Gaat voor 1 januari wel gebeuren.  

Voorlopig organiseren we het overleg met ketenpartners op de oude manier.  

Mee bezig 

wordt op dit moment ingericht 

Het proces is op hoofdlijnen gereed en intern afgestemd. De regionale afspraken over de Omgevingstafel moeten nog worden 

ingepast.  

intern (intaketafel) zal wellicht nog wel lukken voor 1 januari 2023, we hebben nu ook al een soortgelijke werkwijze. Extern 

(omgevingstafel) is binnen de regio nog niet definitief geregeld en gaat naar verwachting ook niet volledig lukken voor 1 januari 

2023. 

We zijn gestart, maar moet nog beter afgestemd worden.  

Afspraken liggen er en er wordt al gewerkt met de omgevingstafel/ intaketeam, maar nog meer intern gericht. Daarna gaan we ook 

met de externe partners dit proces vormgeven. 

Wij houden vast aan de huidige werkwijzen. 

Wordt in het najaar met partners uitgetest 

Opleidingen in najaar. Processen nog in voorbereiding 

Proces is ingericht, maar nog niet geheel in de geest van de Omgevingswet. Traject om dit werkproces verder in te richten wordt 

gestart, maar zal naar verwachting niet geheel gereed zijn voor 1 januari. 

Hier wordt op regionaal niveau aan gewerkt. Verwachting is dat dit voor 1 januari geregeld is.  

Zijn we nog mee bezig 

Het werkproces is zo ingericht dat er gewerkt gaat worden met een intaketafel en omgevingstafels. Hier zullen de medewerkers 

nog wel mee moeten oefenen de komende maanden om het als een gewoonte te ervaren. Ook ketenpartners zullen hier nog bij 

betrokken moeten worden. Er zijn nog geen afspraken vastgelegd met ketenpartners.  

De huidige werkwijze sluit al goed aan bij de geest van de Omgevingswet. Een aantal aanpassingen moet worden gedaan die voor 

1-1-2023 gereed zijn.  

Nee, afstemming loopt nog. Voorstel 24-10 in ketentest conceptafspraken te toetsen.  

M.b.t. toepasbaarheid Omgevingstafel zijn interne afspraken gemaakt, maar nog niet met de externe ketenpartners. 
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Toelichting vraag 12 - Gemeente heeft intern en extern (ketenpartners) afspraken gemaakt over het initatievenproces 

(intake- en omgevingstafel). Bijvoorbeeld over wanneer ketenpartners bij het proces worden betrokken en op welke wijze. 

Mee bezig 

Dit gebeurt in regionaal verband. Er liggen voorstellen, die besproken moeten worden. Bij akkoord kunnen we gaan uitvoeren. Dit 

is vóór 1 januari 2023 gereed. 

Er is in regionaal verband samengewerkt. Door de verschillende ketenpartners zijn checklists opgesteld. Er wordt nu gewerkt aan 

het vastleggen van de afspraken, streven om dit af te ronden. dit jaar.  

Intaketafel is ingericht nu zijn we bezig met de omgevingstafel 

De afspraken met ketenpartners worden regionaal gemaakt, om te voorkomen dat ketenpartners met elke gemeente andere 

afspraken moeten maken. Hoewel dit onderwerp wel geagendeerd is, zijn er nog geen concrete afspraken op papier gesteld en 

gedeeld. De omgevingstafel voor onze gemeente zal, als de gelegenheid zich voordoet na 1 januari, ingericht worden. 

Pilot met intake- en omgevingstafel loopt al enige tijd. Hierbij haken we ook ketenpartners aan. Afspraken zijn nog niet definitief. 

we zijn hiermee bezig. Hangt ook erg af van de oefenmogelijkheden en nog geen afspraken gemaakt 

mee bezig 

plan van aanpak gereed, nog implementeren en borgen 

Interne afspraken zijn nagenoeg gereed, externe afspraken zijn nu opgepakt. 

(…) is hier wel mee bezig 

zijn we nog mee aan het oefenen. moet oktober klaar zijn 

Dit proces loopt verder goed, maar is nog niet afgerond. 

Het maken van afspraken is natuurlijk niet genoeg; het gaat erom dat je de afspraken samen ' test in de praktijk. We zijn bijna klaar 

met het ontwerpen van het initiatievenproces. Daarna proefdraaien met lopende aanvragenstroom  

Dit wordt op regionale schaal afgestemd. Afspraken zijn voor 1/1/2023 gereed 

Bezig met het afstemming, werving van medewerkers en het oefenen conform nieuw proces. 

Interne processen zijn redelijk op orde en geoefend (intaketafel). Voor omgevingstafels ligt dit anders: vooral de afspraken met 

ketenpartners zijn nog niet gemaakt. Dit staat gepland voor de komende maanden tot 1 januari. 

Moet nog volledige ingericht worden 

Er zijn in regionaal verband in concept werkafspraken gemaakt, maar deze zijn nog niet door alle partners geaccordeerd. Daarnaast 

dient een deel van de afspraken nog verder uitgewerkt te worden. Indien het niet lukt om in regionaal verband tot uniforme 

afspraken te komen zullen wij de bestaande bilaterale werkafspraken met onze ketenpartners voortzetten en aanpassen op basis 

van de uitgangspunten van de Omgevingswet.  

De samenwerkingsafspraken van de (…) worden in september en oktober 2022 bestuurlijk afgehamerd, waarna er nog een 

vertaalslag gemaakt wordt naar de concrete werkafspraken voor de ambtenaren 

Dit loopt nu via een werkgroep in regionaal verband. We hopen hierover afspraken te hebben per oktober. Helaas kunnen de 

afspraken niet worden gemaakt op basis van oefeningen door de tijdsdruk.  

We zijn in regionaal verband afspraken aan het maken over de Omgevingstafel. We verwachten dat deze afspraken voldoende 

uitgewerkt zijn per 1 januari 2023. Eigenlijk zouden we dit eerder afgerond willen hebben om initiatieven die nu ontstaan al goed 

te kunnen voorbereiden op het indienen na 1 januari 2023. 

In de regio is hier aan gewerkt. Intern hebben we de eerste stappen gezet maar vanwege een gebrek aan capaciteit hebben we dit 

nog geen duidelijke afspraken gemaakt en het nog niet in een proces uitgewerkt. 

Opzet is er, moet nog geëffectueerd worden 

In eerste instantie zou een provinciaal breed hierover worden afgestemd, maar dit is afgeschaald naar regionaal. Afstemming 

hierover moet nog plaatsvinden. 

Overleg met ketenpartners is gaande. In het najaar werken we regionale proces verder uit en leggen we afspraken vast 

regie ligt bij ketenpartners, men is er mee bezig  

Intern wel redelijk veel afgestemd en voorbereid, extern nog beperkt qua formele afspraken (zijn wel in wording). 

Hier worden nog nadere afspraken over gemaakt.  

Er ligt op zich wel een proces op papier, maar dit moet nog compleet worden afgestemd op de digitale software, de ketenpartners 

en interne werkafspraken. Het is maar de vraag of we dit met de huidige capaciteit voor 1 januari helemaal hebben ingericht. 

Voorbereiding afspraken is gaande.  
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Toelichting vraag 12 - Gemeente heeft intern en extern (ketenpartners) afspraken gemaakt over het initatievenproces 

(intake- en omgevingstafel). Bijvoorbeeld over wanneer ketenpartners bij het proces worden betrokken en op welke wijze. 

Omgevingstafel wel mee geoefend, maar door personeelsgebrek komen stil te liggen. 

Wordt aan gewerkt maar is niet klaar voor 1 januari 

Interne processen voor intake- en omgevingstafel zijn bekend, deze moeten nog geïmplementeerd worden. Met ketenpartners 

moeten die afspraken nog gemaakt worden. 

Intaketafel is ingeregeld. Ten aanzien van omgevingstafel is niet helder omschreven wat een complex initiatief is. Moeten nog 

regionale afspraken over worden gemaakt.  

Dit proces is gestart en hier wordt mee geoefend. Het proces is op 1 januari nog niet volledig uitgewerkt en ingericht. 

dit gaan we in de praktijk ontdekken, nu wordt er echt op hoofdlijnen gepraat 

Dit is het streven 

processen beschreven, implementeren nieuwe werkwijze nog komende half jaar (mogelijk langer) 

Intern zijn we al grotendeels klaar en aan het oefenen - regionaal werken we nog aan een Omgevingstafel en bijbehorende 

afspraken. 

Wordt nader uitgewerkt. Zal niet gereed zijn voor 1 januari 2023. 

e gaan nu aansluiten bij (…) waren we eerder niet aan toegekomen omdat intern eerst de werkprocessen op orde moesten komen. 

En we nemen nu deel aan een regionaal omgevingstafel overleggen om te komen tot regionale afspraken. Verder hebben we 

goede afspraken met ketenpartners en moeten we dat in kader van nieuwe werkwijze nog finetunen. Streefdatum 1 november is 

dit klaar.  

Intaketafel is gemeentelijk geregeld. In regio oefenen we wel met omgevingstafel, echter omgevingstafel nog niet gereed 

(afspraken met ketenpartners en definitieve inrichting proces moeten nog volgen). Mogelijk komende periode goede stappen, blijft 

echter afwachten.  

Vorm / samenstelling (en plaats in het proces) van de Omgevingstafel moet nog worden bepaald. Afspraken zijn nog niet gemaakt. 

Processen zijn niet geïmplementeerd. 

Er liggen voorstellen voor de fase verkennen initiatief (zowel voor de intake- als voor de omgevingstafel). Als kleine gemeente zijn 

we gewend aan vroegtijdig vooroverleg. De nieuwe procesafspraken moeten nog geconcretiseerd worden ("namen en 

rugnummers") en proefgedraaid worden. We willen dit in de komende maanden gaan doen. Ook hier geldt wel weer de grote 

knelling op de capaciteit. Voor het beproeven van deze nieuwe manier van vooroverleg hebben we hier altijd weer hetzelfde 

handjevol mensen nodig dat óók bezig moet zijn met de werkprocessen, de applicaties, en niet te vergeten de going concern 

werkzaamheden die veel drukker zijn dan normaal omdat veel inwoners (mede door onze eigen oproep vanwege zorg om een 

hickup in de dienstverlening) nog aanvragen hebben ingediend die onder de oude wet moeten worden afgehandeld. 

Procesbeschrijving is nog in ontwikkeling 

Ontwikkeltraject IT OT loopt. 2e fase obv. gemaakte keuzen over die IT en OT met ketenpartners oefenen. Verbreden naar meer 

verschillende soorten info en aanvraag processen.  

De samenwerkingsafspraken zijn in concept gereed. Nog geen besluit 

Afspraken zijn in concept gereed moeten nog geformaliseerd worden. Er is wel al geoefend met de intake- en de omgevingstafel 

waarbij ketenpartners zijn betrokken 

continue in ontwikkeling 

Wij hebben er bewust voor gekozen om dit op te pakken na inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dit heeft er ook mee te 

maken dat we mogelijk per 1 januari 2024 de bouwtaken terughalen van de omgevingsdienst naar de gemeente. Dit zou een 

logisch moment zijn om de processen anders in te richten. Tot die tijd blijven we werken met de huidige vormen van vooroverleg 

en maken we afspraken met onze ketenpartners over wanneer zij worden betrokken. 

dit proces loopt en wordt binnenkort afgerond 

Is nog in ontwikkeling (samen met beschrijving werkprocessen) 

worden nog ingericht 

afspraken moeten nog worden gemaakt, wel is er de mogelijkheid om vanuit het systeem adviezen op te vragen 
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Toelichting vraag 13 - De gemeente heeft de minimaal noodzakelijke processen en werkwijzen voor participatie bij 

initiatieven (voor zover participatie verplicht is). 

Wacht op bestuurlijke besluitvorming. 

In uitvoering 

Project handboek participatie loopt nog 

we hopen het te halen 

We zijn een tool aan het ontwikkelen/aanpassen. 

Participatiebeleid is nog in ontwikkeling. Zal heel minimaal zijn 

Participatieplicht is vastgesteld, participatiebeleid wordt vastgesteld in december. Inbedding in processen vindt de komende 

maanden plaats 

Processen zijn nog niet ingericht. discussie met de raad heeft al wel plaatsgevonden.  

Participatiebeleid is door de gemeenteraad vastgesteld. Er wordt tot inwerkingtreding gewerkt aan een participatiehandreiking 

voor initiatiefnemers, een participatieleidraad voor de interne organisatie én participatie wordt in het vooroverleg verankert.  

Concrete uitwerking vindt nu plaats 

wordt thans aan gewerkt. 

Raadsbesluit over verplichte participatie moet nog plaatsvinden, beleid is in concept gereed. Huidige werkwijze (incl. bestaande 

handreiking) voor initiatiefnemers wordt voortgezet. 

nog niet mee gestart 

wordt op 31 oktober 2021 door de raad vastgesteld 

Het is niet zeker dat de processen voor 1 januari zijn ingericht. 

besluitvorming raad voorzien in oktober 2022 

Besluitvorming vindt nog plaats in de gemeenteraad inzake participatiebeleid.  

Besluitvorming gereed en handreiking initiatiefnemers in de maak. 

Er is participatiebeleid. Dit wordt in 2023 nog wel geactualiseerd. Naar verwachting wordt in september een besluit genomen 

door de gemeenteraad over de verplichte participatie. 

De participatienota moet nog worden vastgesteld.  

Participatie is meegenomen in de procesbeschrijvingen voor zover aan de orde/verplicht. Het participatiebeleid, met daarin 

concretisering wat we verwachten van onszelf en initiatiefnemers, wordt dit najaar vastgesteld.  

"23. De participatiehandreiking is nog niet vastgesteld door het college, maar ligt wel als concept om over te 

communiceren met partners en intern. Vervolgens kan de handreiking (na mogelijke aanpassing) worden vastgesteld voor 1 

januari 2023. Na vaststelling van de handreiking wordt de organisatie voorbereidt op de werkpraktijk. " 

Raad is nauw betrokken geweest bij keuzes in en opstellen van participatiebeleid. Formele vaststelling moet plaatsvinden. 

Participatiebeleid Omgevingswet wordt op dit moment geschreven. We verwerken dit nog in Q4 2022 in onze werkprocessen. 

Dit jaar worden de uitgangspunten voor participatiebeleid opgesteld, maar het participatiebeleid zelf is dan nog niet klaar.  

besluitvorming heeft plaatsgevonden en het proces wordt nu ingericht 

besluiten worden in 4e kwartaal genomen 

Conform planning wordt dit jaar nog gestart met het opstellen van een 'participatieladder'. 

we maken gebruik van Think! en zijn in de afrondende fase om dit op te leveren. Evenzo met beleid en het oefenen. 

Zal naar verwachting eerste helft van 2023 gereerd zijn. 

Voor participatie bij initiatieven is een werkwijze gepubliceerd op onze gemeentelijke website. Voor bindend adviesrecht van de 

raad moet de werkwijze nog worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Beleid is vastgesteld. Inrichting processen loopt. Is zeker gereed op 1 januari a.s. 

Zal naar verwachting eerste helft van 2023 gereed zijn. 

De processen en werkwijzen worden momenteel tot het eind van dit jaar ingericht met de collega's die het vastgestelde 

participatiebeleid moeten toepassen.. E.e.a. moet resulteren in Leidraden.. 

Onduidelijk wat hiermee wordt bedoeld. We hebben een lijst die is vastgesteld door de raad voor de gevallen waarin 

participatie verplicht is. Verder moet nog verwerkt worden bij vergunningproces. 

Wordt behandeld in raadsvergadering van 6 oktober 2022 

onduidelijk hoe de leverancier participatie in regelt 
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Toelichting vraag 13 - De gemeente heeft de minimaal noodzakelijke processen en werkwijzen voor participatie bij 

initiatieven (voor zover participatie verplicht is). 

In juli 2021 is een raadsbesluit genomen voor welke omgevingsplanactiviteiten participatieplicht geldt. Daarnaast wordt nu 

gewerkt aan participatiebeleid en -verordening. Nog in 2022 wordt het beleid vastgesteld en de verordening medio februari 

2023. Bij de toets van de vergunningaanvragen moet nog participatie worden toegevoegd als toetsonderdeel. 

Raad is nauw betrokken geweest bij keuzes in en opstellen van participatiebeleid. Formele vaststelling moet plaatsvinden. 

gekoppeld aan de ontwikkeling werkprocessen dit najaar 

komt in oktober in de raad 

Zal naar verwachting eerste helft van 2023 gereed zijn. 

Er moet nog een besluit worden genomen door de gemeenteraad over de verplichte participatie. Dit is in voorbereiding en 

staat voor oktober ’22 gepland. De gemeente heeft in de afgelopen jaren al ervaring opgedaan met dit soort participatie.  

Tijdige besluitvorming door de gemeenteraad over dit onderwerp is onzeker. 

Participatiebeleid is in de maak 

we zijn ermee nog bezig 

Het raadsbesluit inzake participatieplicht wordt in 2022 genomen. De uitwerking in processen zal na 1 januari 2023 

plaatsvinden.  

Wordt gewerkt aan participatieplan 

Beleid, handreikingen en werkwijzen zijn ingericht. Medewerkers moeten hiervoor wel nog een competentietraining voor 

krijgen.  

Staat op de planning voor het 4e kwartaal. 

Het beleid omtrent participatie is vastgesteld, het inrichten in de processen gaat de komende maanden plaatsvinden. Het 

streven is om dit gereed te hebben voor 1-1-2023.  

Vragenbomen participatie worden uitgewerkt. 

Is verkend maar en zijn nog geen concrete afspraken over gemaakt 

Wordt aangewerkt, moet nog vastgesteld worden 

Verplichte participatie wordt in Q3 2022 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. 

De laatste handreikingen worden gemaakt en communicatie (intern en extern) is nog nodig. 

participatiebeleid moet nog aangescherpt worden 

Laatste ondersteunende materialen worden opgesteld 

Personen die zich hiermee bezig moeten houden, zijn afgelopen tijd in beslag genomen door opvang Oekraine 

Het eerste concept is opgesteld. maar moet intern nog worden besproken en door de raad vastgesteld. 

Raad besluit in Q3 over verplichte gevallen; beleidsstuk over invulling van die participatie is in voorbereiding. 

De leidraad participatie wordt binnenkort vastgesteld en vervolgens wordt de organisatie geïnformeerd over de nieuwe 

werkwijze. 

Besluitvorming gereed in november/december 

Wij kunnen nu praktisch gezien vooruit. Voor een kleine gemeente als (...) is dit prima. Dit doen we ook bewust omdat wij 

wachten tot het definitief worden van het wetsvoorstel Versterking participatie. Wanneer dit definitief is, willen we alles in één 

keer degelijk en integraal aanpakken en ook goed vastleggen rondom participatie en de Omgevingswet 

loopt en wordt getest. 

Gemeenteraad moet nog besluiten over de categorieen waarvoor verplichte participatie gaat gelden. 

Dit is enkel het geval omdat nog niet alle processen volledig zijn ingericht waar participatie verplicht is. We hebben wel 

vastgesteld participatiebeleid, de kaders zijn helder. 

Vanwege een voortdurend capaciteitsgebrek (als gevolg van zowel landelijk als lokaal knelpunt arbeidsmarkt) is het 

noodzakelijk geweest keuzes te maken. Een proces voor participatie bij initiatieven is daarbij niet geprioriteerd. Dat heeft 

overigens in dit stadium ook maar een beperkte meerwaarde. Omdat participatie bij initiatieven vormvrij is, kan moeilijk op 

voorhand worden aangegeven hoe met de opbrengst wordt omgegaan, anders dan op grond van 3:2, Awb al gebruikelijk is. 

Gemeenteraad neemt nog het formele besluit over verplichte participatie bij Buitenplanse initiatieven. Voorlopig zal er niet veel 

verandering zijn met ons huidige dialoogbeleid. 

Besluitvorming in gemeenteraad Q4 (daarna ambtelijk uitrollen) 
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Toelichting vraag 13 - De gemeente heeft de minimaal noodzakelijke processen en werkwijzen voor participatie bij 

initiatieven (voor zover participatie verplicht is). 

In uitvoering.  

mee bezig 

Zit er nu nog niet in, moet nog wel gebeuren.  

beleid is vastgesteld en ook het besluit over verplichte participatie is genomen. We moeten dit nog wel een plek geven in het 

initiatieven en vergunningenproces. 

De raad heeft vastgesteld in welke gevallen participatie verplicht is bij afwijkingen. Proces wordt momenteel ingericht. 

Daarnaast wordt gewerkt aan participatiebeleid. Dit is na 1-1-2023 gereed.  

Mee bezig 

beleid is vastgesteld, wordt nu uitgerold in de organisatie 

Er is een besluit genomen over in welke gevallen participatie verplicht is. Er is ook een handreiking opgesteld. Er is bekend op 

welke plaats in de werkprocessen participatie een plek krijgt. Het moet in de werkprocessen en brieven nog verder worden 

uitgewerkt. 

Raadsbesluit hierover medio november 2022 zodat we hier per 1 januari 2023 mee kunnen gaan werken 

Beleid is in wording. Tijdig gereed. Oefenen uiteraard al wel met diverse vormen.  

De participatieverordening ligt in november voor aan de raad.  

Besluitvorming ligt voor bij raad van september. 

Een beleidsregel participatie voor initiatiefnemers met voorbeelden is in voorbereiding en wordt door t college voor 1 januari 

vastgesteld en beschikbaar gemaakt op de website 

Besluitvorming participatie denkkader ( met daarin de werkwijze voor initiatieven) in oktober 2022. Besluitvorming t.a.v. 

raadsbesluit participatie niet te verplichten maar te stimuleren o.b.v. het participatie denkkader tevens oktober 2022. 

Voor 1 januari worden (tijdelijke) beleidsregels vastgesteld. Begin 2023 volgen definitieve o.b.v. uitgebreider participatietraject. 

Is nog niet uitgewerkt. Wordt in het najaar nog wel opgepakt. Onduidelijk of dit voor 1 januari afgerond zal zijn. 

Voorbereid, besluitvorming volgt 

De besluitvorming richting de gemeenteraad moet plaatsvinden. Voorbereiding met de raad heeft wel plaats gevonden. 

De participatiebeleid- en verordening zullen pas in januari 2023 behandeld worden. Er wordt geen lijst van verplichte 

participatie voor Buitenplanse omgevingsplanactiviteiten vastgesteld.  

Gestart met het traject ‘Rolverdeling raad – college onder de Ow’. Dit betreft delegatie, verplicht advies en participatie. In dit 

traject wordt de vraag ‘wanneer participatie toepassen’ meegenomen. Via een apart traject vindt de beantwoording van de 

vraag ‘hoe participatie toe te passen’ meegenomen. Besluitvorming over de laatste vraag staat gepland voor 1e kwartaal 2023. 

We hebben een brochure opgesteld voor initiatiefnemers maar voor de rest nog niets ingeregeld.  

Er moet nog besluitvorming plaatsvinden (Q4 2022).  

De raad moet hier nog uitspraken over doen 

Er moet nog besluitvorming plaatsvinden (Q4 2022). 

De komende maanden wordt flink ingezet hierop. De hoofdlijnen mbt verplichte participatie worden uitgewerkt in concretere 

voorstellen. Daarover dient de raad nog te besluiten december 2022. Een handreiking participatie is daarnaast in concept 

aanwezig. 

Werkwijze staat op papier, raad heeft de benodigde besluiten genomen. Borging in processen loopt, ook door oefening 

besluiten moeten nog worden genomen 

niet ingericht, wel werkgroep gestart 

Besluitvorming zal plaatsvinden in q1 2023. 

Nagenoeg gereed 

participatie verordening is nog in procedure.  

We verwachten het participatiebeleid voor 1/1/2023 gereed te hebben, maar daarna moet dit ook procesmatig worden 

ingeregeld. Sommige werkzaamheden zullen begin 2023 plaatsvinden. 

De raad neemt binnenkort hierover een besluit. Intussen richten we het zaaksysteem hierop in. Echter goede communicatie en 

evt. ondersteuning van initiatiefnemers moet dan nog worden geregeld. Dat doen we ook pas als de datum inwerkingtreding 

van de wet bekend is. Dat nemen we mee in totale communicatie.  
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Toelichting vraag 13 - De gemeente heeft de minimaal noodzakelijke processen en werkwijzen voor participatie bij 

initiatieven (voor zover participatie verplicht is). 

We gaan nog even na wat hier voor "proces en werkwijze moet worden ingericht"... 

Stukken ter vaststelling naar de gemeenteraad in het vierde kwartaal 2022. 

We zijn druk bezig met het opstellen van participatiebeleid. Dit wordt voor 1 januari vastgesteld door de raad. Dit beleid zal 

tijdens de transitieperiode moeten worden doorontwikkeld. 

De raad beslist daarover in december 

Met de nieuwe gemeenteraad worden de processen voor participatie besproken en vastgelegd. Dit krijgt in november 2022 de 

definitieve vorm 

Over de werkwijze moet nog besluitvorming plaatsvinden. De werkwijze is ingericht en ligt vast in de tijdelijke kaders, deze 

liggen ter besluitvorming voor aan de raad per eind januari 2023. 

Op dit moment wordt de bestaande richtlijn omgevingsdialoog bij ruimtelijke ontwikkelingen geactualiseerd. Daarop 

aansluitend zal de raad voorgesteld worden gevallen vast te stellen waarin participatie verplicht is. Risico dat richtlijn 

omgevingsdialoog niet tijdig in raad besproken kan worden. In dat geval gevallen verplichte participatie eerder laten vaststellen 

door raad (voortbordurend op huidige richtlijn ?) en huidige proces voorlopig hanteren. 

Stuk in de basis gereed, moet nog in raadsvoorstel gegoten worden en aan de raad worden voorgelegd. 

In september bespreekt de gemeenteraad het al dan niet verplicht stellen van participatie. De uitkomst wordt vervolgens in de 

werkprocessen verwerkt 

Beleid etc moet nog worden vaststeld. 

We hebben het beleid staan, maar werken nog aan het proces daarachter. Dat is niet voor 1 januari ingericht. 

Het participatiebeleid waarin de uitgangspunten zijn opgenomen, is gereed voor 1 januari 2023. Daarnaast voorziet de 

werkwijze initiatievenproces erin dat met participatieverplichtingen rekening wordt gehouden. 

De grote lijn is bepaald maar moet nog worden uitgewerkt. Niet voor 1 januari klaar. 

In progress. 

Dit is nog niet bij iedereen bekend. 

Er is participatiebeleid opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad. Het uitwerken van de werkwijze voor participatie bij 

initiatieven ligt momenteel stil. Er is geen zicht op wanneer dit opgepakt kan worden.  

minimale inzet voor inwerkingtreding verwacht 

Hier wordt middels de werkprocessen vorm aan gegeven. Het streven is wel om dit voor iwt geregeld te hebben. 

Nieuw participatiebeleid is in voorbereiding en wordt voor 1 januari 2023 behandeld in de raad 

Planning is om einde van het jaar participatiebeleid vast te stellen, uitwerking vraagt nog veel oefenen dat ook in 2023 en 2024 

zal doorlopen. 

De gemeenteraad zal naar verwachting eind 2022 een besluit nemen inzake de mate van participatie binnen de Ow. De vereiste 

werkwijze volgt daarna en kan gebaseerd worden op de huidige praktijk en beleid. 

Raad heeft besluit genomen. Werkprocessen dienen nog afgestemd en geoefend te worden 

We zijn er nog mee bezig. Raadsbesluit is gepland in december.  

concepten staan klaar. Proces met raad 4e en 1e kwartaal 2024 

Nieuw VTH-systeem is nog niet ingericht en getest op dit onderdeel. 

Handreiking Omgevingsdialoog wordt al even mee gewerkt (dit jaar geëvalueerd en aangepast). Lijst verplichte participatie is 

inmiddels vastgesteld. Moet nog in systeem worden verwerkt.  

De processen zijn niet geïmplementeerd. 

Ingericht op basis van de huidige regelgeving. Voorstel moet nog voorbereid en in procedure gebracht worden. 

Is nog in ontwikkeling 

Nieuw VTH-systeem is nog niet ingericht en getest op dit onderdeel. 

In het vierde kwartaal wordt de participatie afgerond voor besluitvorming. 

wordt aan gewerkt 

P beleid in ver gevorde voorbereiding. Eerst vaststellen, dan uitrollen.  

We hebben geoefend met de omgevingstafel en de intake.  

handreiking participatie ligt ter besluitvorming 
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Toelichting vraag 13 - De gemeente heeft de minimaal noodzakelijke processen en werkwijzen voor participatie bij 

initiatieven (voor zover participatie verplicht is). 

Een Handreiking participatie voor inwoners en bedrijven is in concept gereed.  

Participatiebeleid, inclusief voorstel verplichte participatie bij de bepaalde BOPA-gevallen, ligt in september ter besluitvorming 

bij de gemeenteraad. 

dit proces loopt 

Onze participatiebeleid is nog in ontwikkeling 

Moet nog verder worden ingedekt in werkprocessen 
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Toelichting vraag 14 - De gemeente is in staat om toepasbare regels voor de vergunningcheck op te stellen en aan te 

leveren aan het DSO-LV, volgens de daarvoor geldende standaard STTR. vanaf de inwerkingtredingsdatum, tenminste 

voor die activiteiten waarvoor het uitvoeren van een vergunningcheck nu ook al mogelijk is (gelijkblijvend 

dienstverleningsniveau). 

alsnog lukt hier personeel voor in te huren, moet minimale mogelijk zijn voor 1-1-2023 

In uitvoering 

Deelproject toepasbare regels loopt nog. 

laten we rusten, geen tijd voor, komt in 2023 wel een keer. Eerst andere prio's zoals het kunnen behandelen van een aanvraag 

Technisch kunnen we aanleveren. De huidige inrichting is dermate klantonvriendelijk dat het huidige dienstverleningsniveau zeker 

veel slechter zal worden.  

Wij kunnen vergunningchecks aanleveren, maar het samenspel tussen de regelsoftware, de plansoftware en het DSO levert nog 

zeer regelmatig hickups op. Een gelijkblijvend dienstverleningsniveau gaat ons niet lukken. Het zal blijven bij checks op kappen en 

inrit. 

Nog gaande 

We hebben voor 17 topactiviteiten de TR opgesteld. We zijn nu nog kleine controle aan het uitvoeren. Verder staat alles. 

Hier werken we aan op dit moment. De grootste inspanning hiervoor volgt op het moment dat we ons omgevingsplan verder 

uitbouwen en keuzes hebben gemaakt over de bruidsschat.  

dit project wordt pas medio sept opgestart, lijkt ons onrealistisch dat we op 1-1- gereed zijn.  

wordt geïmplementeerd in ons nieuwe zaaksysteem en koppeling DSO 

geen prioriteit. 

Toepasbare regels nog niet opgesteld  

Dit maakt deel uit van ons oefenplan omgevingsplan en hier gaan we vanaf Q3 mee aan de slag. 

We zijn wel in staat om ze aan te leveren, maar ons beleid is nog niet toepasbaar, we zullen dus niet voor alle veelvoorkomende 

activiteiten een vergunningcheck uit kunnen voeren. 

Capaciteit ontbreekt, zowel intern als inhuur. Wel druk mee bezig geweest. Wat blijkt is dat het gros van de huidige regels niet in 

te passen zijn in het nieuwe systeem van toepasbare regels. Onze inwoners waar we dit allemaal voor doen, zitten niet te wachten 

op beslisbomen met 120 vragen. In plaats daarvan gaan we onze initiatiefnemers persoonlijk begeleiden. Het systeem van 

toepasbare regels kan erg behulpzaam zijn, maar niet eerder dan dat gemeenten een up to date Omgevingsplan hebben.  

We hebben regelsoftware aangeschaft en aangesloten. We hebben hier, door capaciteitsgebrek nog niet mee geoefend. Dit gaat 

ook niet gebeuren voor 1-1-2023. Overigens heeft Helmond op dit moment geen (lokale) toepasbare regels in het OLO zitten. We 

gaan er qua dienstverleningsniveau dus niet op achteruit.  

Het opstellen en publiceren van vergunningchecks lukt goed. Het maken van juridisch sluitende maar toch goed leesbare checks 

blijkt echter lastig (en soms zelfs onmogelijk). Veelal blijkt dan eerst een juridische 'APK' noodzakelijk (vaak in relatie tot de APV. 

Van de huidige OLO-activiteiten worden alleen checks gemaakt voor de relevante activiteiten op basis van jaarvolume en 

praktijkervaring (lees: 'mogelijk gedoe'). 

de vragenbomen worden op dit moment ontwikkeld 

We zijn nog bezig om de toepasbare regels na te lopen. 

De STTR-applicatie is opgeleverd en beschikbaar. Er wordt al geoefend. Inrichting van de vergunningchecks, indieningsvereisten 

etc wordt in Q4 opgeleverd 

Q4. 

In juli 2022 zijn de eerste vragenbomen gemaakt en getest. In september 2022 wordt dit verder opgepakt, waarbij wordt uitgegaan 

van de minimale eisen / topactiviteiten. In 2023 proberen we aanvullende checks / vragenbomen te maken om het niveau van 

dienstverlening te verhogen.  

voorbereiding bijna klaar 

Insteek is om in oktober de VTH taken bij de omgevingsdienst onder te brengen. Daarvoor zullen nog de nodige aanpassingen 

gemaakt én getest moeten worden. De omgevingsdienst heeft hiervoor medewerkers opgeleid. Planning is om de vragenbomen 

vergunningcheck in oktober op te leveren, waarna deze beoordeeld en getest gaan worden. 

Een aantal medewerkers zijn hierin getraind, daadwerkelijke start van het opstellen moet nog plaats vinden. 

aanschaf is bijna afgerond 
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Toelichting vraag 14 - De gemeente is in staat om toepasbare regels voor de vergunningcheck op te stellen en aan te 

leveren aan het DSO-LV, volgens de daarvoor geldende standaard STTR. vanaf de inwerkingtredingsdatum, tenminste 

voor die activiteiten waarvoor het uitvoeren van een vergunningcheck nu ook al mogelijk is (gelijkblijvend 

dienstverleningsniveau). 

aanschaf is bijna afgerond 

technisch kan het, uitvoering in volle gang 

Geen hoogste prioriteit 

waarschijnlijk 2023, q1 

Het vastleggen en publiceren van (eenmaal geformuleerde) vergunningchecks lukt goed. Het maken van juridisch sluitende maar 

toch goed leesbare checks blijkt echter lastig (en soms zelfs onmogelijk). Veelal blijkt dan eerst een juridische 'APK' noodzakelijk 

(vaak in relatie tot de APV. Van de huidige OLO-activiteiten worden alleen checks gemaakt voor de relevante activiteiten op basis 

van jaarvolume en praktijkervaring (lees: 'mogelijk gedoe'). 

Toepasbare regels worden op dit moment geschreven, zijn dus nog niet klaar en op te roepen via DSO 

nog volop mee bezig 

aanschaf is bijna afgerond 

Het opstellen van TR wordt als erg moeilijk ervaren en gaat erg stroef. De planning is om voor onze top 8 de tr klaar te hebben 

maar betwijfel of dat helemaal gaat lukken. Er wordt eerst analoog gewerkt waarbij het later in het systeem gezet wordt. 

Er is externe hulp ingeroepen om de vraagbomen van het OLO in het DSO te plaatsen. Er ontbreekt kennis in eigen huis.  

Er is een applicatie voor het maken van toepasbare regels aangeschaft. Hiermee is geoefend en er zijn enkele toepasbare regels in 

concept gereed. Toepasbare regels zijn nog niet aangeleverd aan DSO. Tevens is het nodig in de komende periode nog meer 

toepasbare regels te maken. Dit proces loopt door na 1 januari ’23. 

Wordt aan gewerkt. Ivm telkens uitstel dit vooruitgeschoven omdat ook de bruidsschat telkens nog werd aangepast. 

wordt aan gewerkt met als uitgangspunt 1/1/2023 dat het is verwerkt in het DSO 

Niet voor alle activiteiten. 

Binnen het huidige OLO is er voor geen enkel product momenteel een vergunningcheck ingeregeld. De gemeente heeft een 

Toepasbare regel applicatie aangeschaft en deze is aangesloten op de pré omgeving van het DSO. Het daadwerkelijk opstellen van 

vergunningchecks/vragenbomen is in de VNG-lijst van minimale eisen benoemd als een advies en niet als eis, reden waarom hier 

tot dusverre niet de hoogste prioriteit aan is gegeven. Oefenen in de pre omgeving van het DSO heeft het inzicht opgeleverd dat 

het noodzakelijk is hierin een slag te gaan slaan. De gemeente wil zich voor het opstellen van vragenbomen / vergunningchecks 

laten ontzorgen door het bureau dat ook de software heeft geleverd. 

Inventarisatie van hetgeen we krijgen vanuit de bruidsschat vindt op dit moment plaats. Daarna kijken waar we zelf nog iets voor 

moeten maken. Wordt heel krap voor 1 januari 2023. 

Opdracht wordt uitgezet bij extern bureau 

We hebben voor enkele topactiviteiten dit wel gedaan, maar zijn daarvoor afhankelijk van externe ondersteuning omdat we zelf 

geen regelanalist in dienst hebben, en daarnaast ook geen capaciteit en/of expertise beschikbaar is binnen de eigen organisatie. 

We zullen ons derhalve beperken tot de topactiviteiten en pas na 1-1-2023 dit verder uitbouwen al naar gelang de mogelijkheden.  

Technisch kunnen we dit al. Wij hebben geen lokale checks in het huidige OLO. Maar wij verwachten een mindere dienstverlening 

omdat het nieuwe Omgevingsloket voor veel mensen wennen zal zijn. Onze ervaring is dat het niet duidelijk wordt. Vooral Regels 

op de Kaart zal bij veel gebruikers vragen oproepen t.o.v. ruimtelijkeplannen.nl 

Het streven is om dit nog in het najaar van 2023 gereed te hebben. Hierbij gaan we de deskundigheid van de leverancier inroepen 

om het technische deel hierin te doen. Voor het daadwerkelijk oefenen met de software is er geen tijd en vooral ook geen 

capaciteit beschikbaar. Dit zal ook in 2023 nog een issue zijn.  

Vragenbomen worden uitgewerkt. 

We leggen nu de hand aan nog de laatste inrichting. 

Verwachting is dat we dit tijdig geregeld hebben. 

Technisch kunnen we het, maar vanwege capaciteitsproblemen kunnen we geen gelijkblijvende dienstverleningsniveau hanteren. 

Er wordt nu geoefend, vooralsnog alleen de minimale acties 

Hier wordt nog aan gewerkt. Ook na inwerkingtreding moeten hier nog slagen gemaakt worden. 

Hiervoor is een werkgroep actief, waarbij het wel spannend is of we dit gaan halen. 
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Toelichting vraag 14 - De gemeente is in staat om toepasbare regels voor de vergunningcheck op te stellen en aan te 

leveren aan het DSO-LV, volgens de daarvoor geldende standaard STTR. vanaf de inwerkingtredingsdatum, tenminste 

voor die activiteiten waarvoor het uitvoeren van een vergunningcheck nu ook al mogelijk is (gelijkblijvend 

dienstverleningsniveau). 

wel in staat om checks te wijzigen mbt bruidsschat. nieuwe checks afhankelijkheid van Omgevingsplan activiteiten waar we nog 

enkele knelpunten zien 

Zie eerdere reacties, alles staat klaar om up te loaden, maar doordat de vergunningsoftware nog niet werkt, hebben we geen zicht 

of het nu allemaal werkt en goed op elkaar aansluit. Hiermee zijn we druk doende om dit voor 1 januari 2023 gereed te hebben.  

het opstellen lukt. Het aanleveren ook als de software werkt. Tijdens het testen zijn meerdere bugs gevonden en gemeld bij de 

leverancier.  

Technisch is de aansluiting gereed en is het ook mogelijk vragenbomen aan te leveren, maar er is geen beschikbare capaciteit om 

daadwerkelijk aan de slag te gaan met de ontwikkeling van toepasbare regels (waaronder vragenbomen). 

We zetten de huidige dienstverlening in OLO over naar DSO en gaan voor 1 januari geen aanvullende vergunningchecks 

aanbieden 

Op minimaal niveau. Weer capaciteit.  

Technisch gereed, er zijn nog wat kleine puntjes waarover overleg gaande is. 

Mee bezig. 

Nu nog niet maar wel voor 1-1-23; het opstellen en aanleveren van vragenbomen is voor 10 topactiviteiten reeds uitgevoerd; 

technische mogelijkheden zijn aanwezig; het opstellen van meer complexere vragenbomen vraagt nog aandacht/ oefening en 

structurele borging 

we zijn in staat, maar de vergunninchecks moeten nog worden overgezet van Olo naar DSO 

Top tien staat vooreerst klaar. De rest volgt hopelijk later (onder voorbehoud tijd en mankracht). 

de techniek (software) hebben we, maar het oefenen daarmee staat nog in de kinderschoenen en is naar verwachting op 1 januari 

2023 niet volledig geïmplementeerd. 

Software STTR Builder nog niet gereed, wachten is op software leverancier, opleveren in q4 daarna te weinig tijd om in te richten 

en de oefenen.  

Deels ingericht. TR is deelproject komende tijd in de regio.  

Hier zetten we op in, maar dat heeft niet de hoogste prioriteit. 

Binnenkort aansluiten, wel voldoen aan de minimale acties 

Focus voorlopig op de vragenbomen voor de top tien activiteiten en de bruidsschat. Voor het overige eerst ervaring (mede uit de 

regio opdoen). 

Ja, we kunnen ze aanleveren, maar nee we hebben ze nog niet. Gezien de hoge werkdruk is hiervoor voor 1 januari geen capaciteit 

beschikbaar. 

De koppeling is nog niet getest en we hebben nog geen medewerker vrijgemaakt voor deze werkzaamheden maar zijn druk dit te 

organiseren zodat we per 1 januari wel dat kunnen doen wat nodig is. 

Mee bezig 

Technisch ingericht (we hebben de benodigde software) maar functioneel zijn we nog niet klaar. We gaan starten met het oefenen 

voor het opstellen van toepasbare regels.  

Geen eis. Is een advies. 

Is geen eis, is een advies. 

De eerste regels op basis van de huidige regels en voorbeelden van andere gemeenten, zullen hopelijk voor 1 januari in het 

systeem beschikbaar zijn. (gelijkblijvend niveau van dienstverlening). De doorontwikkeling ervan met meer en betere toepasbare 

regels zal de komende jaren nog voortgezet moeten worden. Hiervoor moet extra capaciteit en financiële middelen beschikbaar 

komen.  

Aantal vergunningchecks zijn gereed. Voor enkele activiteiten is geen goede vragenboom te maken omdat huidige juridische 

regels te complex zijn. 

 we zijn er technisch toe in staat, er wordt nog gewerkt aan de laatste toepasbare regels om per inwerkingtreding niet in 

dienstverleningsniveau achteruit te gaan. het wordt nog krap dit te halen. de opgave is groter en complexer dan vooraf werd 

aangenomen. 
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Toelichting vraag 14 - De gemeente is in staat om toepasbare regels voor de vergunningcheck op te stellen en aan te 

leveren aan het DSO-LV, volgens de daarvoor geldende standaard STTR. vanaf de inwerkingtredingsdatum, tenminste 

voor die activiteiten waarvoor het uitvoeren van een vergunningcheck nu ook al mogelijk is (gelijkblijvend 

dienstverleningsniveau). 

trainingen zijn gepland 

Proces is wel in gang maar vertraagd doordat deelnemers prio moeten geven aan asielzoekersopvang. We weten niet of 1 januari 

2023 nog haalbaar is. 

geen prio 

Wordt wel opgepakt, maar zal naar verwachting pas in q1 2023 gereed zijn. 

Er is onvoldoende capaciteit voor het zelf maken van toepasbare regels. De gebruiksvriendelijkheid van het nieuwe 

Omgevingsloket is in onze optiek onvoldoende. Daarom gaan we tijdelijk extra capaciteit inzetten op de eerste lijn (KCC, VTH) om 

zo inwoners te helpen bij een vergunningscheck. Dan is de kans groter op een gelijkblijvend dienstverleningsniveau.  

We doen ons best... 

Worden de komende maanden opgesteld. 

Technisch gezien kunnen we de vragenbomen opstellen. Echter, we hebben nog niet alle vragenbomen op kunnen stellen en de 

reeds opgestelde vragenbomen zijn nog onbeproefd. Hierdoor zien wij het risico dat de dienstverlening (één van de belangrijke 

verbeterdoelen van de Owet) in plaats van vooruit te gaan, af zal nemen. Dit vinden wij zeer ongewenst. Dit is één van de redenen 

dat wij de toegezegde oefentermijn van een half jaar noodzakelijk achten. 

DSO is nog niet getest en verwachting is dat de koppeling nog steeds niet werkt 

De opleiding en inrichting van de toepasbare regels wordt op dit moment gestart en zal in de basis voltooid zijn in januari 

Zie 5. 

Vragenbomen moeten nog opgesteld worden 

Software is in huis. Kennis om het zelf te maken ontbreekt vooralsnog, daarom wordt een externe opdracht uitgezet voor die 

onderdelen die nu al in het OLO zitten. Doel is om dit (gelijkblijvend dienstverleningsniveau) tijdig gereed te hebben, maar nu nog 

geen zekerheid of dat ook lukt. 

We zijn nog volop aan het oefenen met de software voor toepasbare regels, maar het is vrij complex allemaal. Binnenkort testen 

we hoe we moeten aanleveren en of dit werkt. 

Deze (nieuwe) taken moeten nog geborgd worden in organisatie. 

De STTR-applicatie is opgeleverd en beschikbaar. Er is al een beetje geoefend (dit wordt nog geïntensiveerd). Inrichting van de 

vergunningchecks, indieningsvereisten, etc wordt in Q4 door een extern bureau verzorgd. 

Software is aangeschaft. Uitwerking is gaande.  

Door de veelheid aan doorlopende werkzaamheden, resteert te weinig tijd voor de minimale acties, die niet perse juridisch vereist 

zijn - zoals gelijkblijvend dienstverleningsniveau. 

Technisch kan het, garantie voor 1-1-2023 is nu nog niet te geven. 

Geen tijd om dat te doen. 

In progress. 

Technisch gezien kunnen we dit, maar inhoudelijk is nog veel kennis nodig. 

In principe zijn we in staat op toepasbare regels te maken en te publiceren. We hebben per 1 januari niet alle toepasbare regels 

operationeel. Een gelijkblijvend dienstverleningsniveau is met het huidige DSO onmogelijk. Met het huidige DSO is het 

dienstverleningsniveau veel lager dan het huidige dienstverleningsniveau. Bijvoorbeeld op het gebied van raadpleegbaarheid, 

toepasbare regels en de gelijke informatiepositie. 

huidige olo regels worden omgebouwd en omgezet voor 1/1/23 

Eigen medewerkers moeten hier nog in worden opgeleid 

voor top-activiteiten worden vragenbomen opgesteld 

Bijna klaar 

Deze mogelijkheid is nog niet volledig getest, maar het opstellen en beschikbaar stellen van een toepasbare regel is mogelijk 

binnen de aangeschafte software. In september 2022 wordt de koppeling gelegd. 

ICT is aangeschaft en werkt. Opstellen vragenbomen en vullen dient nog te gebeuren. 

Geen prioriteit 



 
 

152 / 288 

Toelichting vraag 14 - De gemeente is in staat om toepasbare regels voor de vergunningcheck op te stellen en aan te 

leveren aan het DSO-LV, volgens de daarvoor geldende standaard STTR. vanaf de inwerkingtredingsdatum, tenminste 

voor die activiteiten waarvoor het uitvoeren van een vergunningcheck nu ook al mogelijk is (gelijkblijvend 

dienstverleningsniveau). 

slechts één vragenboom gaan we inregelen. Dit is gelet op complexiteit niet reëel.  

Vraag is nog wel of wij alle producten op tijd kunnen opleveren. 

Ondersteuning door Berkely Bridge. Topactiviteiten staan in DSO (testomgeving). Deze worden nu door disciplines bekeken. 

Vooralsnog dit onderdeel op planning (dus 1 januari lijkt haalbaar).  

De vragenbomen zijn nog niet beschikbaar. 

We moeten nog aangesloten worden op de productieomgeving. 

We hebben de software, beheersen hem en zijn aangesloten op de Pre. De overgang naar de Prod moet nog plaatsvinden. Daar is 

nog werk voor nodig. De vragenbomen gaan niet automatisch mee. Omzetting naar Prod moeten we dus ook weer testen. 

We zijn in staat op toepasbare regels op te stellen en aan te leveren. We hebben alleen nog niet alle topactiviteiten toepasbare 

regels opgesteld. De komende maanden moet hier nog aan worden gewerkt 

Vraag is nog wel of wij alle producten op tijd kunnen opleveren. 

Binnenkort volgt praktijktest 

De checks zijn in beeld en we werken aan een vergunning check conform de nieuwe standaard.  

we zitten in een regionale werkgroep om dit in te regelen.  

Voor een aantal top-activiteiten is dat geregeld. Op 01-01-2023 hebben we een top-tien aan activiteiten hiervoor gereed 

Voor het aanleveren TR vindt inhuur plaats.  

Technisch gezien kunnen we het. We hebben onze softwareleverancier opdracht gegeven om de toepasbare regels te schrijven en 

publiceren, die nodig zijn om het dienstverleningsniveau gelijk te houden. In november gaan we dit ook zelf proberen te doen, 

maar het is onduidelijk of we hiertoe ook in staat zijn per 1 januari 2023. 

dit proces loopt 

hiervoor moet een opdracht worden uitgezet 
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Toelichting vraag 15 - Toezichthouders en handhavers zijn op de hoogte van de veranderende manier van werken onder 

de Omgevingswet en de werkprocessen zijn erop aangepast 

loopt 

In uitvoering 

Ketentest toezicht en handhaving is gepland.  

We hebben alleen inhuur, bijna geen toezichthouders te vinden. Maar ook zijn we met de veranderingen bezig 

Er moet nog geoefend worden.  

Door een enorme ondercapaciteit komen we hier niet aan toe 

Processen zijn nog niet aangepast. Opleiding is al weer een jaar geleden. Er is nog erg veel onduidelijk! 

Opleiding loopt. 

Er wordt gewerkt aan checklisten voor milieudossiers (Mba's).  

Komt in komende maanden met sessies aan de orde. 

T en H, is opgeleid. Werkprocessen zijn nog niet aangepast. 

De cursus hiervoor is ingepland. 

moet nog volledig worden ingericht  

Wordt momenteel ingericht.  

Processen handhaving ingericht. Wordt getest met de gebruikers. Processen toezicht nog niet ingericht. 

nog niet ingericht. 

Wordt momenteel aangewerkt 

Opleidingen dienen nog georganiseerd te worden.  

De nieuwe manier van werken is gereed. De opleiding van alle medewerkers gebeurt zo kort mogelijk op de inwerkingtreding van 

de Omgevingswet. 

In het najaar zijn er nog trainingen en bijeenkomsten om iedereen bij te praten over de laatste afspraken in manier van werken 

We zijn ermee bezig 

Processen worden nog ingericht (incl rol TH) 

Intern zijn de processen gereed, Regionaal worden begin oktober afspraken/processen vastgelegd. 

Afronden wijzigen werkproces voor komende periode gepland 

Opleiding medewerkers is gepland vóór 1-1-23. Processen veranderen nauwelijks. 

processen zijn aangepast, opleidingen volgen 

De nieuwe werkprocessen zijn beschreven en worden nu geïmplementeerd. De andere manier van werken zal langer tijd vragen 

om te ontwikkelen en te beklijven. 

"27. In oktober en november hebben we nog specialistische ketentesten staan speciaal voor de afdeling toezicht en 

handhaving en een verdiepende cursus. Ze zijn nu al wel op de hoogte, en de werkprocessen zijn aangepast, maar ze moeten er 

nog in de praktijk mee aan de slag. Ook zijn we bezig met het opnieuw inrichten van een applicatie. " 

Verwachting is dat T&H gewoon zal plaatsvinden. Zeker omdat dit geschiedt op dezelfde bepalingen zoals nu (die samen het 

tijdelijk O-plan gaan vormen). Beoordelen/aanpassen van checklists moet nog gebeuren. Sjablonen moeten nog worden gemaakt. 

Ook hier: onvoldoende tijd om in productie alles in te richten én grondig te testen. 

TH is op de hoogte van de veranderingen. De hier benoemde benodigde doorvertaling in werkprocessen is voorlopig nog 

onduidelijk. De praktijk moet gaan uitwijzen welke werkprocessen aangepast moeten worden. Wel is het de bedoeling om 

structureel een integraal handhavingsoverleg in te plannen om casussen integraal te bespreken (staat los van Owet). 

in proces 

We zijn druk bezig met het inrichten van de VTH-applicatie. Naar verwachting is dit in november 2022 gereed. 

Q1, 2023 

Hiervoor wordt een training aangeboden 

Insteek is om in oktober de VTH taken bij de omgevingsdienst onder te brengen. Daarvoor zullen nog de nodige aanpassingen 

gemaakt én getest moeten worden. Het personeel van de omgevingsdienst is/wordt (op tijd) hiervoor opgeleid en de 

processen/systemen aangepast.. 

Het opstellen van een nieuw Handhavingsbeleid is niet opgestart 

Komende maanden wordt hier in geïnvesteerd, verwachting is dat dit geregeld is voor 010123 
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Toelichting vraag 15 - Toezichthouders en handhavers zijn op de hoogte van de veranderende manier van werken onder 

de Omgevingswet en de werkprocessen zijn erop aangepast 

Beleidsplannen worden in het najaar van 2022 aangepast. 

Voor handhaving moeten nog verschillende sjablonen worden aangepast. Toezicht hebben wij ondergebracht bij de 

Omgevingsdienst IJmond. 

Beleidsplannen worden in het najaar van 2022 aangepast. 

Toezichthouders en handhavers zijn wel op de hoogte. Nog niet alle werkprocessen zijn erop aangepast.  

Handhaving heeft veel capaciteitsproblemen en veel doorloop personeel. Daardoor lastig om mensen tijdig te scholen. Bovendien 

is het al telkens erg druk op deze afdeling vanwege corona/wateroverlast etc. 

Wordt meegenomen in opleiding najaar 2022 

Loopt 

leertraject start in q3 

We gaan eerst aan de slag met de VTH-medewerkers. De toezichthouders/handhavers volgen in Q4 2022. 

Er wordt gewerkt aan een nieuw VTH beleid conform de (geest van de) Ow. De werkprocessen zullen naar onze inschatting, gelet 

op de drukte en beperkte capaciteit, niet voor 1 januari 2023 gereed zijn.  

Verwachting is dat T&H gewoon zal plaatsvinden. Zeker omdat dit geschiedt op dezelfde bepalingen zoals nu (die samen het 

tijdelijk O-plan gaan vormen). Beoordelen/aanpassen van checklists moet nog gebeuren. Sjablonen moeten nog worden gemaakt. 

Ook hier: onvoldoende tijd om in productie alles in te richten én grondig te testen. 

ontwikkeling werkprocessen dit najaar 

Beleidsplannen worden in het najaar van 2022 aangepast. 

Handhavingsbeleid voor de Omgevingswet is vastgesteld. Komende tijd moet bekeken worden wat voor behoefte er nog is onder 

de toezichthouders en handhavers. 

Medewerkers zijn inhoudelijk tjidig opgeleid, Werkprocessen zijn aangepast, maar de leverancier kan de benodigde functionaliteit 

niet bieden voor juiste ondersteuning T&H. Oplossing nog niet in zicht. Oude systeem kan niet lang meer functioneren. 

Veel onduidelijkheid bij de medewerkers maakt het lastig om nieuwe werkprocessen in te richten.  

Er is nog veel onduidelijk en moet worden uitgezocht. Daarna kunnen de werkprocessen worden aangepast. 

Hier wordt verwezen naar de toelichting die is gegeven bij actie 7. 

Trainingen omgevingswet volgen in de periode tussen september en november 

T&H is minimaal afgestemd op eisen en bedoelingen Omgevingswet. De processen en standaarddocumenten komen in de VTH-

applicatie en T&H-medewerkers worden meegenomen in de opleidingen. Maar of dit hun voldoende handvatten geeft, zal moeten 

worden geïnventariseerd na de eerste trainingen. 

handhavers worden meegenomen in het veranderingsproces 

zijn op de hoogte, processen moeten nog worden aangepast 

Vanwege ontbrekende capaciteit bij cluster TH regeert de waan van de dag en is er onvoldoende tijd om goed voor te bereiden op 

de Omgevingswet. Voor Toezicht zijn wel nieuwe processen ingericht. Handhaving heeft dit nog niet opgepakt. 

Opleidingstrajecten lopen wel.  

Werkprocessen zijn al aangepast. Maar wij verwachten dat de bij die processen behorende cultuuromslag veel meer tijd in beslag 

neemt dan tot 1-1-23. 

We moeten keuzes maken in onze tijdsbesteding. Deze wordt daarmee pas later opgepakt. Een algemene cursus over dit 

onderwerp hebben de betreffende medewerkers wel al gehad.  

proefproject moet nog gedraaid worden 

Er wordt nu geoefend, vooralsnog alleen de minimale acties 

heeft aandacht proces moet nog worden ingericht 

Toezicht en handhavers zijn op de hoogte van de nieuwe manier van werken, maar de processen moeten nog ingericht worden. 

Ook hier verwachten we dat tijdig af te ronden. 

Vanwege capaciteitsproblemen kunnen we dit niet waarmaken. Hier zit ook gebrek aan kennis.  

werkprocessen zijn nog niet klaar 

Aan processen en sjablonen wordt nu de laatste hand gelegd, per 1-10-2022 wordt hiermee geoefend 

Er wordt tot inwerkingtreding nog ingezet op scholing op dit vlak. 
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Toelichting vraag 15 - Toezichthouders en handhavers zijn op de hoogte van de veranderende manier van werken onder 

de Omgevingswet en de werkprocessen zijn erop aangepast 

De mensen zijn in basis op de hoogte en het aanpassen van de werkprocessen is onderhanden. 

kernteam wel. zie eerdere opmerking over capaciteit en VTH software 

Zodra de definitieve datum inwerkingtreding bekend is wordt de eindspurt ingezet qua opleidingen. 

In voorbereiding. streven voor 1 januari 2023 

Processen zijn ingericht en medewerkers zijn op de hoogte. Handhaving loopt hierop achter, streven is dit voor 1 januari op orde 

te hebben.  

We betrekken de handhaver en toezichthouder van onze gemeente bij alle veranderingen rondom de Omgevingswet, maar door 

onderbezetting ligt de nadruk minder op T+H. Wel zijn we deze maand begonnen om ons handhavingsbeleid i.r.t. de Wkb onder 

de loep te houden en hoe om te gaan met handhaving. Echter gaat dit niet op 1-1-2023 klaar zijn. Zie verder ook reactie eerdere 

vraag m.b.t. kennis Wkb en waarom we voor 1 januari 2023 nog niet gereed zijn.  

processen zijn aangepast, medewerkers zijn aan het leren.  

opleidingen worden thans gegeven 

Voor toezicht en handhaving blijven de gevolgen van de omgevingswet nog te abstract. medewerkers hebben wel cursussen 

gevolgd, of krijgen die nog in het najaar van 2023 

De processen zijn voor ca. 80% gereed. De opleidingen zijn gestart, maar nog niet afgerond. Laat staan het oefenen. Dat volgt 

wanneer proces en opleiding gereed zijn. 

Deze actie is nog niet opgepakt. 

De werkprocessen worden nog ingericht in de VTH applicatie en oefenen moet nog plaatsvinden. 

Trainingen ingepland in Q4 

loopt nog 

Opleidingen moeten worden gevolgd in november.  

mee bezig 

mee bezig 

Er is al veel getraind, primair proces is betrokken bij het opstellen van de nieuwe processen. We trainen de mensen intensief als de 

IWT datum helder is. 

Het werkproces is beschreven en aangepast. Het vraagt nog wel oefening. In regionaal verband zijn er afspraken gemaakt, deze 

moeten nog worden vastgesteld. Afstemming met de (...) is nog gaande, ook over mandatering. 

Processen zitten nu nog niet in de applicatie, voor 1 januari wel.  

De toezichthouders zijn opgeleid en kunnen de nieuwe wetgeving toepassen. De directe noodzaak om vanaf 1-1-2023 op een 

andere manier te gaan werken zien wij niet. 

Procesinrichting is lopende.  

zijn wel op de hoogte, werkprocessen worden aangepast. Nog niet kunnen oefenen 

De opleiding van medewerkers start in september 2022. Voor Toezicht en Handhaving is er nog veel te doen. 

Het streven is om dit per januari 2023 gereed te hebben (hangt samen met de actie om brieven/formats aan te passen). 

op de hoogte zijn zal op hoofdlijn nog wel lukken, echt opgeleid en werkprocessen aangepast naar verwachting niet 

Werkprocessen zijn nog niet ingericht en software leverancier ondersteunt werken op afstand nog niet.  

bezig werkprocessen definitief te maken, nieuwe rollen in te richten en te testen, opleidingen staan gepland sept-dec 2022 

Trainingen T&H vinden nog plaats in najaar. Aanpassingen werkproces is de vraag of we dit redden voor 1 jan.  

Leg mij eens uit wat die veranderende werkwijze voor toezichthouders is. De veranderende werkwijze door de Wkb is wel 

doorgevoerd. 

De toezichthouders zijn opgeleid en kunnen de nieuwe wetgeving toepassen. De directe noodzaak om vanaf 1-1-2023 op een 

andere manier te gaan werken zien wij niet. 

Wel training en opleiding 

Werkprocessen zijn ingericht. Opleidingen zijn gestart. 

Zelftest gedaan, nog puntjes op de i zetten 

Zijn we volop mee bezig: nieuwe processen zijn zo goed als ingericht. 
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Toelichting vraag 15 - Toezichthouders en handhavers zijn op de hoogte van de veranderende manier van werken onder 

de Omgevingswet en de werkprocessen zijn erop aangepast 

Er zullen na inwerkingtreding nog veel onduidelijkheden in de regelgeving blijven; deze zullen pas bij uitvoering weggenomen 

kunnen worden. 

De toezichthouders en handhavers van onze gemeente zijn op de hoogte van de veranderende manier van werken onder de 

Omgevingswet. De werkprocessen moeten hiervoor nog aangepast worden. Dit zal de komende maanden geschieden. 

Medewerkers volgen al geruime tijd diverse trainingen, cursussen en workshops. Het werkproces is nog niet volledig ingericht op 

de Omgevingswet.  

De medewerkers zijn op de hoogte, procesaanpassing vindt nog plaats. 

Wordt nog aan gewerkt. Niet breed gedeeld  

Toezichthouders en handhavers zijn wel met de Ow. bekend, maar opleiding moet nog plaatsvinden. Proefproject is nog niet 

gestart. 

Mee bezig 

Opleiding moet nog plaatsvinden. 

Toezichthouders en handhavers zijn wel op de hoogte van de werkwijze, maar we zijn de nieuwe werkprocessen nog aan het 

afronden. Onze toezichthouders en handhavers zijn hierbij betrokken. 

Toezichthouders zijn op de hoogte van de veranderde manier van werken. Processen moeten nog worden aangepast.  

Op de hoogte zijn, is niet hetzelfde als kunnen. 

De OD is hiermee bezig 

Op de hoogte zijn is niet hetzelfde als kunnen.  

Het Plan van Aanpak voor de acties in de komende 3 maanden wordt uitgewerkt om toezichthouders en handhavers op te leiden, 

processen te beschrijven e.d. 

Processen moeten nog worden aangepast.  

Medewerkers zijn op de hoogte, hoe de andere werkwijze uitpakt merken we vanaf 1 januari 

Medewerkers zijn wel op de hoogte van de veranderende manier van werken en proces, maar er zijn nog geen concrete afspraken 

gemaakt 

processen ontworpen, moeten nog worden getest en uitgerold 

Zie ook actie 7! Wat wil de rijksoverheid nu? 

werkprocessen nog implementeren en borgen 

Op de hoogte zijn is iets anders dan daadwerkelijk kunnen. 

We zijn hier mee bezig. Werkprocessen - 'andere manier van werken' en nieuwe software worden gezamenlijk (door)ontwikkeld 

Dit dient nog te worden opgepakt, niet alles zal voor 1/1/2023 zijn geregeld. 

Maar wel minimaal. Er moet ervaring mee worden opgedaan zodat je je werkprocessen al doende kunt verbeteren.  

We onderzoeken nog even wat die "andere manier van werken" nu inhoudt en waar die in de wet is vastgelegd... 

We verwachten werkenderwijs invulling te geven aan deze processen. Verder vorm te geven via het uitvoeringprogramma. 

Dit ligt bij de (...). Wij hebben onvoldoende tijd gekregen om onze reactie af te stemmen. 

Beleid moet nog opgesteld worden, er is geen beleidsmedewerker 

Via het opleidingsprogramma dat nu loopt (waarbinnen een specifiek onderdeel komt voor de toezichthouders en handhavers) 

worden zij op de hoogte gebracht van de veranderende manier van werken onder de OW. De werkprocessen T&H worden 

aangepast rekening houdend met de Wkb.  

De werkprocessen van handhaving zullen ook na januari 2023 nog doorontwikkeld moeten worden. De digitale systemen worden 

wel zo ingericht dat de handhavers daarmee kunnen werken. 

processen worden dit najaar aangepast, toezichthouders en handhavers zijn voor 1-1-23 niet op de hoogte van de veranderende 

manier van werken in die zin dat zij dan al hiertoe in staat zijn. 

Hierover moeten nog regionale afspraken worden grmaakt. Nieuw VTH beleid hebben wij pas in november en dan kunnen we ook 

t&h meer meenemen.  

De processen worden uitgewerkt, de inrichting van de systemen moet nog afgerond worden. Daarnaast worden er nog 

opleidingen verzorgd richting 2023. Zal niet volledig afgerond zijn op 1-1-2023 en verder opgepakt worden in 2023.  

We hebben momenteel geen toezichthouders. 
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Toelichting vraag 15 - Toezichthouders en handhavers zijn op de hoogte van de veranderende manier van werken onder 

de Omgevingswet en de werkprocessen zijn erop aangepast 

Verordening in Q4 in de raad 

Zij zijn wel op de hoogte, maar er zijn bij ons bijvoorbeeld nog geen private kwaliteitsborgers bekend waar we afspraken meer 

kunnen maken of processen mee kunnen afstemmen! 

De toezichthouders en handhavers zijn op de hoogte, maar manier van werken in het nieuwe zaaksysteem moet nog worden 

getest. 

We weten wat we moeten veranderen qua “gedrag” en “processen”. Qua gedrag is geregeld, qua processen nog niet. We zijn in 

afwachting op Centric Leefomgeving, daarin verwerken wij onze processen. Maar Centric Leefomgeving is nog niet zo ver omdat 

die eerst een aantal hik-ups met de landelijke omgeving moeten oplossen voordat ze ons verder kunnen helpen. 

geen prioriteit en capaciteit  

Geen prioriteit vanwege drukke werkzaamheden 

Gedeeltelijk is men hier al van op de hoogte (hangt ook deels samen met de Wkb).  

Medewerkers zijn op de hoogte, werkprocessen moeten nog worden aangepast. 

Door telkens uitstel van de wet, is de kennis opgedaan vanuit eerdere cursussen weggezakt. We willen dit kort voor 

inwerkingtreding opfrissen, met zo praktisch mogelijke cursussen. Het zou fijn zijn als de VNG een grotere rol hierin had gepakt dit 

laatste kwartaal. 

.Voorbereidingen zijn gaande 

Verwachten wij. 

Er moet nog kennis worden opgedaan.  

.    Toezichthouders/handhavers hebben algemene basiscursus gehad en er volgen nu nog verdiepingscursussen. Processen 

zijn/worden in kaart gebracht en ingericht in (…). Afronding Q4. De regionale nota VTH (vergunningverlening, toezicht en 

handhaving), voor milieu en BWT is in concept gereed en gaat in september de besluitvormingsroute in. 

Opleiding heeft plaatsgevonden. Werkprocessen nog niet beschreven. 

Wij zijn nu nog niet volledig ingericht op de manier van werken onder de Omgevingswet. Wij verwachten voor 1 januari 2023 de 

toezichthouders en handhavers voldoende te hebben opgeleid en op de hoogte te hebben gebracht om aan de slag te gaan met 

de Omgevingswet. Ook zijn de werkprocessen zo nodig voor 1 januari 2023 aangepast.  

alleen hoofdlijnen 

Men is wel op de hoogte en er wordt gewerkt aan de werkprocessen. Er zijn nog te veel onduidelijkheden, dus zo gaat het niet 

werken.  

Werkprocessen moeten er nog op worden aangepast (grotendeels zaak  (...)) 

medewerkers opgeleid. werkprocessen in 2023 oefenen, samenwerking met (...). onderdeel bodem nog onvoldoende duidelijk 

Processen staan grotendeels klaar, we werken aan en oefenen met interne werkafspraken. 

Deze mogelijkheid wordt momenteel gerealiseerd en is naar verwachting per 1 januari 2023 beschikbaar. 

continu proces 

collega's worden in september voorgelicht over de werkprocessen zoals ze op papier staan en in de praktijk ingezet moeten gaan 

worden (alle neuzen dezelfde kant op)... 

Door ziekte collega niet te beantwoorden 

Regionale afstemming loopt nog. Is tevens complex vanwege relatie met WKB.  

Nieuw VTH-systeem is nog niet ingericht en getest op dit onderdeel. Opleidingen zijn nog niet gegeven. 

Nog volop mee bezig. 

De processen zijn niet geïmplementeerd. 

Adequate opleidingen volgen nog. Van de basis zijn zij wel op de hoogte. 
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Toelichting vraag 15 - Toezichthouders en handhavers zijn op de hoogte van de veranderende manier van werken onder 

de Omgevingswet en de werkprocessen zijn erop aangepast 

Er is een basistraining geweest, een verdiepende training en er komt nog een workshop met theorie en casussen. De 

werkprocessen zijn er echter nog niet op aangepast. Het VTH-jaarplan voor komend jaar (na inwerkingtreding) ligt er nog niet. Er 

zijn nog geen afspraken gemaakt over bijvoorbeeld veranderingen in toezicht en handhaving door de overgang van inrichting naar 

MBA's (omgevingsdienst zal voortaan alleen de milieuactiviteiten toezien; onze eigen T&H is nog niet ingeregeld op de activiteiten 

die opeens dus niet meer onder extern toezicht vallen). Door het relatief grote aantal vacatures liggen zaken hier stil. We hopen dit 

jaar 2 vacatures in te vullen en hebben extra Fte aangevraagd en gekregen bij de raad. Daarmee zijn de vacatures echter nog niet 

ingevuld of extra mensen geworven. 

Op de hoogte, werkprocessen nog niet volledig conform OW ingericht 

Nieuw VTH-systeem is nog niet ingericht en getest op dit onderdeel. Opleidingen zijn nog niet gegeven. 

Dit is grotendeels uitbesteed aan regiogemeente. Hangt ook samen met implementatie (…) in Q4 

Zitten midden in het proces wat er op papier gaat veranderen en aan het doorvoeren binnen de huidige werkwijze. Druk doende 

om dit ook proefondervinderlijk in de pratijk te ondervinden en te testen. Aankomende werken wel meer in de testomgeving hier 

mee aan de slag om daadwerkelijk ook in het nieuwe OLO alles goed te kunnen opvolgen en uitvoeren.  

In het vierde kwartaal worden de cursusen gegeven. 

proces is aangepast. medewerkers moeten nog opgeleid worden.  

ha, dat is een proces van jaaaaaaaaren 

We zijn bezig met het aanpassen van deze processen en de andere manier van werken, nog niet alle werkprocessen zijn aangepast 

De werkprocessen zijn aangepast aan OW. Knelpunt is capaciteit bij TH. 

De teozichthouders zijn opgeleid en kunnen de nieuwe wetgeving toepassen. Maar ze hebben hiermee nog niet geoefend in de 

praktijk en een andere houding vraagt ook ervaring. 

ook hier is voorrang gegeven aan lopende werkzaamheden. in hoofdlijn is de kennis er, werkprocessen moeten nog aangepast 

worden. 

Ze zijn wel op de hoogte, maar de werkprocessen zijn nog niet volledig conform Ow ingericht 

hier wordt nog uitvoering aan gegeven 
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Toelichting op vraag 16 - Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet moet de gemeente de toezichts-en 

handhavingsprocessen bij bouwactiviteiten hebben aangepast aan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Dit 

omvat de inrichting van processen, de informatievoorziening, de afspraken met uitvoeringsdiensten en private partijen 

en de juridische en inhoudelijke aspecten.   

loopt, maar priotiteit voor lopende zaken is ook groot  

VTH software (de ict dus) is er gereed voor. Ik betwijfel of de medewerkers voldoende kennis hebben over het kunnen snappen 

van de nieuwe wetten en het kunnen gebruiken van de inrichting in vth applicatie. Wederom kennis dus. 

In uitvoering  

Ketentest Wkb is gepland. 

We denken niet dat we dit voor die tijd gereed hebben 

Door een enorme ondercapaciteit komen we hier niet aan toe 

Drukdoende met de implementatie van WKB aspecten 

Werkgroep loopt. Krijgen we gereed voor 01-01-2023 

zie vorige antwoord 

De Wkb wordt uitgevoerd door onze Omgevingsdienst. Wij passen daar zelf onze processen niet op aan. 

Deze actie moet nog worden uitgevoerd. Verwachting is dat dit gereed zal zijn voor iwt.  

in uitvoering 

Dit is een draak van een regeling met een absoluut tekort aan kwaliteitsborgers. Maar we werken aan onze kant hard aan het 

gereed zijn. 

processen in beeld. nog inregelen.  

Vind het lastig. We hebben dat gedaan wat wij denken dat we nu voor 1 januari gereed moeten hebben, maar we weten ook dat 

deze nieuwe wet veel trial and error vraagt. Veel gaan we pas ontdekken na 1 januari, zoals afspraken met private partijen (wie 

worden kwaliteitborgers??).  

Onduidelijk of dit voor 1-1-23 aangepast is, afstemming niet mogelijk ivm vakantie 

De processen zijn volledig. De informatievoorziening hierover is waar nodig gedaan. Ook zijn er waar nodig en mogelijk afspraken 

gemaakt met uitvoeringsdiensten en private partijen. De juridische en inhoudelijke aspecten zijn in beeld, hiermee is echter nog 

niet geoefend. Dit lukt ook niet meer voor 1-1-2023 

moet volledig nog worden ingericht, focus ligt vooral bij de omgevingswet.  

Nog veel onduidelijkheid.  

Dit gaat zeker niet lukken voor 1 januari. 

nog niet ingericht 

Nog nodige onduidelijkheid. Wij wachten tot na invoering hoe hier concreet mee om te gaan.  

We zijn ermee bezig 

Procesinrichting zal 1 januari gereed zijn. Afspraken volgen na 1 januari '23 

Dit maakt deel uit van het opleidingsplan dat we eind 2022 afronden.  

Afronden inrichting werkproces en overige acties voor komende periode gepland 

Wordt aan gewerkt. 

Processen moeten nog worden ingericht.  

Processen zijn rond, overige onderdelen volgen.  

Processen zijn per 1-1-2023 ingericht. Overige aspecten zijn niet voor 1-1-2023 gereed. 

De veranderingen zijn in beeld maar moeten nog operationaliseren.  

Aan zowel aangepast handhavingsbeleid als (ICT-)procesgang incl. Wkb wordt nog gewerkt. Tijd voor het afdoende beproeven van 

de nieuwe werkwijze incl. Wkb-impact ontbreekt. Er bestaan zorgen over het beschikbaar zijn van voldoende kwaliteitsborgers 

vanaf datum IWT. 

in proces 

We zijn druk bezig met het inrichten van de VTH-applicatie. Naar verwachting is dit in november 2022 gereed. 

Inrichting van de betreffende informatievoorziening is in de afrondende fase. 

Q4 
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Insteek is om in oktober de VTH taken bij de omgevingsdienst onder te brengen. Daarvoor zullen nog de nodige aanpassingen 

gemaakt én getest moeten worden. Het personeel van de omgevingsdienst is/wordt (op tijd) hiervoor opgeleid en de 

processen/systemen aangepast. Informatievoorziening vindt niet eerder plaats dan na besluit 1e kamer in november. Afspraken 

met ketenpartners worden momenteel in een werkdocument gegoten. 

Nog niet opgepakt 

zie antwoord vorige vraag 

Inrichten VTH softwaresysteem nog niet volledig gereed. 

Loopt via (...). Zal tijdig zijn aangepast. 

Inrichten VTH softwaresysteem nog niet volledig gereed. 

Nog steeds in afwachting van verdere concretisering vanuit externe partners 

zijn we mee bezig. Beperkte capaciteit maakt het lastig 

De uiteindelijke beleidskeuzes worden tussen gemeente en OD afgestemd. 

Nog te veel onduidelijkheden. 

Zie antwoord vraag 25 

Nog niet mee bezig 

Volgt in Q4 2022. 

Idem. Zie toelichting bij actie 12. 

Aan zowel aangepast handhavingsbeleid als (ICT-)procesgang incl. Wkb wordt nog gewerkt. Tijd voor het afdoende beproeven van 

de nieuwe werkwijze incl. Wkb-impact ontbreekt. Er bestaan zorgen over het beschikbaar zijn van voldoende kwaliteitsborgers 

vanaf datum IWT. 

Procesaanpassing en implementatie is in volle gang 

koppeling aan de ontwikkeling van de werkprocessen dit najaar 

komt in najaar aan de orde 

Inrichten VTH softwaresysteem nog niet volledig gereed. 

Processen zijn wel uitgewerkt, maar afspraken met uitvoeringsdiensten en private partijen zal niet voor 1-1-2023 gereed zijn. Zowel 

gemeente als de marktpartijen hebben zich nog onvoldoende hierop voorbereid vanwege onduidelijkheden en capaciteit... 

Onduidelijkheid bij de medewerkers over de te verrichten werkzaamheden rond de Wkb vertraagt het opstellen van 

werkprocessen.  

Veel onduidelijkheid. Zijn nog e.e.a. aan het uitzoeken.  

wordt aan gewerkt en doelstelling is wel ook dit nader in te richten voor 1/1/2023 

Deelprocessen moeten nog lokaal verder worden ingericht en de verwachting is dat dat niet gereed is voor 1-1-'23. 

Hier wordt verwezen naar de toelichting die is gegeven bij actie 7. 

wordt voorbereid 

is in uitvoering 

Processen zijn anagepast in VTH-applicatie, er is een proefproject gedraaid en er is nagedacht over e werkwijze en werkafspraken 

rondom de WKB voor V,T en H. De leereffecten van dit proefproject zullen wel moeten worden geborgd in de organisatie. Verder 

moet de informatievoorziening nog op orde worden gebracht.  

de processen moeten nog worden ingericht 

Agv van langdurige onduidelijkheid over de Wkb moet de implementatie nog starten, maar is voor 1 januari 2023 afgerond. 

Markt is er nog niet klaar voor, nog geen onderwerp van gesprek geweest met de uitvoeringsdiensten 

Zie antwoord actie 12 

Werkprocessen zijn al aangepast. Maar wij verwachten dat de bij die processen behorende cultuuromslag veel meer tijd in beslag 

neemt dan tot 1-1-23. 

Het antwoord hier is gelijk aan de strekking voor vergunning met de Wkb. We proberen nog te doen in 2022 wat lukt, echter zijn 

we ook erg afhankelijk van de markt die ook nog niet zover is.  
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proefproject moet nog gedraaid worden 

Aan processen en sjablonen wordt nu de laatste hand gelegd, per 1-10-2022 wordt hiermee geoefend 

De informatievoorziening moet nog opgepakt worden. We verwachten dit eind ban het jaar geregeld te hebben. 

Vanwege capaciteitsproblemen lukt dit niet en ook is er sprake van een gebrek aan kwaliteitsborgers in de regio. 

Dit wordt nu uitgewerkt in de processen, online opleiding is aangeboden aan medewerkers 

Ook het gebied van de Wkb moeten we nog veel slagen maken. Naar verwachting wordt dit (te) krap in de tijd. 

Hiervoor is een werkgroep actief en de uitvoering onderhanden. 

deelname in proefproject. het daadwerkelijk beproeven van proces en informatievoorziening start in Q4 

De processen zijn ingebouwd in het systeem, de sjablonen nog niet.  

Streven voor 1 januari 

Processen zijn ingericht, medewerkers zijn opgeleid, beleidsplan wordt aangepast, alleen afspraken met externe partijen (niet 

zijnde ketenpartners) zijn niet gemaakt. we proberen proeftrajecten te draaien maar tot nu toe is er maar 1 partij geweest die mee 

wilde doen. Afspraken met deze partijen zullen pas na de invoering gemaakt kunnen worden, afhankelijk hoe de wkb in de praktijk 

gaat lopen.  

Zie reactie vraag 27, hier komen we gewoon echt tijd voor te kort 

Het meldingsproces is grotendeels klaar, acceptatie testen zijn ingepland om begin december uit te voeren 

De processen zijn voor ca. 80% gereed. De opleidingen zijn gestart, maar nog niet afgerond. Laat staan het oefenen. Dat volgt 

wanneer proces en opleiding gereed zijn. Centrale of algemene afspraken met private partijen zullen niet voor 23 gemaakt zijn. 

Afspraken worden vooralsnog per casus gemaakt.  

In de basis weten we hoe de rol van de gemeente nu is, afstemming met derden moet nog gaan volgen. 

Impact op hoofdlijnen duidelijk, operationele uitwerking vindt op dit moment plaats. 

Voorbereidingen zijn in gang gezet 

Zie 19 

we weten wat we moeten doen. De inrichting volgt spoedig 

We hebben 2 proefprojecten gedraaid. Hieruit komen nog veel onduidelijkheden naar voren. Daarnaast vragen wij ons echt af of 

dit moment het juiste moment is om de WKB in te voeren gelet op diverse problemen in de markt en de druk om met spoed 

woningen te realiseren. Zoals de vlag er nu bijhangt gaat de WKB daar vertragend in werken. 

loopt nog 

Opleidingen volgen en moet nog worden ingericht. Afspraken met derden partijen zijn nog niet gemaakt.  

mee bezig 

mee bezig 

We hebben de processen ingericht, en een selfassement gedaan. Training van de grote groepen gebeurt in Q4. We hebben geen 

zorgen. 

Het ambitieniveau moet nog worden vastgesteld. En uitwerking in beleid is nog nodig.  

Nee, laatste zaken staan voor kwartaal 4 2022 ingepland.  

De inrichting van de processen is gereed. De informatievoorziening moet nog worden opgestart. Er worden geen aparte afspraken 

met private partijen gemaakt.  

Is lopende. 

inrichting van processen, de informatievoorziening wordt nu vormgegeven, afspraken met private partijen 

en de juridische en inhoudelijke aspecten nog niet goed geregeld 

Processen, informatievoorziening en uitvoeringsdiensten gaat wel lukken voor 1-1-2023. Afspraken met private partijen 

verwachten we niet.  

Minimale acties per januari 2023 gereed. 

Hier wordt op dit moment op hoofdlijnen op voorbereid, maar het traject van opleiden en processen aanpassen moet nog 

gebeuren en is naar verwachting niet op 1 januari 2023 gereed. 
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Geen capaciteit.  

Dit loopt stroef omdat kwaliteitsborgers wachten op wat er gaat gebeuren en gevolgen (mede daardoor) niet goed te overzien zijn 

Er ligt een format wat we moeten doen, maar het moet nog in het proces verwerkt worden. 

laatste puntjes m.b.t. informatievoorziening moeten nog gemnakt worden. 

De inrichting van de processen is gereed. De informatievoorziening moet nog worden opgestart. Er worden geen aparte afspraken 

met private partijen gemaakt. 

Nog veel onduidelijk rond WKB. Valt samen met maar staat in mijn ogen los van invoering omgevingswet 

Trainingen in het najaar 

De inwerkingtreding van de Wkb brengt risico's met zich mee. Zeker als het gaat om dienstverlening richting inwoners. Naast 

nieuwe wettelijke taken willen we in alle gevallen qua dienstverlening als gemeente meer bieden voor onze inwoners. Daarnaast 

willen wij tijdens de overgangsperiode (2 jaar) ook extra controle en toezicht houden in risicovolle gevallen. Daarbij gaat het om 

extra controle en toezicht waar sprake is van lokale risico's (bodemdaling/niet gesprongen explosieven etc.) en bij constructies die 

aan het zicht zijn onttrokken. Besluitvorming hierover vindt plaats in Q4 2022. 

In uitvoering 

Intern processen gereed, hoe het in de praktijk gaat werken is een zorg. Weinig kennis aanwezig bij private partijen.  

Kan voor 1 januari maar de zorgen liggen bij DSO: de scheiding en de partijen die moeten komen. Operationeel is niet klaar. 

Ook hier zullen nog na inwerkingtreding veel onduidelijkheden in de regelgeving zijn, die pas bij de uitvoering opgepakt kunnen 

worden. 

De werkprocessen moet nog definitief beschreven worden; hieraan wordt nu gewerkt. 

er is nog veel onduidelijkheid, wel wordt nagedacht hoe dit opgepakt wordt. Administratie en klantcontactcentrum kunnen een 

breed scala aan vragen verwachten. 

Deze moeten nog worden vastgesteld en geimplementeerd. 

De opleiding en inhoudelijke verdieping moet nog plaatsvinden. 

Mee bezig 

Afspraken moeten nog met de behandeldienst worden gemaakt. Beleidskeuzen nog worden voorbereid. Opleiding moet nog 

plaatsvinden. 

Mee bezig, op 1 januari 2023 afgerond. Voorwaarde is wel dat ons VTH-systeem dit ondersteunt. Volgens de softwareleverancier 

moet dit in het laatste kwartaal van 2022 geregeld zijn. 

We moeten er voor zorgen dat de processen zijn ingericht. En zorgen dat informatie op de website van de gemeente gaat komen. 

Voor de WKB moet nog een heleboel gebeuren en dat gaan we niet halen voor invoering.  

Nog niet opgepakt. 

de OD is hiermee bezig 

Nog niet opgepakt. 

Zie vorige vraag. Ook de informatievoorziening moet de komende 3 maanden nog plaatsvinden. Ingezet wordt op realisatie voor 1 

januari, maar gezien de hoeveelheid die nog moet plaatsvinden, zullen diverse acties mogelijk nog na 1 januari moeten 

plaatsvinden. 

Afspraken en processen nog niet gereed.  

Het is de vraag of afspraken met private partijen allemaal rond zijn per 1 januari 

We zijn hier nog mee bezig, Wie treedt er op bij signalen non-conformiteit kwaliteitsborger, moet nog formeel belegd worden. 

Medewerkers zijn wel inhoudelijk wel getraind voor het werk.  

nog niet gestart 

Zie actie 7 en actie 12. 

handhaving beleid nog aanpassen, processen implementeren en borgen 

Afspraken moeten nog vorm krijgen. 

zie toelichting actie 12 
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Omdat het Wkb-traject nog grotendeels moet starten, is de verwachting dat dit per 1/1/2023 nog niet is afgerond. 

We zijn aan het inrichten, zoeken proefprojecten (zie eerder). Als de proefprojecten zijn doorlopen kunnen de processen definitief 

worden gemaakt.  

Het streven is om voor 1 januari 2023 de organisatie gereed te hebben voor de invoering van de Wkb. De legesverordening is in 

route richting raad. Ivm verkiezingen is er net nieuw college en raad begonnen. Hiermee moeten nog afspraken worden gemaakt 

over beleidskeuzes. Deze hebben doorwerking op de processen, informatievoorziening en overige afspraken. We moeten vooral 

blijven monitoren en bijsturen, verwachting is dat de overgang niet soepel gaat verlopen. Grote zorgpunt is of ICT wel werkend is, 

of de marktpartijen er wel klaar voor zijn, onze capaciteit staat onder druk om onze organisatie gereed te maken en we te maken 

hebben met de arbeidsmarktproblematiek. 

Momenteel in de afrondende fase.  

Dit ligt bij de(...). Wij hebben onvoldoende tijd gekregen om onze reactie af te stemmen. 

Nog niet afgerond 

Processen worden op dit moment aangepast. Informatievoorziening richting bouwers/projectontwikkelaars/corporaties/eigen 

gemeentelijk afdelingen heeft plaatsgevonden via organiseren voorlichtingsbijeenkomsten. Informatievoorziening burgers gaat 

plaatsvinden op het moment dat er duidelijkheid is over de inwerkingtredingsdatum. Afspraken met de veiligheidsregio die ons 

adviseert over de technische brandveiligheidseisen van het Bouwbesluit worden gemaakt.  

De afspraken met partijen zijn nog niet gemaakt, de werkprocessen in het verband van ICT zijn onderweg en waarschijnlijk rond 1 

januari 2023 wel afgerond. 

Processen ingericht: daar gaan we de komende maanden mee aan de slag. De informatievoorziening: dat wordt de komende 

maanden getest. 

Met name de afspraken staan nog in de kinderschoenen. 

Grote druk op de WKB. Impact op de afdeling T&H zeker aanwezig. Verwachting is dat dit niet volledig ingericht zal zijn op 1-1-

2023 

Op dit moment hebben we geen toezichthouder en kan het team VTH deze werkzaamheden door capaciteitsproblemen ook niet 

over nemen. 

Werkgroep is hiermee bezig 

Zie vorige vraag/antwoord 25 

De inrichting van de processen wordt binnenkort opgestart. 

Landelijk lopen er tal van pilotprojecten die eerst geevalueerd moeten worden voordat wij exact weten wat er van ons verwacht 

wordt. De evaluaties zijn ons nog niet bekend en daarom kunnen wij nog niet alles regelen. Het wordt ook erg krap om dat voor 1-

1 te doen. Wat we wel al weten hebben we geregeld (75%), maar dat andere kunnen we pas als daar duidelijkheid oer is vanuit het 

Rijk. 

geen prioriteit en capaciteit  

Geen prioriteit vanwege drukke werkzaamheden 

Inrichting van de betreffende informatievoorziening is in de afrondende fase.  

Informatievoorziening wordt gaandeweg nader uitgewerkt.  

De werkprocessen zijn aangepast en bekend bij medewerkers, alleen we hebben niet kunnen oefenen omdat we geen pilot 

hadden. Daarnaast is website nog niet op orde.  

Processen worden in beeld gebracht door een projectbureau. Vervolgens moet het een vertaling krijgen naar de organisatie. Het 

nieuwe systeem wordt al ingericht op de nieuwe werkprocessen. Het plan voor informatievoorziening moet nog uitgewerkt 

worden. Uitvoeringsdiensten? Het projectbureau is bezig met een (personele) impactanalyse. Ook zijn ze bezig met de 

beleidskeuzes die we moeten maken. Dit krijgt een plek in het nieuwe VTH-beleid. Het streven is om dit alles voor 1 januari gereed 

te hebben.  

Doorwerking Wkb in het VTH-beleid moet nog verder vorm krijgen. 

Verwachten wij 
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Werkprocessen zijn in beeld maar er moet nog worden geoefend. 

Medewerkers die betrokken zijn met de Wkb hebben een algemene basiscursus gehad en er volgen verdere verdiepingscursussen. 

De processen zijn in kaart gebracht en worden ingericht in (…). Afronding Q4. Er lopen op dit moment 3 pilots Wkb. 

Handhavingsbeleid Wkb is door de  (...) (in overleg met de gemeenten) opgesteld en ligt ter vaststelling bij het College van B&W. 

Legesimpact Wkb is in kaart gebracht. 

Zie antwoord op vraag 23 

We zijn bezig met de inrichting van de processen. De informatievoorziening moet nog worden aangepast en er zijn nog geen 

afspraken met uitvoeringsdiensten en private partijen gemaakt. De juridisch en inhoudelijke aspecten dienen ook nog nagekeken 

worden. Gezien de planning zijn nog niet alle stappen afgerond voor 1 januari 2023.  

minimaal 

Het streven is er wel, maar het is niet realistisch. We krijgen straks te maken met partijen die nu nog niet bestaan.  

Uitvoerende taken zijn ondergebracht bij  (...). Afspraken  (...) en private partijen moeten nog worden gemaakt. 

deels, kan ook na 1 januari 2023 

We hebben een proefproject gedraaid, we werken verder aan beleid en afspraken 

De processen zullen klaar zijn, maar de medewerkers zijn dan nog niet volledig opgeleid. De juridische en inhoudelijke aspecten 

(handhavingsbeleid) zullen niet geheel gereed zijn. 

Op papier is het klaar. ICT (VTH-systeem) dient nog ingericht te worden 

14 september gaan we hiermee van start en op 1 november is streefdatum om klaar te zijn er mee. Ketentesten nog niet 

uitgevoerd, we willen gebruik maken van de individuele ronde die nu vanuit VNG wordt aangeboden 

Door ziekte collega niet te beantwoorden 

Regionale afstemming loopt nog. Voorbereidingen vergen bovendien veel tijd gezien complexiteit.  

cursussen worden ingepland 

Nieuw VTH-systeem is nog niet ingericht en getest op dit onderdeel en website nog niet gereed. Er zijn geen afspraken gemaakt 

met uitvoeringsdiensten of private partijen. 

Nog volop mee bezig. 

De informatievoorziening moet nog op worden gezet. 

Op basis van een uitgevoerde impactanalyse moeten er nog afspraken over het proces worden gemaakt. 

Zie ook de toelichting op vraag 26. 

Werkprocessen wordne komende maanden uitgewerkt 

Nieuw VTH-systeem is nog niet ingericht en getest op dit onderdeel en website nog niet gereed. Er zijn geen afspraken gemaakt 

met uitvoeringsdiensten of private partijen. 

zie vraag 24 

Procesomschrijving staat, informatievoorziening is op orde en wordt aankomende weken druk aan gewerkt. In de proef moet de 

uitvoeringsdiensten nog worden meegenomen in het uiteindelijke werkproces benoemd zijn.  

Hier zijn we mee aan de slag, en koersen op afronding voor 1-1-2023 

wordt nog hard aan gewerkt. is niet zeker of het voor 1 januari haalbaar is.  

Deze staat in de steigers, moet breed uitgerold (maar niet te vroeg....)  

Er is een training geweest en er worden afspraken met de regio gemaakt.  

Door de hoge werkdruk is er te weinig tijd om er goed invulling aan te geven en de werkprocessen aan te passen. Typ hier uw 

tekst Ook afspraken met de uitvoeringsdienst en private partijen moeten nog worden gemaakt. 

De werkprocessen zijn aangepast aan WKB. Knelpunt is capaciteit bij TH.  

We moeten ruimte hoen om de reageren op de feitelijke ontwikkeling in de markt van kwaliteitsborgers. Dit najaar zal de balans 

worden opgemaakt en meegenomen in de aanpassing van T&H. Informatievoorziening moet nog worden aangepast. Hier lopen 

we in de voorbereiding tegen de grens van de beperkte capaciteit en hoge belasting van de betrokken medewerkers. de zit 
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De inrichting van de processen is gereed. De informatievoorziening moet nog worden opgestart. Er worden geen aparte afspraken 

gemaakt met private partijen. 

wegens personeelskrapte is er voorrang gegeven aan lopende werkzaamheden. algemene kennis is aanwezig; werkprocessen en 

afspraken moeten nog geborgd worden, een publiekscampagne moet vorm krijgen.  

Proces is ingericht, informatievoorziening op de website moet nog worden gerealiseerd, m.b.t. de inhoudelijke en juridische 

aspecten worden we nog opgeleid 

Het traject is in gang gezet en de komende maanden moeten we de werkprocessen concreet gaan uitwerken 

de verwachting is dat we nog in 2023 moeten afronden 

processen moeten nog verder worden uitgewerkt. september moet de inrichting gereed zijn. 
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Toelichting vraag 17 - Gemeenten zijn instaat om bij  de inwerkingtredingsdatum het tijdelijk omgevingsplan van 

rechtswege te wijzigen.  

We gaan niet werken met omgevingsplannen. Het worden GOPA's. In 2024 kijken we wel naar de ervaringen van anderen en 

hopen dan aan te haken. Wij kiezen ervoor om de winkel draaiend te houden. 

Door een enorme ondercapaciteit komen er niet aan toe om ons hierop te oriënteren. 

Technisch zou het kunnen. Maar er moeten nog heel veel inrichtingsvragen beantwoord worden waar nu simpelweg geen tijd voor 

is. Dit is mede de reden waarom er een vertekend beeld is tav het DSO. technisch kan het, maar kunnen we er in de praktijk ook 

mee werken?? 

De software is geïmplementeerd, we hebben opleiding gedaan en we gaan heel voorzichtig oefenen. Maar het echt beproeven 

hiervan is nog niet mogelijk en hebben we ook geen tijd voor. We hebben nog steeds geen enkel functionerend omgevingsplan 

dat uit meer dan een enkele regel bestaat gezien. Dit kan dus niet! Ook wat de TAM precies gaat inhouden is onduidelijk en vraagt 

te veel aanpassing (dan moet je twee keer een transitie door) 

Misschien kunnen we technisch wel een wijziging doen, inhoudelijk willen we eerst de basis op orde brengen  

nog niet ingericht  

Technisch kan het, inhoudelijk is het niet uitvoerbaar.  

Wij werken met (…), dus dit is een serieus risico en vereist nog nader onderzoek. Veiligheidshalve kies ik hier 'geen van beide' 

20 maanden geleden hebben we de benodigde software aangeschaft. In mei dit jaar melde de leverancier (…) dat de software 

compleet vernieuwd werd en dat we de eerste versie pas in oktober 2022 beschikbaar hebben. De capaciteit was al erg krap en 

inregelen, opleiden en testen is hierdoor niet mogelijk. De TAM-IMRO zien wij niet als een oplossing. Voor de uitvoeringspraktijk is 

het nog steeds niet helder hoe we dit in de praktijk moeten gaan toepassen. Er zijn wel handleidingen, maar die zijn nog niet 

volledig. Naast het feit dat we onze beperkte capaciteit moeten verdelen over het huidige en nieuwe stelsel komt daar een derde 

route (TAM-IMRO) bij, dit is voor de praktijk onwerkbaar. Onze initiatiefnemers zien het al helemaal niet zitten. Daarnaast vraagt 

TAM_IMRO om twee systemen in de lucht te houden en later de procedure nogmaals te doen onder het nieuwe systeem, met alle 

juridische risico’s van dien. TAM-IMRO zien wij dus niet als een werkbare oplossing, op z’n hoogst als een politieke 

ontsnappingsroute. De kloof tussen wat in Den Haag wordt bedacht en de uitvoeringspraktijk blijkt ook nu weer groot te zijn.  

We kunnen het wel, maar nog niet exact hoe. Proef start binnenkort.  

Dit is voor ons een enorme uitdaging. Wij hebben 2 jaar geleden (…) als applicatie aangeschaft. (…) heeft de applicatie inmiddels 

compleet veranderd. Het is voor ons onduidelijk of en hoe wij het omgevingsplan vanaf 1 januari kunnen wijzigen 

Nog geen tijd gehad om te oefenen. STOP standaard is nog in de maak qua applicatie dus nog helemaal geen kennis of mee 

kunnen oefenen. Bovendien is dit ook erg lastig omdat je nog geen echt omgevingsplan hebt. TAM-imro lijkt alleen in geval van 

nood gebruikt te mogen worden en als je kijkt naar de documenten die daarvan zijn opgeleverd dan lenen alleen echt urgente 

woningbouwopgaven of iets dergelijks zich daarvoor. Alle andere soort ontwikkelingen zet je dus volledig stop. Bijvoorbeeld een 

agrarier die zijn bedrijfswoning wilt omzetten naar gewone woning bestemming dat gaat dus niet. Hypotheek verstrekkers eisen 

dit wel vaak voordat ze een hypotheek afgeven. Gevolg is dat agrarier zijn woning niet verkocht krijgt. Dit soort problemen wordt 

allemaal geen rekening mee gehouden. 

onvoldoende bekend binnen de organisatie 

Er is een systeem gekocht om het omgevingsplan op te stellen, deze is op het moment nog niet aangesloten op DSO. Een 

probleem hierbij is het ontbreken van expertise binnen de gemeente. Er wordt nu gewerkt aan een handboek voor het opstellen 

van het omgevingsplan. Dit handboek bevat ook een regelbibliotheek. Het is nog onduidelijk of de voortgang zodanig is dat we 

begin 2023 in staat zijn om het omgevingsplan te wijzigen. 

In de TAM IMRO bestaat nog onvoldoende inzicht. Plansoftware is eind 2021 aangeschaft, geïmplementeerd en aangesloten op de 

pré omgeving van het DSO. Enige opleiding /instructie van gebruikers heeft plaatsgevonden. De gemeente is regie-gemeente en 

op het moment van training waren er nog geen uitwisselstandaarden. Eind augustus 2022 is de gemeente geconfronteerd met een 

aanzienlijke productvernieuwing van de applicatie die in Q4 kan worden geïnstalleerd. In dat kader moeten licenties worden 

aangepast en uitgebreid, de SLA moet worden aangepast, de applicatie moet worden geïnstalleerd en een data conversie dient 

plaats te vinden. Daarna kan training en instructie plaatsvinden. Daadwerkelijk oefenen voor 1 januari 2023 is niet haalbaar. 

Ondertussen bestaat de intentie om een handboek Omgevingsplan op te stellen waarin opzet en systematiek van het 

omgevingsplan wordt uitgewerkt, een roadmap op te stellen voor de weg naar een volledig nieuw OP en een pilot te laten 

plaatsvinden tussen gemeente, stedenbouwkundig bureau en het softwarebureau. 
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Toelichting vraag 17 - Gemeenten zijn instaat om bij  de inwerkingtredingsdatum het tijdelijk omgevingsplan van 

rechtswege te wijzigen.  

We denken dat we inhoudelijk nog niet goed genoeg op de hoogte zijn van hoe alles in het OP moet komen, om een wijziging OP 

te kunnen maken.  

De mutatiefunctionaliteit is op 1 januari 2023 niet gereed. Onze softwareleverancier (…) is niet in staat om deze functionaliteit voor 

1 januari 2023 op te leveren. Het omgevingsplan kan wel volledig worden ingetrokken en vervangen. De hierbij behorende 

juridische risico's zijn nog niet bekend. 

softwareleverancier geeft niet thuis op verdere test van de geïnstalleerde software (publiceren en bekendmaken) 

We gaan nu pas onderzoeken of TAM-IMRO de weg is voor ons. Maar door capaciteitsproblemen is dit een groot risico en 

verwachten we niet klaar te zijn per 1-1-2023. 

Het antwoord op deze vraag moet ik op dit moment schuldig blijven. 

Er kunnen op dit moment geen meerdere procedures naast elkaar gedraaid worden. Opbouw is gebiedsgericht. Functionaliteit is 

een must have maar wordt door de leverancier telkens naar achteren geschoven. Naar verwachting wijzigen we via STOP-TPOD 

standaard. 

Het is nog niet mogelijk om het omgevingsplan te wijzigen in de plansoftware (…) en het is ook niet zeker of dit op 1 januari 2023 

wel kan. We hebben veel tijd en energie gestoken in het opbouwen het casco omgevingsplan voor onze gemeente waarmee we - 

als de wet in werking treedt -gewenste wijzigingen in het definitieve deel mogelijk willen maken. De TAM is voor onze gemeente 

geen goed alternatief omdat dit veel extra tijd en weer om een nieuwe expertise vraagt en er ondertussen wel moet worden 

voldoen aan de regels uit de Ow (o.a. instructieregels en bruidsschat). Het uitrollen van de bruidsschatregels over het hele 

gemeentelijke grondgebied wordt met het toepassen van de TAM onmogelijk. Er zal daarom zoveel mogelijk gewerkt gaan 

worden met bopa’s die we echter nog niet hebben kunnen oefenen, waarvan het onduidelijk is hoe we ze moeten aanleveren in 

het DSO en hoe de bopa’s daarin worden getoond. Voor een gebiedsontwikkeling is een bopa echter geen goede oplossing. Bij 

een planontwikkeling die gevolgen heeft buiten het plangebied zal toch het omgevingsplan gewijzigd moeten worden.  

technisch gezien (software) zouden we beide moeten kunnen. STOP - TPOD zijn we inhoudelijk gezien nog niet op voorbereid en 

de vraag is of stedenbouwkundige bureaus waar wij van afhankelijk zijn wel zijn voorbereid. TAM-IMRO daarvan is het wachten op 

de instructies daarvoor, maar kan wellicht een optie zijn 

We gaan waarschijnlijk werken met TAM IMRO. Ik vraag mij af of STOP/TPOD wel eens een optie is. Daarnaast is er nog geen enkel 

voorbeeld gepubliceerd en beproefd.  

Wij kunnen wijzigen via TAM-IMRO en STOP-TPOD (afhankelijk van de concrete situatie). Wij hebben echter wel veel twijfel over de 

wenselijkheid van de inzet van de tijdelijke maatregelen. 

Wij zijn technisch in staat tot het wijzigingen van het omgevingsplan, inhoudelijk nog niet. 

Technisch in staat om te wijzigen, inhoudelijk nog niet. 

nog niet georiënteerd, omgevingsplan van rechtswege, wijzigingen hebben geen voorkeur, via BOPA werken 

Technisch in staat om te wijzigen, inhoudelijk nog niet. 

Zoal het er nu naar uitziet - alle berichtgeving volgend - werken beide nog niet. Dus hier is nog geen keus te maken. De 

leverancier van onze nieuwe plansoftware adviseert alle klanten om NIET over te stappen naar STOP-TPOD per 1/1/2023. Kortom: 

we zitten in een vreemde situatie. En daarbinnen is dit een nog vreemdere vraag... 
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Toelichting vraag 17 - Gemeenten zijn instaat om bij  de inwerkingtredingsdatum het tijdelijk omgevingsplan van 

rechtswege te wijzigen.  

De gemeente (...) heeft via diverse oefentrajecten deskundigheid proberen op te doen met het wijzigen van het omgevingsplan. 

Gedeeltelijk is dit gelukt, maar gedeeltelijk ook niet. Vanwege capaciteitsproblemen, de complexiteit van de materie en het niet 

goed functioneren van het DSO. Zonder extra oefening gaan wij er niet van uit dat dit op 1 januari ineens wel kan. De (technische) 

randvoorwaarden om wijzigingsbesluiten te kunnen nemen zijn aanwezig.  (...)-GO ((...) = marktleider als het gaat om plansoftware) 

kan alleen een omgevingsplan volledig intrekken en vervolgens een nieuw (volledig) aangepast omgevingsplan publiceren. Het 

wijzigen van een deel van het omgevingsplan is technisch niet mogelijk en gaat in 2023 niet mogelijk zijn. Op deze manier omvat 

het wijzigingsbesluit iedere keer het volledige omgevingsplan (intrekken en vervangen). Dat maakt iedere wijziging weer 

appellabel. Dat is juridisch (rechtszekerheid / rechtsbescherming) en organisatorisch (€ en uren) zeer onwenselijk.  Wij zijn 

gedwongen om TAM-IMRO te gebruiken als onverkort wordt vastgehouden aan inwerkingtreding van de wet op 1-1-2023 . Ook 

dat is zeer onwenselijk om de volgende redenen: 1) IMRO is niet gemaakt voor een omgevingsplanwijziging dat moet voldoen aan 

de Omgevingswet. Nieuwe soorten werkingsgebieden en verschillende activiteiten die we onder de Owet kennen, moeten dan 

ingepast worden in een mal die daar niet voor gemaakt is. Dit betekent dat je 2 manieren moet leren als gemeente om je plan te 

digitaliseren: 1) een TAM-IMRO manier en 2) een STOP/TPOD manier. We hebben al een hoge werklast en een tekort aan 

personeel als kleine gemeente. Werken met TAM-IMRO is dus organisatorisch heel onwenselijk. 2) Het ontwikkelen van het nieuwe 

omgevingsplan dat moet voldoen aan alle eisen van de Omgevingswet is al een grote uitdaging. De TAM-IMRO plannen moeten 

later toch nog worden omgezet naar STOP-TPOD plannen. Dit levert dus ook op de lange termijn dubbel werk op. 3) 

Omgevingsplannen hebben een bredere reikwijdte dan bestemmingsplannen. Dat betekent automatisch ook meer regels. Meer 

regels gieten in de TAM-IMRO mal (daar niet voor gemaakt) betekent ook een flinke achteruitgang in overzichtelijkheid van het 

plan. Dit is zowel slecht voor de dienstverlening (extern) als voor de plantoetsers/vergunningverleners die op grond van het 

omgevingsplan toetsen of een activiteit mag of niet en welke voorwaarden daarbij horen. HYPERLINK "https://www.provero.nl/wp-

content/uploads/2022/06/Workshop-ronde-2-TAM-gemeente-.(...)pdf"Zie ook de presentatie van de NAAAM GEMEENTEN. 

Onze plansoftware (...) is aangeschaft, maar moet nog beproefd worden. Naar verwachting wijzigt de gemeente via STOP-TPOD, 

maar het is nog onvoldoende inzichtelijk in hoeverre dit mogelijk is en wat hiervoor nog gedaan moet worden. 

Opmerking 1: Indien de TAM IMRO maar een jaar geldig is, dienen gemeenten binnen een jaar de regels en structuur voor het 

gehele grondgebied hebben opgebouwd. Dit is niet haalbaar, er is niet voor niks 8 jaar de tijd gegeven voor de 'ombouw' naar het 

omgevingsplan nieuwe stijl. Opmerking 2: Deze vraag gaat over de technische kant van de zaak. De vraag die ontbreekt in de 

enquete gaat over de inhoud.  Er is nog onvoldoende kennis op 1 januari bij de medewerkers van RO om een (herziening) 

omgevingsplan zowel STOPTPOD als TAM IMRO op te stellen of een omgevingsplan dat door een bureau wordt aangeleverd te 

kunnen beoordelen.. Er moet nog veel tijd worden geinvesteerd in het leren werken (inhoud, proces) met een omgevingsplan 

aangezien dit een nieuw planvormingsinstrument is dat wezenlijk afwijkt van de huidige praktijk. Dit vergt een grote inzet in tijd en 

daar is geen capaciteit voor.  

Eigenlijk geen idee of we hier in een van deze vormen op tijd voor klaar zijn. Tamimro is complexer dan gedacht. 

Technisch zou het misschien gaan maar inhoudelijk weten we nog niet wat dit allemaal inhoudt. We gaan dus alles met een BOPA 

doen. 

Er is nog geen casco en uitgangsdocumenten vastgesteld.  

Aangezien het DSO nog niet op orde is moeten we no (...) gedwongen gebruik maken van TAM-IMRO. Dit is voor ons ongewenst 

maar we hebben hier geen keuze. (Het tweede antwoord ligt hier het dichtste bij. Maar dat konden we niet invullen omdat dan het 

veld voor de toelichting niet beschikbaar was) 

Gaan uitvraag bij externe partij doen om dit helder te krijgen 

technisch gezien kunnen we wijzigen met STOP_TPOD. Inhoudelijk nog onvoldoende know how en ervaring hiermee. Personele 

onderbezetting. Raad heeft besloten in eerste instantie vooral te werken met Bopa's.  

Hier nog geen inzicht in. Dit wordt nu opgepakt. Streven is wel om per 1 januari met STOP-TPOD of met TAM-IMRO te kunnen 

werken. Beide processen zijn voor onze gemeente nieuw. Wij hebben nog niet eerder gewerkt met CHW plannen. Processen 

moeten nog worden beschreven en uitgewerkt, geimplementeerd.  

gaan botsproeven houden in oktober. Dan pas weten we of het werkt. Nieuwe releases software 

Wilde eigenlijk bullit drie invullen, maar ook een opmerking plaatsen (en dat kon alleen bij bullit vier). Vandaar bullt vier. 

Opmerking bij deze vraag: Het is technisch mogelijk voor onze gemeente om te wijzigen via TAM-IMRO en STOP-TPOD. Er is 

echter meer kennis/hulp nodig om daadwerkelijk uit te voeren.  
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Toelichting vraag 17 - Gemeenten zijn instaat om bij  de inwerkingtredingsdatum het tijdelijk omgevingsplan van 

rechtswege te wijzigen.  

Wij zetten nog steeds in op het wèl kunnen wijzigen via STOP per 1 januari. Maar de leverancier is bezig met een nieuwe release 

(die is nog niet beschikbaar). De medewerkers hebben trainingen gevolgd voor de oude release, maar hebben daar nu dus niets 

meer aan (al zijn we blij met de nieuwe release die er aan komt, want die is veel gebruiksvriendelijker!) en de plan-plankoppeling 

voor de voor ons zeer noodzakelijke uitwisseling van data met externe bureaus werkt nog niet. De minister kan wel zeggen "dat is 

de verantwoordelijkheid van de gemeente zelf" en natuurlijk heeft hij daarin objectief gezien een punt. Maar het is niet zo dat als 

wij tegen de leverancier zeggen dat hij sneller moet leveren dat hij dat dan ook kan. En de optie om met hem te breken en over te 

stappen naar een andere leverancier is natuurlijk absoluut niet denkbaar (los van het geld en de tijd die de inkoop dan zal kosten 

moeten we dan weer opnieuw beginnen). Als de nieuwe release beschikbaar komt, gaan we er natuurlijk mee aan de slag. Ook 

daar geldt dat dat weer op de schouders van dezelfde paar mensen komt die eerder al genoemd werden (bij de applicaties, 

werkprocessen, toepasbare regels etc). Ook hier hebben we extra fte gevraagd en gekregen van de raad. Maar de werving is op dit 

moment een grote uitdaging. We verwachten daarom een dip in de dienstverlening en hebben onze raad en inwoners alvast 

geïnformeerd. Overigens zien we op dit punt een extra groot risico op het gebied van wijzigen omgevingsplan voor stoppende 

agrariërs. Dit is nodig om hen in aanmerking te laten komen voor de stoppersregeling. Politiek risico voor gemeente-provincie-rijk 

als blijkt dat het daar dan op vastloopt. 

Of de gemeente kan wijzigen hangt af van of het DSO / TAM-IMRO functioneert. De wettelijke gevolgen (bruidsschat, gezondheid, 

instructieregels) van de OW en de doorwerking in het OP zal nog moeten worden beoordeeld en bepaald 

Of de gemeente kan wijzigen hang af van of het DSO/TAM IMRO functioneert. De wettelijke gevolgen (bruidsschat, gezondheid, 

instructieregels) van de OW en de doorwerking in het OP zal nog moeten worden beoordeeld en bepaald 

nee, er moeten nog keuzes in software worden gemaakt 
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Toelichting vraag 18 - Medewerkers kennen het overgangsrecht en weten hoe een Buitenplanse omgevingsplan activiteit 

(BOPA) werkt 

Opleidingen zijn gepland. Wel grote zorgen. Opleidingen zitten veelal op een hoog abstractieniveau en gaan uit van de situatie dat 

er een omgevingsplan is. Op 2 januari, echter, zijn er oude bestemmingsplannen en een nieuwe wet.  

ja, zover dat op dit moment uit wet al duidelijk is, probleem vrijwel geen vaste medewerkers 

In uitvoering  

Ketentest bopa en training vergunningverlening gepland 

We doen ons best dit te weten op 1-1-2023 

We moeten nog meer opleiden 

Door een enorme ondercapaciteit komen we er niet aan toe om ons hierin te verdiepen 

Aanvullende sessies in komende maanden. 

Grotendeels maar nog puntjes op de ï 

Training loopt.  

Collega's weten voor een heel groot deel hoe de BOPA werkt; het wachten is nu alleen nog op het modelbesluit BOPA dat de VNG 

aan het opstellen is, zodat we daar een lokale vertaling op kunnen maken.  

De opleiding hiervoor is ingepland in oktober van dit jaar. Met de verschillende stappen van het voorbereidingstraject (intake- en 

omgevingstafel) wordt al wel volop geoefend.  

nog niet ingericht  

Druk bezig op hieraan te voldoen.  

vergt nog uitleg en oefening.  

In oktober afgerond 

Hiervoor dient nog opleiding te worden gevoerd. De daadwerkelijke werkzaamheden en juridische gevolgen zijn uiteraard nog 

onduidelijk.  

De vraag is dubbel, het overgangsrecht is al bekend maar voor de BOPA geldt dat wij in Q3 processimulaties gaan doen 

Proces moet nog beschreven worden en er moet nog geoefend worden. De vraag is of we hiermee tijdig klaar zijn per 1 jan '23 

procedure wordt nu ingericht  

We weten hoe een BOPA werkt. Alleen zijn de juridische vragen in het werkveld nog groot. Zeker hoe de route met het adviesrecht 

van de gemeenteraad gaat verlopen.  

We starten die najaar met het oefenen met een BOPA (incl. overgangsrecht). Op dit moment geen garantie dat we hiermee klaar 

zijn voor 1-1-2023 

"33. Aan het eind van het jaar hebben we nog verdiepende opleidingen staan om er voor te zorgen dat iedereen hier goed 

van op de hoogte is. Dit zijn nu enkele collega's. " 

Zowel de juridische bepalingen als de toepasbare regels uit de Bruidsschat dienen nog te worden beoordeeld en (mits relevant) te 

worden aangepast. Het proces rondom BOPA moet nog worden opgesteld en vastgesteld. Niet alle relevante info op RP.nl is daar 

in een zodanige digitale vorm aangeboden dat dit op datum IWT 'automatisch' opgaat in het tijdelijke omgevingsplan. Het werk 

daaraan loopt nog. 

Worden nu opgeleid incl. opfriscursussen. 

Zolang je geen echte duidelijk hebt over de datum van inwerkingtreding, is het onverstandig om je personeel te belasten met dit 

extra werk. De werklast is al ontzettend hoog bij kleine gemeenten en het is lastig om aan goede mensen te komen. Wij zijn als 

kleine gemeente gedwongen om pas op het laatste moment tijd in te plannen bij de medewerkers om de nieuwe (juridische) 

spelregels echt te leren. Zeker omdat als de wet weer wordt uitgesteld, je er tijd in hebt geïnvesteerd maar de kennis vervolgens 

weer wegzakt (want je werkt er nog niet mee). N.B. Dit is geen pleidooi voor invoering per 1-1-2023. Een halfjaar oefentijd nà 

definitieve besluitvorming door de 1e Kamer over de in datum van inwerkingtreding is een must. Met het loslaten van deze 

oefentijd breng je gemeenten in grote problemen (met name in de planvorming omdat nog onvoldoende geoefend kan worden 

met wijzigingsbesluiten). 

werkproces wordt nu opgesteld 

Q4 

opleidingen staan in 4e kwartal 
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Toelichting vraag 18 - Medewerkers kennen het overgangsrecht en weten hoe een Buitenplanse omgevingsplan activiteit 

(BOPA) werkt 

Er zijn dit jaar veel Webinars (geweest) over de BOPA. Deze worden gevolgd door het personeel. Overgangsrecht is bekend. Dat 

maakt 1 november besluit van de 1e kamer ook ongewenst. Hoe moet de gemeente initiatiefnemers informeren voor nieuwe 

plannen? Of moet de planketen zo maar gewoon 'on-hold' gezet worden, zoals menig gemeente al reeds gedaan heeft. 

Dit wordt komende maanden geoefend. 

Deels wel deels niet. In theorie zou iedereen in 2023 kunnen werken met een tijdelijk omgevingsplan. Het blijft wel nieuw. Hoe snel 

kan de materie eigen gemaakt worden kan verschillen per medewerker. Idem voor een Bopa. Is een nieuw en grotendeels nog 

onbekend instrument. Bopa wordt in het laatste kwartaal aandacht aan besteed. 

Het proces voor de BOPA wordt de komende maanden ingericht 

Deels wel deels niet. In theorie zou iedereen in 2023 kunnen werken met een tijdelijk omgevingsplan. Het blijft wel nieuw. Hoe snel 

kan de materie eigen gemaakt worden kan verschillen per medewerker. Idem voor een Bopa. Is een nieuw en grotendeels nog 

onbekend instrument. Bopa wordt in het laatste kwartaal aandacht aan besteed. 

Beperkte capaciteit en beperkte kennis. Externe adviseurs zijn nog niet op vlieghoogte.  

Hier moeten we ons in gaan verdiepen. Opzet is er vanuit de VNG maar de vraag is of deze ook beproefd is. Overgangsrecht 

moeten we ons nog in verdiepen.  

Wordt meegenomen in de opleiding die in het najaar start 

Opleidingen volgen in het najaar 

q4 

De trainingen hiervoor starten in Q4 2022. 

Onvoldoende kennis over het overgangsrecht en nog niet kunnen oefenen met de BOPA. 

Zowel de juridische bepalingen als de toepasbare regels uit de Bruidsschat dienen nog te worden beoordeeld en (mits relevant) te 

worden aangepast. Het proces rondom BOPA moet nog worden opgesteld en vastgesteld. Niet alle relevante info op RP.nl is daar 

in een zodanige digitale vorm aangeboden dat dit op datum IWT 'automatisch' opgaat in het tijdelijke omgevingsplan. Het werk 

daaraan loopt nog. 

Opleidingen zijn gestart, maar nog niet afgerond 

Deels wel deels niet. In theorie zou iedereen in 2023 kunnen werken met een tijdelijk omgevingsplan. Het blijft wel nieuw. Hoe snel 

kan de materie eigen gemaakt worden kan verschillen per medewerker. Idem voor een Bopa. Is een nieuw en grotendeels nog 

onbekend instrument. Bopa wordt in het laatste kwartaal aandacht aan besteed. 

Niet alle medewerkers hebben voldoende de tijd (kunnen) nemen/genomen om zich te verdiepen in de nieuwe procedures. Hier 

moet de komende maanden nog veel kennis in opgedaan worden. Hier wordt nog tegen aan gehikt.  

Medewerkers weten hoe overgangsrecht werkt, en hoe te werken met een BOPA, maar we kunnen nog niet goed testen en 

oefenen. Zowel vanwege problemen DSO als capaciteitsgebrek 

In 2020 is er voor dit onderwerp een incompany training gehouden. Veel medewerkers hebben ondertussen de organisatie 

verlaten en er zijn nieuwe medewerkers binnen gekomen. Een nieuwe training is noodzakelijk en wordt naar verwachting nog dit 

najaar gegeven. Of iedere betreffende medewerker deze training ook kan volgen is de vraag. Dit in verband met de hoge werkdruk 

en de noodzaak casus nog dit jaar af te ronden.  

We kunnen alleen 'droog' oefenen. Lastig beoordelen.  

nee nog niet training volgt, wel voor 1/1/2023 

Trainingen zijn ingepland voor medio november. 

Dit is niet beproefd. 

Komt in de trainingen aan bod 

zijn we aan het uizoeken en beoordelen 

We moeten ons hierin nog verdiepen. Gebrek aan tijd speelt hierin een grote rol.  

De algemene beginselen zijn bekend, juridische details nog niet 

Voor het BOPA zijn we bezig met het opstellen en implementeren van de werkinstructie. Is op 1 januari 2023 afgerond. We maken 

medewerkers bekent met het overgangsrecht en leren hen om het toe te passen. 

Hiervoor hebben we al kennissessies georganiseerd. Er volgt nog een cursustraject.  
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Toelichting vraag 18 - Medewerkers kennen het overgangsrecht en weten hoe een Buitenplanse omgevingsplan activiteit 

(BOPA) werkt 

We proberen ons zo goed mogelijk voor te bereiden. Maar 'learning by doing' geeft een veel steilere leercurve. En dat kan pas 

vanaf 1-1-23 (de voorlopige IWT). 

De theorie van de BOPA kennen we, op inhoud gaat het ook goed komen. Maar het technische aspect eromheen van het nieuwe 

VTH systeem, het DSO, de STAM-TPOD ect zijn we nog ver van huis. Daar zit met name de uitdaging voor dit aspect, niet zozeer 

op inhoud. De eerste aanvragen van de BOPA gaan meteen de leerschool worden.  

komende periode worden nog trainingen gegeven  

Aan processen en sjablonen wordt nu de laatste hand gelegd, per 1-10-2022 wordt hiermee geoefend. Er moet nog aan de 

informatievoorziening gewerkt worden 

Hier wordt aan gewerkt en we verwachten het eind 2022 geregeld te hebben. 

Werken met de BOPA moet nog wel geoefend worden en we werken aan een handboek.  

nog niet bij alle medewerkers bekend 

Dit wordt nu uitgewerkt in de processen, online opleiding is aangeboden aan medewerkers 

Wordt opleiding geregeld. Niet weker of deze opleiding nog dit jaar kan plaatsvinden 

Op dit punt moeten nog grote slagen gemaakt worden. De verwachting is dat we dit op 1 januari 2023 nog niet volledig geregeld 

hebben (mede gezien beperkte bezetting en verdere implementatie). 

Hiervoor is als onderdeel van het programma OW een opdracht verleent aan een bureau om ons hierbij te ondersteunen en op 

voor te bereiden. 

Onderzoek en afstemming loopt nog 

Er staan nog wat cursussen in de planning. E.e.a. is afgestemd op definitieve datum inwerkingtreding.  

De komende periode zijn er trainingen over de BOPA en het overgangsrecht. 

in uitvoering 

Het is momenteel voor milieu nog een zoektocht hoe milieu in het tijdelijke omgevingsplan moet worden meegenomen en 

daarnaast is er geen toelichting gegeven over het overgangsrecht en toepassing BOPA. 

In hoofdlijnen zijn de medewerkers op de hoogte hoe het overgangsrecht werkt en hoe te werken met een BOPA. Echter nog maar 

enkele keren geoefend en stuiten hier wel op veel praktische uitvoeringsproblemen.  

medewerkers worden opgeleid.  

dit zijn 2 vragen in 1. We zullen als organisatie voldoende kennis hebben maar verbreding en kennis-spreiding is nog nodig 

* We hebben nog niet kunnen oefenen met een bopa, overigens is het onduidelijk hoe we ze moeten aanleveren in het DSO en 

hoe de bopa’s daarin worden getoond. Voor een gebiedsontwikkeling is een bopa echter geen goede oplossing. Bij een 

planontwikkeling die gevolgen heeft buiten het plangebied zal toch het omgevingsplan gewijzigd moeten worden. 

Omgevingsjurist wordt hierin gemist, die is er niet meer. Werken met BOPA is in de basis voldoende bekend. 

Het werken met het (tijdelijk) omgevingsplan is projectmatig ingericht via een werkgroep omgevingsplan en wordt opgepakt via 

oefensessies. Overdracht naar de lijn wordt in Q4 2022 opgepakt. 

Focus in de voorbereiding is op het (wijzigen van) het omgevingsplan. Overgangsrecht is enigszins bekend. Voor BOPA wordt 

gebruik gemaakt van implementatie VTH-applicatie en van kennis en handboek van buurgemeente die daarop voorbereidt. 

Voorafgaand zal beperkt zijn geoefend met de BOPA. Deze ervaring zal vooral onder de OW worden opgedaan.  

Opleidingen in Q4 

We zijn ons aan het voorbereiden, maar hebben met beperkte capaciteit te maken en een zeer grote werkvoorraad doordat 

massaal aanvragen ingediend worden met het verzoek om de benodigde bestemmingsplanwijziging vóór 1 januari 2023 ter inzage 

te leggen. De winkel ophouden terwijl we ‘m verbouwen heeft vooralsnog meer prioriteit dan overgangsrecht en werkwijze BOPA 

leren kennen. Waar mogelijk zijn we hier mee bezig, maar de mogelijkheden hiertoe zijn dusdanig beperkt dat 1 januari 2023 zeer 

lastig te halen is 

er volgt nog een training op dit punt 

loopt nog 

Opleidingen volgen in november.  

In principe kunnen wij dit nu al. In november en december maken we met behulp van een externe partij nog een verdiepingsslag is 

het antwoord nog volmondiger 'ja'. 
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Toelichting vraag 18 - Medewerkers kennen het overgangsrecht en weten hoe een Buitenplanse omgevingsplan activiteit 

(BOPA) werkt 

Theorie op basis van wettekst en informatie IPLO (voorzover voorhanden) is bekend. Ook wat voorbeelddocumenten en webinars 

hierover. De praktijk zal altijd weerbarstiger blijken dan vooraf door opstellers van de wet- en regelgeving bedacht. Ontwikkeling 

van jurisprudentie zal naar verwachting enige jaren duren en zijn invloed hebben op de vraag of we ‘weten hoe de BOPA werkt…. 

training hoe we moeten werken met het tijdelijke omgevingsplan loopt. 

Er komt nog een praktische informatiesessie met doornemen van werkafspraken 

collega's worden in het najaar verder opgeleid 

Er wordt momenteel hard gewerkt om de medewerkers klaar te stomen voor het werken met BOPA's vanaf 1-1-2023 

Hoofdlijnen bekend, dit jaar nog een verdiepingsslag. 

Op hoofdlijnen is het overgangsrecht bekend maar de BOPA hebben we nog niet in de praktijk kunnen oefenen dus weten we op 

1 januari 2023 niet volledig hoe het werkt 

Op dit moment wordt handleiding en handboek opgesteld.  

bezig werkprocessen definitief te maken, nieuwe rollen in te richten en te testen, opleidingen staan gepland sept-dec 2022 

De VNG werkt nog aan een voorbeeld aanpak voor de BOPA en het Omgevingsplan. Deze is nog niet beschikbaar. 

Hiervoor wordt in het najaar een training georganiseerd.  

We volgen de kennissessies over de bopa en wachten op het vervolg over de techniek. 

werkproces wordt nu opgesteld 

Hoewel een ieder al opleidingen heeft gevolgd, zal er in de laatste maanden bij veel medewerkers kennisuitbreiding moeten 

plaatsvinden. 

We zijn behoorlijk op de hoogte van het overgangsrecht en de werking van BOPA's. De komende maanden gebruiken we om 

processen en werkwijzen voor de BOPA's te finetunen.  

Het traject ‘Casco Omgevingsplan’ is gestart. De resultaten hiervan + benodigde opleidingen zijn eind van het jaar bekend. 

Opleiding vindt nog plaats, werkafspraken moeten nog gemaakt worden. 

De opleidingen zitten in de laatste fase evenals de pilot wijzigen omgevingsplan (afronding in november). 

Medewerkers zijn bezig met een opleiding. Medewerkers kennen dan het overgangsrecht maar of ze allemaal weten hoe het dan 

ook in zijn werk gaat, is nog maar de vraag.  

Met name het overgangsrecht is nog onvoldoende bekend. 

Hier zijn we mee bezig op dit moment 

M.n. het overgangsrecht is nog onvoldoende bekend. 

Na 1 januari zal er "training on the job" nodig zijn om echt ervaring ermee op te doen en echt te leren hoe e.e.a. moet. Ook 

worden externe bureaus ingezet om hierbij te ondersteunen, wat nu ook al het geval is. 

mee bezig. De kennis is er, maar om daadwerkelijk op de nieuwe manier te gaan werken, vraagt nog veel energie en tijd van 

medewerkers. 

grotendeels bekend, opleidingen gepland 

Hier is the proof of the pudding echt in the eating. Op papier weten we wat we moeten doen, maar hoe kunnen we er zeker van 

zijn dat we iets kunnen als we het nog nooit echt hebben gedaan? 

in opleidingsfase 

M.n. het overgangsrecht is nog onvoldoende bekend. 

Deze kennis is op dit moment nog bij onvoldoende medewerkers aanwezig. 

Dit loopt en we verwachten het voor 1/1/2023 te hebben afgerond. 

De basiskennis is er. We blijven voorlopig afhankelijk van externe adviesbureaus.  

Ook hier geldt dat we nog wat opleiding/kennis aan de medewerkers willen toevoegen. Het was heel handig geweest als we 

daarvoor een vastgestelde "zekere" invoeringsdatum hadden gehad... 

Vraagt om verdiepende scholing medewerkers. 

Wij zijn een kleine tot middelgrote gemeente met een hoge werkdruk. Daarbij is de implementatie van de Owet complexe materie. 

Derhalve hebben we keuzes moeten maken, waarbij de prioriteit niet heeft gelegen bij dit specifieke onderwerp. Ook voor het 

oefenen met deze materie is een half jaar termijn wenselijk/noodzakelijk. Om de kwaliteit van de leefomgeving (één van de 

maatschappelijke doelen van de Owet) te blijven waarborgen. 
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Toelichting vraag 18 - Medewerkers kennen het overgangsrecht en weten hoe een Buitenplanse omgevingsplan activiteit 

(BOPA) werkt 

Zijn nog aan het oefenen/trainen 

We maken per plan een afweging over het al dan niet gebruiken van de TAM/IMRO. Zaken die hierbij een rol spelen zijn de evt. 

storingsgevoeligheid van het DSO en de juridische inbedding van de planaanpassing. Door de werkdruk en het telkens uitstellen 

van de datum IWT is het lastig voor de medewerkers om de benodigde kennis op te bouwen/te behouden. In het nu lopende 

opleidingsprogramma is hier aandacht voor.  

Wanneer er mee gewerkt wordt vanaf 1 januari zijn we vrij overtuigd dat het proces redelijk snel zal landen en soepel gaan lopen. 

Op dit moment zullen we echter niet stipt op 1 januari de regels kennen en alle medewerkers weten hoe het werkt. 

In Q3/Q4 wordt de bopa procedure verder vormgegeven en afgestemd met de medewerkers. 

Er is weten hoe het werkt en weten hoe het werkt. In algemene zijn er zeker wel een aantap medewerkers die hiermee bekend zijn. 

Dit is nog niet iedereen en daar gaan we het laatste kwartaal meer mee oefenen.  

Deze vraag kunnen we nu eigenlijk niet beantwoorden. De volledige functionaliteiten voor wijziging omgevingsplan zijn pas in 

oktober 2022 beschikbaar in de software. Dan moet er nog geoefend gaan worden. We kunnen nu niet inschatten of dat naar 

behoren werkt. Daarnaast ontbreken er (nog) steeds (basis) functionaliteiten in het DSO. En is er nog continue onduidelijkheid over 

de toepassing van de Standaarden. (Lees Softwareleverancier/VNG/IPLO/(...)). Op dit moment wordt TAM-IMRO nog beproefd en 

pas medio september is duidelijk of dit een inzetbaar alternatief is als het wijzigen van het omgevingsplan nog niet kan via de 

STOP-TPOD. Onze wens is om te kunnen wijzigen via STOP-TPOD, maar wellicht blijkt in het laatste kwartaal van dit jaar dat dit 

niet mogelijk is. Omdat we er zelf nog niet klaar voor zijn, omdat de software nog niet klaar is en/of omdat het DSO nog niet goed 

en volledig functioneert. Dan moeten we tijdelijk aan de slag met de noodmaatregel TAM-IMRO (als dit beproefd bevonden 

wordt). Een noodmaatregel die we ons in 3 maanden tijd ook nog (volledig) eigen moeten maken. Nog een andere manier van 

denken en uiteraard meer werk en minder overzicht. Vandaar dat we hier absoluut geen voorstander van zijn. Laat staan wat de 

juridische houdbaarheid van zo’n plan gaat zijn. Het verhaal van het vierkantje door het ringetje halen. Ook niet in alle gevallen kan 

zomaar overgestapt worden op een Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (bopa). Dat kan alleen als het om een concreet plan gaat 

en geen aanpassingen in de omgeving/plangebied nodig zijn). 

De basiskennis is bij enkelen aanwezig. Dit is kwetsbaar en zal uitgebreid moeten worden.  

We moeten nog oefenen 

Er is behoorlijk wat kennis (bij een kleine groep medewerkers) , maar hoe het echt werkt, daarin moeten we gaande weg (na 1 jan) 

ervaring in opdoen. Dat ervaring opdoen start bij de eerste de beste aanvraag die leidt tot een BOPA. 

Onze medewerkers kennen het overgangsrecht en weten in theorie wanneer een bopa toegepast kan worden en wanneer een 

wijziging van het omgevingsplan nodig is. In onze werkprocessen zijn deze procedures nog niet doorgevoerd, dus heel concreet 

weten ze niet hoe ze de bopa kunnen verlenen. We stellen alles in het werk om dit najaar het werkproces bopa ingevoerd te 

hebben. Ook hebben we nog niet geoefend met hoe je een bopa opstelt qua motivering (ETFVAL, voldoen aan instructieregels 

etc.). In theorie weten we waar de bopa aan moet voldoen, in praktijk hebben we nog geen 'oefen-bopa' opgesteld. Een oefening 

met 'wijziging omgevingsplan' staat op de rol 

opleidingen oktober-december 2022 

Op hoofdlijn kennen: Ja. Er al voldoende gevoel bij hebben om er goed en effectief mee te werken, dat is de vraag... 

Werkproces BOPA wordt nog uitgewerkt en een aantal medewerkers moeten nog bijgeschoold worden. 

Door telkens uitstel van de wet, is de kennis opgedaan vanuit eerdere cursussen weggezakt. We willen dit kort voor 

inwerkingtreding opfrissen, met zo praktisch mogelijke cursussen. Het zou fijn zijn als de VNG een grotere rol hierin had gepakt dit 

laatste kwartaal. Alsook dat het beoordelingskader voor een BOPA - wat moet je allemaal beoordelen om te voldoen aan een 

evenwichte toedeling van functies aan locaties door de VNG helder en compact wordt gemaakt. Voor de BOPA moet nog een 

beoordelingskader worden opgesteld en medewerkers moeten technisch nog worden opgeleid hoe dat in (...) moet worden 

gepubliceerd.  

DDe kennis is in voldoende mate in huis bij aantal collega's. Aantal collega's moet nog wel ervaring/kennis opdoen.  

Er moet wat worden opgefrist maar hopelijk lukt dat voor 1 januari.  

Processen afwegingskader zijn nog niet gereed. 

Een selecte groep collega's kan werken met het tijdelijke Omgevingsplan. Er moet nog verbreding plaatsvinden in kennis 

Wordt meegenomen met de opleidingen die in Q3 is gestart.  
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Toelichting vraag 18 - Medewerkers kennen het overgangsrecht en weten hoe een Buitenplanse omgevingsplan activiteit 

(BOPA) werkt 

Medewerkers moeten geïnstrueerd worden. Hier moeten medewerkers nog voor ingewerkt worden.  

minimale kennis is er, verder zal het in de praktijk ontdekken worden 

Moet nog mee geoefend worden, systematiek is bekend 

theoretisch wel, praktisch gezien moeten de medewerkers nog oefenen met toepassen 

We zijn bezig met opleiden en oefenen met de behandeling van BOPA 

Niet alle medewerkers hebben deze kennis op dit moment. Er zijn al diverse opleidingen geweest, maar door het feit dat er nog 

geen mogelijkheid is geweest te oefenen met de materie beperkt de kennis zich voornamelijk tot de theorie en is de praktijk nog 

onvoldoende uitgewerkt. 

workshops zijn gepland 

Dit moet nog worden opgepakt. Streven is om wel voor 1 januari gereed te zijn.  

Moet nog geleerd worden. 

hoofdlijnen bekend maar zal nog lang leertraject blijven. Veel medewerkers komen en gaan.  

Het raadplegen van het tijdelijk Omgevingsplan als het gaat om de ‘oude’ bestemmingsplannen wordt niet als een probleem 

gezien. Wel het doornemen en begrijpen van de bruidsschatregels en instructieregels van Rijk en provincie. Medewerkers die 

hiermee te maken krijgen hebben geen tijd (en capaciteit) om zich met deze regels (de Omgevingswet) bezig te houden. 

Werkzaamheden zijn gericht op de huidige lijnwerkzaamheden en dat zal voor 1-1-23 niet veranderen. Werkwijze BOPA zal wel 

voor 1-1-23 bekend zijn. Bestemmingsplan in onze gemeente zijn zo goed als ‘opgeschoond’ en raadpleegbaar op ruimtelijke 

plannen. 

Medewerkers nog bezig met trainingen (tussen de dagelijkse werkzaamheden door en de bijdrage voor implementatie 

omgevingswet). Lijst bopa's is inmiddels door raad vastgesteld. 

Procedures zijn in kaart, werkwijze moet intern nog worden gedeeld. 

Er staan trainingen gepland en we starten binnenkort met een handboek omgevingsplan, waar ook de BOPA aan bod gaat komen. 

We hebben opleiding gehad en zijn bezig met handboek. Binnen het tijdelijk omgevingsplan kennen we een deel van de regels 

(omdat ze nu ook al in de huidige bestemmingsplannen of verordeningen zitten). De bruidsschat is nog niet door ons verkend. 

Daar leunen we volledig op de omgevingsdienst en de veiligheidsregio.  

Collega niet beschikbaar ivm verlof. Kan ik niet beantwoorden  

Het raadplegen van het tijdelijk Omgevingsplan als het gaat om de ‘oude’ bestemmingsplannen wordt niet als een probleem 

gezien. Wel het doornemen en begrijpen van de bruidsschatregels en instructieregels van Rijk en provincie. Medewerkers die 

hiermee te maken krijgen hebben geen tijd (en capaciteit) om zich met deze regels (de Omgevingswet) bezig te houden. 

Werkzaamheden zijn gericht op de huidige lijnwerkzaamheden en dat zal voor 1-1-23 niet veranderen. Werkwijze BOPA zal wel 

voor 1-1-23 bekend zijn. Bestemmingsplan in onze gemeente zijn zo goed als ‘opgeschoond’ en raadpleegbaar op ruimtelijke 

plannen. 

Dit onderwerp heeft voor onze gemeente de meeste prioriteit omdat dit rechtstreeks raaks aan de aanvragen van onze klanten. Dit 

moet op orde zijn, maar is het nu dus nog niet.  

De Bilt heeft zich aangemeld voor een Bopa werkplaats bij ADS.  

Door de hoge werkdruk komen veel collega's hier nog niet aan toe. Onzekerheid over inwerkingtreding wet helpt daar niet. Wij 

gaan er van uit dat op 1-1-2023 het vergunningproces is ingeregeld 

kennis wordt nog gedeeld bij gemeente en omgevingsdienst 

Verschil tussen kennen op hoofdlijnen en goed doorgronden in de uitvoering. Voldoende gereed om van start te kunnen gaan zo 

nodig.  

We zijn nu het proces van de BOPA aan het uitschrijven, daar volgen nog acties uit bijvoorbeeld om het mandaatbesluit aan te 

passen om de termijn te verlengen. Daarnaast moeten we nieuwe werkafspraken maken met de omgevingdienst, omdat zij eerder 

de kruimelgevallen voor hun rekening namen, en dat valt straks allemaal onder de BOPA. Het sjabloon voor raads- en 

collegevoorstellen moet nog worden aangepast. Voorbeelden hiervan zijn vandaag door de VNG beschikbaar gesteld. We komen 

tijd te kort om voor 1 januari 2023 te oefnen met het maken van een BOPA. 
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Toelichting vraag 18 - Medewerkers kennen het overgangsrecht en weten hoe een Buitenplanse omgevingsplan activiteit 

(BOPA) werkt 

wekelijks is er een studiemiddag met de betreffende medewerkers. zowel overgangsrecht als de inhoudelijke aspecten die 

afgewogen moeten worden bij een bopa leveren nog vele inhoudelijke vragen op. de materie wordt als bijzonder complex ervaren 

en roept vragen op over de toepasbaarheid voor relatief kleine afwijkingen van het omgevingsplan. 

(Onduidelijk ivm verlof collega) 

deze worden nog uitgewerkt 
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Toelichting vraag 19 - Gemeente is op de hoogte van bestaande, nieuwe en gewijzigde monitoringsverplichtingen en 

verplichtingen voor gegevensverzameling 

is geen kennis over aanwezig. 

Geen prioriteit 

Nog starten met dit onderdeel 

Bij ons niet bekend 

Dit item staat niet bepaald bovenaan onze prioriteitenlijst. 

Door een enorme ondercapaciteit komen we er niet aan toe om ons hierin te verdiepen 

geen prioriteit 

Dit zijn onderwerpen die we hebben uitgesteld, omdat we eerst de andere zaken op orde probeerden te krijgen. 

Momenteel geen capaciteit op dit onderwerp 

moeten we nog vorm geven 

De vraag is hier wat des OD's is en wat des gemeentes. Dat moeten we nog samen verder helder krijgen. Verder staat monitoring 

hoog op de agenda. 

Hiermee is nog niet gestart. 

Deze verdiepingsslag volgt nog. Voor de noodzakelijke processen wordt dit voor 1-1-2023 in beeld gebracht. Als het bijvoorbeeld 

gaat om intake- en omgevingstafel is al sprake van oefenen en voortdurend evalueren.  

nog niks mee gedaan . 

We leunen nog veel op de expertise van de OD maar weten nog niet goed wat dit betekent voor onze eigen bevoegdheid en 

verantwoordelijkheid.  

Dit hoeft nu niet de hoogste prioriteit. Leverancier moet dataportaal nog uitleveren. 

moet nog worden ingeregeld. 

Dit ligt mogelijk bij onze Omgevingsdienst. Op dit moment niet duidelijk wat hiermee wordt bedoeld en de impact is op de 

gemeente.  

Het is bekend bij de specialisten maar zal na inwerkingtreding met de specialisten worden geïmplementeerd in de organisatie.. 

Dit krijgt nu niet de prioriteit 

Dit proces is nog niet concreet opgestart, waardoor niet met zekerheid is te zeggen of het op 1 januari 2023 gereed is. 

De inhoudelijke specialist hiervoor is op vakantie, we zijn niet zeker over dit antwoord.  

Directe verplichtingen vormen geen probleem. De indirecte verplichtingen vragen extra menskracht begin 2023. Plichten m.b.t. 

monitoring zijn in opdracht door de VNG 'samengevat' te vinden op: https://forum.vng.nl/download/3629697-

66696c65/80833fb8ea20067fbe9a69651f418490cdad5876/Factsheets%20monitoringsverplichtingen%20gemeenten%20v1.1.pdf 

op dit moment nog niet urgent  

De vraag is of de gemeente op de hoogte is. Het antwoord daarop is simpelweg Ja. Maar ik mis de vragen over de gestelde doelen 

(geluidmissieaandachtsgebieden per 2026 én geluidzones per 2029). 

Dit onderwerp heeft nog geen aandacht gehad 

Komende maanden wordt nieuw beleid ontwikkeld in afstemming met ketenpartners. 

de leverancier van de VTH software zegt hier in de loop van 2023 volledig aan te kunnen voldoen. 

Hier ligt niet de prioriteit. Gezien het gebrek aan capaciteit heeft dit momenteel niet onze aandacht. 

Nog onvoldoende op de hoogte. Zal waarschijnlijk op 1 januari a.s. nog niet volledig zijn ingericht. 

de leverancier van de VTH software zegt hier in de loop van 2023 volledig aan te kunnen voldoen. 

Wat houdt dit in?  

mee bezig 

Dit is goed om in te richten, maar als je moet prioriteren is dit het eerste dat afvalt. Zo ook bij ons dit gaat niet lukken voor 1 

januari 2023.  

Nog onvoldoende aandacht aan kunnen besteden ivm capaciteit 

Niet de hoogste prioriteit 

niet bekend 

Deze vraag is voor ons een "ver van mijn bed show". Hier zijn we in de praktijk nog lang niet aan toegekomen. We willen eerste 

een Omgevingsvisie en vervolgens een Omgevingsplan opstellen. 
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Toelichting vraag 19 - Gemeente is op de hoogte van bestaande, nieuwe en gewijzigde monitoringsverplichtingen en 

verplichtingen voor gegevensverzameling 

Directe verplichtingen vormen geen probleem. De indirecte verplichtingen vragen extra menskracht begin 2023. Plichten m.b.t. 

monitoring zijn in opdracht door de VNG 'samengevat' te vinden op: https://forum.vng.nl/download/3629697-

66696c65/80833fb8ea20067fbe9a69651f418490cdad5876/Factsheets%20monitoringsverplichtingen%20gemeenten%20v1.1.pdf 

Geen verplichte programma’s van toepassing, dus ook geen verplichte monitoring. Tevens prioriteiten gesteld. Er wordt gewerkt 

aan niet-verplichte programma’s en informatiemanagement die daarbij nodig is (w.o. dus monitoring) 

geen prioriteit mbt in werking 

wordt wel aan gewerkt 

de leverancier van de VTH software zegt hier in de loop van 2023 volledig aan te kunnen voldoen. 

Hier moeten we ons nog verder in verdiepen en bepalen waar dit is belegd/ moet worden belegd. 

Nee, dit onderwerp is in zijn geheel niet in de voorbereidingen op de Ow meegenomen in onze gemeente 

Om het PDCA proces goed te laten verlopen is het nodig om monitoring en evaluatie op orde te hebben. Dit heeft nu echter niet 

de hoogste prioriteit. De gemeente pakt dit na invoering van de Omgevingswet op.  

nader onderzoek over de verplichtingen en gegevensverzameling wordt opgepakt 

Hier moet nog aan gewerkt worden en is niet gereed voor 1-1-'23. 

Ook hier is volgens de VNG-lijst van minimale acties sprake van een advies en niet van een eis. Tot op heden heeft de gemeente 

zich gefocust op het voldoen aan de minimale eisen. 

Komt in de trainingen aan bod 

We hebben ons hier nog niet in kunnen verdiepen vanwege gebrek aan tijd.  

moeten we ons nog in verdiepen 

We focussen voorlopig op het in stand kunnen houden van de dienstverlening (kunnen ontvangen en be/afhandelen van 

aanvragen). De andere onderdelen van de beleidscyclus (o.a. omgevingsvisie en omgevingsplan en monitoring daarvan) komen in 

later stadium aan de orde gedurende de transitiefase. Er ontbreekt capaciteit om dit nu ook gelijktijdig op te pakken.  

Dit onderwerp ligt deels bij de Omgevingsdienst (…). Wij hebben hier als gemeente nog helemaal geen ervaring mee en 

verwachten hier meer tijd voor nodig te hebben. 

Dit aspect staat laag in de prioritering, er zijn andere aspecten die we belangrijker vinden om onze tijd op in te zetten.  

extern bureau gaat ons hierin nog adviseren 

Proces moet nog worden opgesteld in overleg met Omgevingsdienst 

Het is niet realistisch te verwachten dat we dit voor 1 januari 2023 geregeld hebben. 

Vanwege capaciteitsproblemen lukt dit niet en geven we er ook geen prioriteit aan.  

nog niet mee begonnen 

Op dit vlak moeten nog flinke slagen gemaakt worden en heeft niet de hoogste prioriteit. 

We gaan ons hier nader in verdiepen, richten ons op de basis om vanuit daar door te ontwikkelen. 

wel aandacht, maar nog lage prioriteit 

Het is nog in kleine kring bekend, dit moet nog verder worden uitgerold.  

We weten globaal al hoe het werkt maar moeten de komende periode er iets dieper in om in te schatten op welke schaal het 

relevant is. Veel ligt bij de omgevingsdienst. We hebben met hen hierover afspraken gemaakt. 

in voorbereiding 

Consequenties worden nog in beeld gebracht.  

Ik denk dat de Omgevingsdienst (…) dit voor ons regelt, aangezien nu ook alle geluidszaken via de ODBN gaan, maar ik durf dit 

niet te zeggen.  

We zijn op de hoogte, mar het is twijfelachtig of het al is ingeregeld.  

Op de hoogte zijn we wel, maar het is nog niet ingericht. Hier zit ook een grote afhankelijkheid met de Omgevingsvisie die eind 

2023 pas zal worden vastgesteld. 

Dit moet nog worden opgepakt 

Dit zal vanaf 2023 worden opgepakt, in samenhang met Woo. 

Door de beperkte impact in combinatie met een knellende capaciteit is aan dit deelproject een lage prioriteit toegekend. 
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Toelichting vraag 19 - Gemeente is op de hoogte van bestaande, nieuwe en gewijzigde monitoringsverplichtingen en 

verplichtingen voor gegevensverzameling 

Geen prioriteit doordat de zwaarte van de meeste acties die hiermee samenhangen ná inwerkingtreding liggen. Een aantal zaken is 

uitbesteed aan de (...) (hogere waardenbeleid, basis geluidemissies etc).  

Dit willen we werkende weg oppakken. Niet alles is momenteel in beeld. 

Moet nog worden ingericht.  

moet nog starten 

mee bezig 

Theorie op basis van wettektst en informatie IPLO (voorzover voorhanden) is bekend, maar daadwerkelijke pracktische invulling 

hiervan heeft tot nu nog geen prioriteit gehad vanwege beperkte personele capaciteit en beschikbare technische mogelijkheden. 

Nog onvoldoende onder de aandacht 

Aanvullingssporen zijn nog niet (volledig) opgepakt.  

Hier is nog niet mee gestart. Voor enkele specifieke onderwerpen of (raads)besluiten is wel vastgelegd deze de komende jaren elk 

jaar te evalueren. Er is echter nog geen algemeen programma voor monitoring en evaluatie. 

Hier zijn we nog niet mee bekend en dit gaat ook niet lukken voor 1 januari 2023 

Loopt via ODT denken wij.  

bezig werkprocessen definitief te maken, nieuwe rollen in te richten en te testen, opleidingen staan gepland sept-dec 2022 

Nog niet op ingericht. 

Ik heb geen idee wat hiermee bedoeld word. 

Zoek ik uit voor 1-1 

Geen prioriteit 

Ja, we zijn op de hoogte. Focus ligt voorlopig uitsluitend op hetgeen wettelijk verplicht is.  

Actie moet nog opgestart worden. Is niet gereed voor 1 januari 2023. 

Is nog geen aandacht voor geweest. 

Geluid moet nog verder worden bestudeerd. 

De focus ligt vooral op het halen van de minimale acties waar sprake is van juridische eis. Aangezien monitoring wordt aangemerkt 

als een minimale actie waarbij het advies is dit voor 1 januari te regelen, is de prioriteit hier nog niet op komen te liggen. Dit zal 

worden opgepakt op het moment dat de organisatie minimale acties met een juridische eis heeft voltooid.  

We zijn redelijk op de hoogte, en gebruiken de komende maanden om de details in de vingers re krijgen. 

In hoofdlijnen kennen we de vereisten, maar dit onderdeel wordt pas later opgepakt en ingevuld. 

Deels op de hoogte 

Deels is de evaluatie en monitoring geregeld per 1 januari, o.a. voor de omgevingsvisie, adviesrecht, participatieverplichting. voor 

een deel gaan we dit nog regelen vóór 1 januari 2023, zoals voor geluid. Voor een deel komt dit na 1 januari 2023, zoals voor 

programma's en omgevingsplan. Hierin moeten we ons nog verdiepen. 

moet nog worden ingericht, geen prioriteit op dit moment. andere zaken eerst.  

Op de hoogte zijn is niet hetzelfde als kunnen. De vraag gaat uit van op de hoogte zijn, actie 20 gaat uit van kunnen. 

Op de hoogte zijn is niet hetzelfde als kunnen. Vraag gaat uit van op de hoogte zijn, actie 20 gaat uit van kunnen. 

Hier wordt aan gewerkt. O.a. in overleg en samenwerking met (...). 

Vanwege prioriteiten op andere onderdelen die gereed moeten zijn is dit nog onvoldoende onder de aandacht. 

Medewerkers zijn op de hoogte, moeilijk te zeggen of gegevensverzameling en monitoring voldoende op orde zijn per 1 januari 

 we zijn ervan op de hoogte. Als gemeente (…) gaan we deel uitmaken van de VNG werkgroep die de financiele impact van de 

invoering van de Ow en Wkb gaat meten.  Met de raad is afgesproken dat we periodiek een evaluatieverslag maken in de 

komende 2 jaar.  

hierover vinden overleggen plaats 

Ja we zijn op de hoogte. Maar daar hebben we niets aan. En we kunnen er nu echt nog niet op acteren. Want de invoering van de 

Omgevingswet stopt niet op 1 januari 2023, maar begint dan. Ook dan worden er nog veel besluiten genomen of wat en hoe: 

Omgevingsvisie, Omgevingsplan. De keuzen die dan worden gemaakt zijn van belang voor de monitoring. 

in opleiding 

Op de hoogte zijn is niet hetzelfde als kunnen. Vraag gaat uit van op de hoogte zijn, tekst actie 20 gaat uit van kunnen. 
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Toelichting vraag 19 - Gemeente is op de hoogte van bestaande, nieuwe en gewijzigde monitoringsverplichtingen en 

verplichtingen voor gegevensverzameling 

Prioriteit ligt nu bij andere acties; wordt na de inwerkingtreding opgepakt bij het opstellen van programma's en formuleren van 

gemeentelijke omgevingswaarden. 

Dit is nog niet opgepakt en dat lukt waarschijnlijk ook niet voor 1/1/2023. 

Moet nog worden vertaald in interne afspraken.  

Vereist een nadere controle slag.  

Wij zijn een kleine tot middelgrote gemeente met een hoge werkdruk. Daarbij is de implementatie van de Owet complexe materie. 

Derhalve hebben we keuzes moeten maken, waarbij de prioriteit niet heeft gelegen bij dit specifieke onderwerp. Ook voor het 

oefenen met deze materie is een half jaar termijn wenselijk/noodzakelijk. Om de kwaliteit van de leefomgeving (één van de 

maatschappelijke doelen van de Owet) te blijven waarborgen. 

Wij delegeren als kleine gemeente veel naar de Omgevingsdienst wat betreft het beoordelen van geluidsrapporten. Hier moet met 

hen overleg over gevoerd worden. 

We zijn op de hoogte, maar dit is nog niet ingericht. 

Nog niet iedereen die hiermee werkt is er ook bekend mee.  

Deel van het overgangsrecht ( wanneer Wro-Wabo en wanneer Omgevingswet) is bij medewerkers bekend. Ander deel 

overgangsrecht (op inhoudelijke gronden) zal voor de meeste medewerkers waarschijnlijk pas echt duidelijk worden na de 

vakinhoudelijk opleidingen. Dat traject gaat eind september/begin oktober 2022 starten.  

Vanwege de grote druk die al op de implementatie ligt hebben we er voor gekozen om dit onderwerp pas als laatst op te pakken. 

Hier hebben wij nog niet of onvoldoende aandacht voor gehad. Dit is een van de onderdelen die wij in het najaar onder de loep 

nemen.  

Betreffende medewerker is op vakantie dus ik kan geen stand van zaken opvragen 

Beetje onduidelijk wat hier exact wordt bedoeld. We hebben als gemeente vooralsnog zelf geen 'nieuwe' omgevingswaarden 

gedefinieerd voor/in de regels van ons Omgevingsplan. Dus is er (hiervoor) ook geen monitoringsplicht. 

monitoring en evaluatie moeten nog afspraken over worden gemaakt 

? 

Dit heeft nu geen prioriteit vanwege andere punten waar ook nog aan gewerkt moet worden.  

Wel op de hoogte en voorbereidingen worden ook getroffen om er aan te voldoen. 

Vraag is niet te beantwoorden (onduidelijk).  

Opmerking 1: Misschien zijn we wel op de hoogte, maar daar blijft het ook bij. De aanpassingen die nodig zijn, zijn nog niet in 

beeld of gedaan. Opmerking 2: Monitoring en evaluatie gaat ook over VTH-beleidscyclus en aansluiten van cyclus van 

omgevingswet, actueel VTH-beleid en ingericht proces gaat er niet voor 1 januari komen (streefdatum 1 juli 2023). 

Nog niet zo mee bezig geweest.  

De hele cyclus moet worden aangepast en dat kost veel tijd. 

Door andere prioritering in het kader van de Omgevinsgwet nog geen concreet plan  

Er moet een verbreding plaatsvinden qua kennis 

nog geen inzet op gedaan, focus ligt nu op bouwen aan een goede basis en de noodzakelijke zaken 

Streven is 1-1-'23, in het kader van prioritering kan het zijn dat dit later komt. 

Zal grotendeels via  (...) verlopen.  

nu geen prioriteit, wordt na 1-1-2023 ingeregeld. Geluid is projectmatig met de provincie opgepakt, loopt. 

Dit is momenteel nog niet ingericht. 

Er dienen nog concrete afspraken met de Omgevingsdienst gemaakt te worden 

Betreft ook afstemming met RUDD, onderdeel VTH beleidsplan. Planning maart 2023 gereed 

Onvoldoende kennis. 

We zijn voornemens om dit pas in 2023 op te gaan pakken. Gezien de grote opgaven richten we ons nu op de minimale acties.  

Is ons ontgaan. Staan deze in het plan van Aanpak 27 stappen? Voor wat betreft milieu is dit uitbesteed 
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Toelichting vraag 19 - Gemeente is op de hoogte van bestaande, nieuwe en gewijzigde monitoringsverplichtingen en 

verplichtingen voor gegevensverzameling 

Monitoringsverplichting t.a.v. geluid zijn bekend. Of alles op orde is in deze is niet bekend. Gewenst is om bepaalde onderdelen 

neer te leggen bij de Omgevingsdienst. Monitoring t.a.v. omgevingswaarde in Omgevingsplan is bekend, maar zal pas opgepakt 

worden wanneer hier daadwerkelijk sprake van is. Het onderdeel programma is binnen de organisatie nog niet ‘goed geland’ hier 

wordt ook nog niet mee / aan gewerkt. Monitoring in dit geval is dan ook nog niet in beeld. Monitoring t.a.v. plan-Mer zal pas 

opgepakt worden wanneer hiervan sprake is.  

...moet nog meer aandacht voor komen/zijn... 

Het proces monitoring en evaluatie is niet ingericht. 

Dit heeft binnen de groep van minimale acties relatief weinig prioriteit gekregen. 

Met dit onderwerp zijn we nog helemaal niet bezig geweest, omdat het in de lijst van minimale acties de status "advies" in plaats 

van "eis" had gekregen. We hebben het ook niet met de omgevingsdienst besproken dus weten niet in hoeverre zij op dit 

onderdeel zijn voorbereid. 

Collega niet beschikbaar ivm verlof. Kan ik niet beantwoorden  

Monitoringsverplichting t.a.v. geluid zijn bekend. Of alles op orde is in deze is niet bekend. Gewenst is om bepaalde onderdelen 

neer te leggen bij de Omgevingsdienst. Monitoring t.a.v. omgevingswaarde in Omgevingsplan is bekend, maar zal pas opgepakt 

worden wanneer hier daadwerkelijk sprake van is. Het onderdeel programma is binnen de organisatie nog niet ‘goed geland’ hier 

wordt ook nog niet mee / aan gewerkt. Monitoring in dit geval is dan ook nog niet in beeld. Monitoring t.a.v. plan-Mer zal pas 

opgepakt worden wanneer hiervan sprake is.  

erg onduidelijk 

even niet scherp wat deze precies zijn en wat dan van de gemeente gevraagd wordt.  

we weten ervan maar hebben het nog niet ingericht.  

Hier varen we voor op het kompas van de OD 

Dit moet nog worden opgepakt.  

We orienteren ons op de nieuwe verplichtingen voor 1-1-2023 en zullen in de loop 2023 de gegevensverzameling daar op 

inrichten. 

er wordt mee geëxperimenteerd, Bij invoering van de wet kan er meer gemonitord worden 

Dit heeft nog geen invulling gekregen. Verplichting is ons niet bekend. We evalueren in het kader van onze &C cyclus. 

Dit zal nader worden opgepakt in 2023. Op hoofdlijnen bekend, uitvoeringspraktijk gaat volgen 

In principe zijn we daarvan op de hoogte. We werken aan een Nota van uitgangspunten voor het omgevingsplan, waarin we per 

thema de verschillen ten opzichte van het huidig omgevingsrecht op een rijtje zetten. Deze Nota zal in november ter vaststelling 

aan de raad worden aangeboden.  

We moeten hier nog mee starten 

Voor monitoring van geluid is zover nog weinig aandacht voor geweest en is dus ook nog geen aanpak voor  

moet nog worden uitgewerkt 
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Toelichting vraag 20 - Er zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van de bodemtaken (inhoud en financiën) 

wacht nog steeds op duidelijkheid financiering vanuit rijk om reikswijdte goed te kunnen bezien 

Regie van thema bodem ligt bij RUD en gaat niet voortvarend. 

Overleg met provincie en OD 

nog veel onduidelijk, indien provincie duidelijkheid geeft lukt dit onderdeel. Anders niet. 

gaat via OVIJ 

Hier hebben wij geen invloed op Rijk en Provincie moeten over de brug komen! 

Door een enorme ondercapaciteit komen we er niet aan toe om hierover afspraken te maken 

Onderhandelingen lopen nog, maar afspraken op hoofdlijnen zijn er. 

in overleg met de omgevingsdienst in voorbereiding 

Financiën zijn tijdelijk geregeld met de (…). Vraagt nog aandacht de komende tijd.  

geen afspraken hierover gemaakt  

Nog geen duidelijkheid van de provincie (...) over de omvang van de taken en tevens onduidelijkheid over de financiele 

compensatie. 

moet nog worden ingeregeld 

Budget is aangevraagd, afspraken worden gemaakt 

Afspraken worden op dit moment gemaakt met onze ketenpartners.  

Is onderdeel van de begrotingsgesprekken die lopen en voor het einde van het jaar zijn afgerond 

Momenteel lopen hier nog gesprekken over met de koepels. Van belang is dat het Rijk snel duidelijkheid geeft. Dat is voor onze 

gemeente (…) essentieel, omdat wij veel met ondergrond/asbest van doen hebben.  

Loopt via de uitvoeringsdienst  

We verwachten dit voor 1 januari 2022 af te ronden. 

Nog niet alle afspraken zijn vastgelegd, in grote lijnen ligt het meeste wel vast. 

Er moeten nog definitieve afspraken worden gemaakt over de financiële bijdrage en verrekening. 

Wel afspraken over de inhoud, nog niet over de financiën, naar verwachting is dit voor 2023 wel gebeurd.  

Afspraken hiervoor worden gemaakt met RUD (OD) 

Financiën nog niet 

Mede afhankelijk van de middelen die het Rijk beschikbaar stelt 

uitbesteed aan de OD 

Q4 

Er is voldoende budget voor de uitvoering van de bodemtaken, maar daarmee zijn deskundige medewerkers nog niet geregeld. De 

krapte op de arbeidsmarkt speelt daarbij een rol. We verwachten medio oktober 2022 de afspraken rond te hebben.  

Insteek is om deze werkzaamheden bij de omgevingsdienst onder te brengen. Hiervoor dienen nog de nodige werkafspraken en 

financiële consequenties afgestemd te worden. 

Dit is afstemming met RUD 

In overleg met RUD (…), wordt dit komende maanden verwacht.  

Omgevingsdienst (...) heeft een calculatie gemaakt van de te verwachten kosten voor het uitvoeren van de gedecentraliseerde 

bodemtaken voor onze gemeente. Deze calculatie wordt getoetst door onze beleidsadviseurs Milieu. Bij overeenstemming wordt 

het college voorgesteld budget vrij te maken om de gedecentraliseerde taken te financieren. Het uitblijven van afspraken tussen 

het ministerie, IPO en VNG over de verdeling van de bodembudgetten (budget volgt taak) draagt niet bij aan soepele 

besluitvorming. 

De  (...) voert voor ons de bodemtaken uit. Er ligt een concept-voorstel dat nog bestuurlijk goedgekeurd moet worden. 

Zijn in ontwikkeling. Zal tijdig gereed zijn. 

Omgevingsdienst (...) heeft een calculatie gemaakt van de te verwachten kosten voor het uitvoeren van de gedecentraliseerde 

bodemtaken voor onze gemeente. Deze calculatie wordt getoetst door onze beleidsadviseurs Milieu. Bij overeenstemming wordt 

het college voorgesteld budget vrij te maken om de gedecentraliseerde taken te financieren. Het uitblijven van afspraken tussen 

het ministerie, IPO en VNG over de verdeling van de bodembudgetten (budget volgt taak) draagt niet bij aan soepele 

besluitvorming. 

Met ketenpartners afspraken gemaakt 
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Toelichting vraag 20 - Er zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van de bodemtaken (inhoud en financiën) 

de OD is er mee bezig. 

Warme overdracht bodem ligt nog steeds bij de provincie. Is een zeer stroef lopend project. Nu in september moet weer een 

bijeenkomst plaatsvinden, maar iets van overdracht heeft nog steeds niet plaatsgevonden. Daarom ook lastig om klaar te zijn. 

In voorbereiding met OD 

Loopt 

overleg  (...)  

De financiën zijn denk ik niet tijdig geregeld. Er is meer budget nodig vanuit het Rijk. 

Dit wordt momenteel regionaal opgepakt door provincie, gemeenten en RUD ZL. De verwachting is dat voor 1 januari 2023 

hierover duidelijkheid komt, bestuurlijke afspraken over worden gemaakt. 

Afspraken hiervoor worden gemaakt met RUD (OD) 

Dit is volop in onderzoek bij de omgevingsdienst (mbt de taken die van provincie overgaan naar gemeenten). Gemeenten zijn 

betrokken. Niet voor 1 januari 2023 uitsluitsel en besluitvorming verwacht. 

mee bezig 

Omgevingsdienst (...) heeft een calculatie gemaakt van de te verwachten kosten voor het uitvoeren van de gedecentraliseerde 

bodemtaken voor onze gemeente. Deze calculatie wordt getoetst door onze beleidsadviseurs Milieu. Bij overeenstemming wordt 

het college voorgesteld budget vrij te maken om de gedecentraliseerde taken te financieren. Het uitblijven van afspraken tussen 

het ministerie, IPO en VNG over de verdeling van de bodembudgetten (budget volgt taak) draagt niet bij aan soepele 

besluitvorming. 

Hier zijn we als regio met de Omgevingsdienst in gesprek. Dit loopt maar wel traag. 

Inhoudelijk wel voorbereid, zijn, en kunnen de taken ook uitvoeren, en zijn ook in gesprek met de provincie hierover, maar over 

financiën afspraken maken lijkt niet te lukken 

De omgevingsdienst bereid zich voor op de uitvoering van de bodemtaken per 1 jan. ’23. Naar verwachting is de uitvoering dan 

ook gewaarborgd. De gemeente is verantwoordelijk voor het beleid, maar heeft niet/nauwelijks expertise op dit gebied. Het wordt 

een uitdaging dit voor 1 jan. ’23 in te vullen. De provincie moet financiën aan de gemeente overdragen. Hierover zijn nog geen 

afspraken gemaakt.  

Een nieuwe Nota Bodembeheer wordt regionaal voorbereid. Vaststelling daarvan is voorzien in oktober 2022. De bodemtaken 

worde overgedragen naar de Uitvoeringsdienst en met die dienst zijn financiële afspraken gemaakt welke worden meegenomen in 

de gemeentelijke P&C cyclus. 

Ligt bij één persoon binnen de organisatie, die dit naast het reguliere werk moet doen.  

moet geregeld worden i.s.m. met uitvoeringsdienst 

voor de bodem basistaken zijn concept afspraken gemaakt voor de uitvoering en financiën 

Wetgeving ingewikkeld, daardoor nog steeds onduidelijkheid 

Er wordt gewerkt aan voorstel voor de overdracht van de bodemtaken. De overdracht verloopt via de Provincie (…). Complexiteit is 

dat deze taken veelal bij de  (...)zijn belegd en de gemeente zelf geen expertise meer in huis hebben terwijl ze nu wel bevoegd 

gezag zijn. Er lijkt daardoor een kennishiaat te zijn ontstaan.  

Het overleg met de provincie en de (...) over dit onderwerp loopt nog. 

Op inhoud zijn de afspraken met de omgevingsdienst gemaakt. Echter is er nog steeds geen duidelijkheid vanuit het Rijk over de 

financiën. De taken worden nu door de Provincie gedaan waarvoor zij budget krijgen. Tot op heden is er niets bekend over budget 

dat dat gemeente gaat krijgen. Dit zou dus betekenen dat de gemeente extra taken moet doen, zonder budget hiervoor te krijgen. 

Dat lijkt me niet de bedoeling. Ik roep dan ook om het budget van de provincie over te hevelen naar de gemeenten, zodat de 

uitvoering van deze taak door kan blijven gaan.  

Risico’s: wijzigingen in de (voorlopige) bestuurlijke afspraken over de middelen die beschikbaar zijn voor de VTH-taken van de 

OD’s. Afhankelijkheden: Overdacht bodemlocaties o.a. afhankelijk van tijdige overeenstemming over de definitieve lijst van over te 

dragen locaties en instemming met de vorm van de digitale overdracht van de betreffende bodemdossiers. Er is nog geen 

helderheid over welke bodemlocaties onder de bevoegdheid van de gemeente vallen. We wachten hier op consensus tussen de 

provincie en (...).  

De Bruidsschat wordt in de toekomst opgepakt 
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Toelichting vraag 20 - Er zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van de bodemtaken (inhoud en financiën) 

Deskundigheid op het gebied van bodemtaken is niet aanwezig in gemeente. We zijn erg afhankelijk van uitvoeringsdienst. 

Verwachting is dat we er op 1 januari 2023 klaar voor zijn, maar steken daar de handen nog niet voor in het v uur. 

De financiën zijn nog onduidelijkheid.  

standpunt is ingenomen, afspraak met RUD moet nog gemaakt worden 

Nog steeds onduidelijkheid rondom overdracht en financien 

Ja, afspraken zijn gemaakt. Financien niet geregeld. Geld vanuit het rijk is te weinig, gemeente gaat niet bijplussen 

Wordt afgestemd in de dvo met de Omgevingsdienst. 

 

In voorbereiding door regionale werkgroep, definitieve afspraken moeten nog gemaakt worden 

De Omgevingsdienst neemt hierin het voortouw. De bodemtaken worden bij hen belegd. We wachten op het Plan van Aanpak, dit 

is nog niet ontvangen.  

Over de inhoud wel met de Omgevingsdienst, maar over de financiën is nog veel onbekend. 

Streven voor 1 januari gereed 

Tussen ODBN en gemeente Boekel zijn afspraken gemaakt over uitvoering bodemtaken 

basis uitvoeringstaken zijn bekend en worden ingeregeld. Over plustaken zijn we nog in gesprek. Financiën zijn nog (steeds) niet 

definitief geregeld (er ligt wel een voorstel)..  

lopend traject waarin we de omgevingsdienst volgen 

Door de beperkte impact in combinatie met een knellende capaciteit is aan dit deelproject een lage prioriteit toegekend. 

Met OD (…) moeten afspraken worden bestendigd 

Hierover gaan we afspraken maken met de omgevingsdienst 

Financiële situatie blijft onduidelijk. Vooralsnog worden hiervoor (beperkte) middelen in de begroting opgenomen 

De kosten zijn nog begroot en te overzien. Er is momenteel overleg met de RUD-(…). Nog geen concrete afspraken.  

De inhoudelijke afspraken zijn gemaakt, maar financieel nog niet.  

Het uitvoerende deel is klaar. De financiele middelen vragen nog wel aandacht. Er is nog geen zicht op het overkomen van 

financiele middelen vanuit de provincie. 

(…) is al langer eigen bevoegd gezag bodemtaken. Onderzoek naar overdracht verguntaken (urencalculatie) is lopend. 

loopt via (...) 

afspraken deels rond 

We werken nog aan afspraken voor de bodemtaken. 

Dit gaat naar verwachting de RUD-(…) doen maar is nog niet definitief afgesproken 

Gesprekken met ODT lopen.  

Over de financiering van de bodemtaken zijn nog geen afspraken gemaakt. mede afhankelijk van afspraken tussen Rijk, IPO en 

VNG. 

Dit loopt via de omgevingsdienst. Concrete voorstellen ontbreken nog. Moet nog geformaliseerd worden. Actie vereist. 

Ligt bij omgevingsdienst. 

Financiële kader vanuit Rijk en provincie nog steeds niet duidelijk 

Wordt aan gewerkt 

Deze actie is in uitvoering en naar verwachting gereed voor 1 januari 2023. 

Is aandacht voor. Grote tegenvaller dat er geen geld naar gemeenten komt voor uitvoering taken! 

De provincie heeft aangegeven dat er sprake is van een warme overdracht. Dit wacht nu nog altijd op uitspraken en acties van de 

provincie. 

Inhoudelijk willen we de meeste bodemtaken onderbrengen bij de RUD. Financieel is het momenteel nog onduidelijk wat de 

vergoeding gaat worden en de verwachting is dat dit voor 1 januari niet geregeld zal zijn.  

Financiele afspraken moeten nog gemaakt worden. Uitvoeringsafspraken komen daarna.  

Proberen te komen tot afspraken maar er zijn nog geen concrete afspraken.  

Nog geen afspraken over financiën. 

We zijn hiermee in gesprek met de OD 
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Toelichting vraag 20 - Er zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van de bodemtaken (inhoud en financiën) 

Nog geen afspraken over financien. 

(...) heeft aangegeven eerst ervaring op te willen doen met de uitvoering, alvorens afspraken te (kunnen) maken over de financiën. 

Afspraken zijn nog niet definitief. Onduidelijkheid over welke taken precies naar gemeente komen.  

Vakgroep bodem (…) maakt hierover afspraken, naar verwachting in Q4 2022 gereed 

Pas vorige week hebben we gehoord dat er geen middelen komen voor deze taak. Dus financiën zijn niet geregeld. Inhoudelijk zijn 

stappen gezet, maar we weten op dit moment niet of we de uitvoering kunnen betalen. 

nog niet op t vizier 

Financien nog niet geregeld. 

Er wordt nog onderzocht en gewerkt aan hoe en of meldingen straks bij de gemeente binnenkomen en verwerkt kunnen worden 

en op welke manier en met welke software dit gaat gebeuren. 

Hierover dienen nog afspraken te worden gemaakt met de Omgevingsdienst.  

Het ministerie (…) heeft nog steeds geen heldere (meerjarige) afspraken gemaakt en budget beschikbaar gesteld voor de 

uitvoering van de wettelijke bodemtaken in het kader van het overgangsrecht. Ten aanzien van de overige bodemtaken vallende 

onder de Ow moeten mogelijk financiële taakstellingen worden doorgevoerd vanuit de volle breedte van de financiering van VTH 

taken onder de Ow (prioritering).  

Vereist verdere afstemming met omgevingsdienst en intern juridisch. 

Dit ligt bij de(...). Wij hebben onvoldoende tijd gekregen om onze reactie af te stemmen. 

 

Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen. We zijn op dit moment immers al een bevoegd gezag gemeente. De afspraken met de 

Omgevingsdienst moeten nog gemaakt worden. Belangrijk hierbij is dat er nog steeds geen duidelijkheid is over de financiering 

vanuit het Rijk en die duidelijkheid verwachten we ook niet voor 1 januari 2023.  

De gesprekken met de Omgevingsdienst vinden plaats en verwachten we voor 2023 af te ronden. 

Afspraken over provinciale taken tbv decentraliseren zijn gemaakt. Financiering is nog niet geregeld en is nog onduidelijk wanneer 

dit wordt opgepakt. Werkgroep uitvoeringskader bodem in de regio is wel van kracht. 

Tilburg is een van de 29 bevoegd gezag gemeenten voor de uitvoering van de Wet bodembescherming. Feitelijk zit het 

bodembeleid bij de gemeente en de uitvoering vergunningen, toezicht en handhaving bij de Omgevingsdient ( (...)). Geld hiervoor 

wordt nu ontvangen van het Rijk. De vraag is of dat na inwerkingtreding van de Omgevingswet nog zo is. Provincies hebben 

aangegeven geen gelden hiervoor ter beschikking te stellen aan gemeenten. Tot op heden zijn er nog geen bestuurlijke afspraken 

tot stand gekomen t.a.v. de financiën. Bij onze beleidsadviseur bodem bestaat grote twijfel of er voor 1 januari 2023 alsnog 

bestuurlijke afspraken liggen. Inhoudelijk moet met de provincie ook nog een aantal afspraken gemaakt worden, met name over 

bodemtaken die van de gemeente juist naar de provincie gaan. 

Nog steeds geen duidelijkheid hier over. Onduidelijk hoeveel geld uit het gemeentefonds gaat komen om bodemtaken uit te 

voeren. Bovendien is reikwijdte van de overdracht is onduidelijk, bijvoorbeeld oude stortplaatsen wil de provincie deze overdragen 

en hoeveel geld komt er dan mee voor nazorg (bv grondwatermonitoring). 

Deze taken willen wij voor een groot deel beleggen bij de Omgevingsdienst. Concrete afspraken moeten nog gemaakt worden.  

Wordt regionaal opgepakt, 80% versie is klaar. 

Zie antwoord onder actiepunt 25: Vergoeding rijk staat nog niet vast en dat is een voorwaarde voor neerleggen bodemtaken bij 

OD. 

Dit zou provinciaal breed worden afgestemd, maar de afspraken zijn nog niet rond 

Er zijn afspraken gemaakt. Financiën blijven nog onduidelijk. Vooralsnog zoeken we binnen onze eigen mogelijkheden omdat er 

nog geen duidelijkheid is of er landelijk een regeling komt. 

regie ligt bij RUD 

Moet met onze OD nog definitief vastgelegd worden. 

Dit wordt opgepakt en er worden nog afspraken over gemaakt. 

Voor de bodemtaken heeft het werkveld deze maand (september) duidelijkheid nodig over (a) voldoende financiele middelen en 

(b) de verdeling van deze financiele middelen door het Rijk.  

Juiste antwoord volgt vanuit afdeling VTH  

Wordt uitbesteed aan omgevingsdienst. Formeel nog afronden 
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Toelichting vraag 20 - Er zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van de bodemtaken (inhoud en financiën) 

er is nog geen duidelijkheid over de financien. 

Bodemtaken. Financiële consequentie zijn in kaart gebracht en in het voorjaar geregeld in de programmabegroting 2023-2026. Er 

is een handreiking geschreven door de  (...) bodemmedewerkers hoe om te gaan met bodem onder de Omgevingswet (door de 

VNG landelijk gedeeld naar alle gemeenten). Binnen de regionale werkgroep Bodem worden nadere afspraken gemaakt over de 

overdracht van de bodemtaken. In Q4 wordt met de gemeente het werkprogramma voor 2023 opgesteld. 

Wij hebben in beeld welke bodemtaken er naar de gemeente komen. Voor de niet-basistaken moet nog een beslissing genomen 

worden welke de gemeente zelf gaat doen en welke ondergebracht worden bij de RUD (…). De RUD (…) is gestart om het DVO aan 

te passen. De niet-basistaken staan nog niet in het concept-DVO. Daarnaast tast de gemeente nog in onzekerheid wat betreft de 

financiële compensatie vanuit het Rijk. Krijgt de gemeente extra financiële middelen beschikbaar voor deze nieuwe taken. Wanneer 

duidelijkheid is over bovenstaande punten kunnen wij afspraken maken over de bodemtaken.  

De uitvoering van bodemtaken is geborgd bij de OD. De afspraken over de financiën zijn nog niet rond er moet meer geld vanuit 

het Rijk voor bodemtaken komen. Anders is afschaling van bodemtaken het gevolg. 

redelijk overzichtelijk, wordt aan gewerkt, als we 1 januari halen is het geluk 

Er zijn nu nog te veel onduidelijkheden, die buiten de gemeente en omgevingsdienst liggen.  

Afspraken met de  (...) moeten nog worden herijkt en beleid moet nog worden uitgewerkt 

In project RUD (…) en provincie Limburg is nog geen overeenstemming. Onduidelijk of dit gaat lukken voor 1-1-2023 

Er ligt een advies voor bij de gemeenteraad. Maar er zijn nog onduidelijkheden over de financiële aspecten bij zowel de gemeente 

als de omgevingsdienst. Tevens is gebleken dat de omgevingsdienst niet beschikt over voldoende personeel om alle taken naar 

behoren uit te kunnen voeren. 

Nadere afstemming noodzakelijk tussen gemeenten en omgevingsdienst over het benodigde budget 

Moet nog afstemming over plaatsvinden met RUD, over invulling etc. Streven wel om voor 1 januari gereed te zijn 

Nog in gang. 

Afspraken met regio en provincie bevinden zich in afrondende fase. 

is uitbesteed doen we niet zelf. Zijn geen harde afspraken omdat financiering vanuit rijk/ provincie niet bekend is. 

De Omgevingsdienst zal de taken gaan uitvoeren. Er zijn nog geen afspraken gemaakt over de financiering. Dit loopt nog op 

Rijksniveau. 

Nog mee bezig 

Wacht op basistaken. 

Hebben van onze omgevingsdienst begrepen dat deze actie relatief weinig prioriteit heeft. Kan ook begin 2023 opgepakt worden. 

Op papier kunnen de bodemtaken over en kan de omgevingsdienst deze vervolgens voor ons uitvoeren. Hier is al een heel traject 

voor doorlopen. Echter, er is nog steeds geen overeenstemming over de vergoeding die dan ook mee zou moeten komen 

(financiële regeling bij de overdracht bodemtaken). Hier lijkt ook geen enkele beweging in te zitten. Daarom niet hoopvol gestemd 

dat dit in de komende maanden alsnog geregeld, besloten en uitgevoerd wordt en het geld beschikbaar is op 31 december 2021. 

Collega niet beschikbaar ivm verlof. Kan ik niet beantwoorden  

De Omgevingsdienst zal de taken gaan uitvoeren. Er zijn nog geen afspraken gemaakt over de financiering. Dit loopt nog op 

Rijksniveau. 

in regioverband 

De concrete afspraken moeten nog worden gemaakt met de provincie. 

we zijn hierover in gesprek met onze omgevingsdienst.  

De afspraken liggen grotendeels vast. 

De formele opdracht voor bodemtaken wordt vastgelegd bij het vaststellen van het werkprogramma 2023 dat is gepland voor eind 

september / begin oktober 2023 

In de regio (…) wordt gewerkt aan de warme overdracht van de bodemtaken. Knelpunt is de onduidelijkheid over de financiering 

van de bodemtaken. 

Eind september volgend overleg met omgevingsdienst, we zijn ons hiervan bewust.  

Jaarlijks wordt een werkplan gemaakt, waarin staat wat de omgevingsdienst komend jaar voor onze gemeente gaat doen en 

hoeveel dat gaat kosten. Nu wordt gekeken of de bodemtaken daar goed in zijn meegenomen. Het is onzeker of het aangepaste 

werkplan mét bodemtaken voor 1 januari 2023 gereed is. 



 
 

187 / 288 

Toelichting vraag 20 - Er zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van de bodemtaken (inhoud en financiën) 

de afspraken hierover worden deze periode afgerond 

Is in ontwikkeling. (Collega is afwezig voor concretere input) 

financieel is nog niet duidelijk 

compensatie is nog onduidelijk, hier wordt naar gekeken door desbetreffende accounthouder 
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Toelichting vraag 21 - Mandaten zijn aangepast aan de OW en waar van toepassing zijn afspraken over leges gemaakt en 

opgenomen in de verordening  

Wacht op bestuurlijke besluitvorming. Signaal wat we willen afgeven bij eventueel uitstel: alsjeblieft niet invoeren 

halverwege/lopende het jaar ivm kostendekkendheid leges maar altijd per 1 januari. 

door gebrek aan personeel en prioriteit is zeer de vraag of leges verordening tijdig aangepast kan zijn. Mandaten gaat wel lukken 

mandaatbesluit en legesverordening moet nog gemaakt worden en door Raad worden vastgesteld.  

Reguliere aanpassingen 

Alles nog in voorbereiding 

Verordening moet nog naar de raad. 

Dit is in voorbereiding 

Leges zijn nog niet vastgesteld, dit wordt december 2022 

Dit vraagt ook weer veel dubbel werk door de onzekerheid over daadwerkelijke inwerkingtreding in 2023!  

loopt mee met de jaarlijkse aanpassing voor de mandaten, is wel al ambtelijk klaar. 

Concept-legesverordening is gereed en wordt in november naar verwachting vastgesteld door de raad. Mandaatregelingen zijn 

aangepast en verordening planschade is vastgesteld.  

Staat voor oktober en december 2022 op de raadsagenda. 

Tweesporenbeleid afhankelijk van invoeringsbesluit 1e Kamer 

Actualisatie legesverordening loopt 

besluitvorming hierover vindt in periode oktober-dec in raad plaats. 

Verordening nadeelcompensatie is vastgesteld door gemeenteraad; mandaatregeling OD - gemeente is in concept af (bal ligt even 

bij OD voor laatste finetuning en verwerken input) en de legesverordening (incl. nieuwe tarieventabel) is in concept opgesteld 

(moet nog in december door raad vastgesteld worden 

Legesverordening, mandaatregister en verordening nadeelcompensatie zijn in voorbereiding. Besluitvorming staat gepland voor 1-

1-23 

Dit is grotendeels gedaan en wordt binnenkort afgerond. We wachten voor de afronding van de legesverordening op input van de 

omgevingsdienst.  

concepten klaar moet nog worden vastgesteld door gemeenteraad 

Planschade vastgesteld, aanpassing mandaatverordening wordt aan gewerkt, Legesverordening wordt aan gewerkt.  

Mandaatregeling zal voor 1 januari door het AB van de gemeenschappelijke regeling aangepast worden. Legesverordeningen zijn 

voor 1 januari aangepast. 

Verordening wordt in dit najaar vastgesteld, waarbij rekening is gehouden met de taken van de Omgevingswet.  

De besluitvorming zal afhankelijk van de besluitvorming 1e kamer in december plaats vinden in de gemeenteraad.  

Besluitvorming staat gepland voor november 2022 dus gereed voor 1 januari 2023 

We zijn ermee bezig 

Nog niet aangepast  

We verwachten dit tijdig gereed te hebben, er wordt hard aan gewerkt. 

De legesverordening en de mandaatregeling komen in december in de raad; de verordening planschade ligt op 19 september ter 

vaststelling voor. 

mandaten zijn aangepast, besluitvorming over leges en verordening nadeelcompensatie staan gepland voor laatste kwartaal 

Wordt aan gewerkt en in december 2022 vindt besluitvorming plaats. 

In het 4e kwartaal wordt een besluit genomen  

besluit volgt in december 2022 

Legesverordening wordt op dit moment Ow-proof gemaakt. Overigens moet ook de begroting aangepast worden. Mandaten 

moeten nog bekeken worden.  

"39. De aanpassingen zijn gemaakt, maar zijn nog niet vastgesteld door het college/ de raad. Dit gebeurd in het najaar. We 

koersen op een tijdige vaststelling van de leges verordening, de materie is complex, zeker op het vlak van financiën. " 

Voorbereiding voor besluitvorming door raad loopt. 

Mandaatregeling moet nog door de raad vastgesteld worden evenals de leges 

Staat ingepland op de raadsagenda. 
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Toelichting vraag 21 - Mandaten zijn aangepast aan de OW en waar van toepassing zijn afspraken over leges gemaakt en 

opgenomen in de verordening  

H2 van de Legesverordening wordt nog aangepast op de Omgevingswet. Daar is mee begonnen, maar dit is nog niet afgerond. 

in proces 

Aanpassen mandaatbesluit en legesverordening staan nog gepland voor dit jaar en is sterk afhankelijk van inwerkintreding 

Omgevingswet. Duidelijkheid hierover is er echter nog niet. 

wijzigingen zijn in beeld gebracht en moeten nog worden verwerkt 

Q4 

De regelingen zijn in concept opgesteld, maar nog niet vastgesteld. Met name de legestarieventabel vraagt nog om een 

doorrekening en het maken van keuzes. De legesverordening, delegatiebesluit en mandaatbesluit worden uiterlijk in december 

2022 vastgesteld.  

Traject loopt nu 

ligt bij college 

Mandaatvoorstel is in concept gereed. Legesverordening wordt momenteel in regionaal verband besproken. 

Planschade/nadeelcompensatie moet nog worden opgepakt (insteek met gebruik van de VNG casco). Alle documenten zullen 

(vanwege de late besluitvorming 1e kamer) last moment ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden worden (ongewenst). 

staat. op de planning voor Q3 2022 

mandaatverzamelbesluit is in voorbereiding. 

Interne mandaten: JZ maakt inventarisatie en is gestart met omzetten van bestaande mandaten naar Omgevingswet (eventueel aan 

te vullen met nieuwe mandaten). Planning is vaststelling voor 1-1-2023. Mandaten aan (...): Voorstel van (...) ligt klaar voor de 

bespreking met de wethouder. Planning is vaststelling voor 1-1-2023. Legesverordening: wordt d.m.v. een wijzigingsverordening 

aangepast indien de wet in werking zal treden in 2023. Milieuleges: In regionale werkgroep worden voorbereidingen getroffen om 

de afweging rond het wel/niet invoeren van de Milieuleges te kunnen maken. Verwachting is niet dat besluit valt vóór 1-1-2023. 

De aangepaste legesverordening is in voorbereiding. Besluitvorming is gepland voor de raad van december. 

Is in ontwikkeling met het oog op 1 januari a.s. 

Interne mandaten: JZ maakt inventarisatie en is gestart met omzetten van bestaande mandaten naar Omgevingswet (eventueel aan 

te vullen met nieuwe mandaten). Planning is vaststelling voor 1-1-2023. Mandaten aan (...): Voorstel van (...) ligt klaar voor de 

bespreking met de wethouder. Planning is vaststelling voor 1-1-2023. Legesverordening: wordt d.m.v. een wijzigingsverordening 

aangepast indien de wet in werking zal treden in 2023. Milieuleges: In regionale werkgroep worden voorbereidingen getroffen om 

de afweging rond het wel/niet invoeren van de Milieuregels te kunnen maken. Verwachting is niet dat besluit valt vóór 1-1-2023. 

 Leges worden aangepast a.d.h.v. de modelverordening 

mandaten zijn nog niet geregeld. Legesverordening mee bezig 

Dit willen we graag nog voor 1 januari 2023 gaan regelen.  

In voorbereiding verwachting vaststelling verordeningen en bevoegdhedenregister Q4 

Is gepland voor laatste kwartaal 

overleg nog gestart 

Besluitvorming komt in december 2022. 

Verwachting is dat nog in Q4 2022 de legesverordening, mandaatregelingen en verordening nadeelcompensatie worden 

vastgesteld. 

Voorbereiding voor besluitvorming door raad loopt. 

in ontwikkeling 

in november in de raad 

Interne mandaten: JZ maakt inventarisatie en is gestart met omzetten van bestaande mandaten naar Omgevingswet (eventueel aan 

te vullen met nieuwe mandaten). Planning is vaststelling voor 1-1-2023. Mandaten aan (...): Voorstel van (...) ligt klaar voor de 

bespreking met de wethouder. Planning is vaststelling voor 1-1-2023. Legesverordening: wordt d.m.v. een wijzigingsverordening 

aangepast indien de wet in werking zal treden in 2023. Milieuleges: In regionale werkgroep worden voorbereidingen getroffen om 

de afweging rond het wel/niet invoeren van de Milieu leges te kunnen maken. Verwachting is niet dat besluit valt vóór 1-1-2023. 

Voor de milieu leges zijn wij afhankelijk van de OD. Die laat op zich wachten. Als gemeente wordt al wel de legesverordening 

opgesteld maar we zijn voor input ook afhankelijk van onze ketenpartners. 
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Toelichting vraag 21 - Mandaten zijn aangepast aan de OW en waar van toepassing zijn afspraken over leges gemaakt en 

opgenomen in de verordening  

Aanpassing mandaat regeling is belegd in de organisatie, activiteit moet nog starten. Nieuwe legesverordening is in afrondende 

fase, Er moeten door late besluitvorming over datum iwt nu 2 verordeningen opgesteld worden !! 

Dit is in voorbereiding. De legesverordening wordt vóór 1 jan ’23 vastgesteld. De gemeente wordt wel geconfronteerd met extra 

werk. Door het late moment dat er een definitieve beslissing wordt genomen over de invoering van de Omgevingswet zijn we 

genoodzaakt dubbel werk te verrichten. Omdat de druk op de gemeente toch al erg hoog is, is dit onwenselijk. 

Mandaat + leges in december, verordening planschade is vastgesteld. 

legesverordening wordt in Q4 voorgelegd ad Raad 

Besluitvorming m.b.t. leges en mandaten moet nog plaatsvinden. 

De Legesverordening wordt aangepast, waarbij een voorstel van de Omgevingsdienst over de vraag hoe om te gaan met 

milieuleges, wordt betrokken. Hiervoor is hulp van een extern bureau ingeschakeld. De Verordening Nadeelcompensatie is 

nagenoeg gereed en vaststelling van deze verordening is voorzien in het vierde kwartaal. Daarbij wordt opgemerkt dat het 

onderliggende beleid nog bezien zal moeten worden en modelovereenkomsten dienen nog te worden aangepast.. Aanpassing van 

de Mandaatregeling is recentelijk opgepakt. 

raadsvoorstellen hiervoor zijn gemaakt en worden in oktober voor besluitvorming ingebracht. 

Door gebrek aan tijd zullen de mandaatregelingen misschien niet voor 1 januari 2023 zijn aangepast. Aan de legesverordening en 

nadeelcompensatie wordt gewerkt.  

Hier zijn we wel al mee bezig 

Mandaten moeten nog worden aangepast en vastgesteld. Leges zijn aangepast, maar moet nog worden vastgesteld. Alles is 

gereed op 1 januari 2023 

concepten liggen klaar, behoeven nog een laatste toets voordat ze in de vaststellingsprocedure kunnen.  

Verordening planschade is aangepast. Legesmodel en mandaatregeling is voorzien voor 1-1-2023 

Staat gepland voor het 4e kwartaal. 

Legesverordening komt in december 2022 in de gemeenteraad. Planschade is al vastgesteld door de raad. De mandaatregeling 

wordt momenteel opgepakt.  

Okt/nov. Wordt de legesverordening in de WABO vorm aan de raad voorgelegd.  Wij zijn nu de legesverordening op basis van de 

omgevingswet aan het opstellen/vullen. Deze zal, indien de omgevingswet doorgaat op 1 januari 2023, in dec aan de raad worden 

voorgelegd ter vaststelling. 

wordt voorbereid 

Raad moet nog vaststellen -> naar verwachting in september/oktober 

De activiteiten zijn belegd in de organisatie en we verwachten dit eind 2022 gereed te hebben. 

Legesverordening staat gepland op de raadsagenda uit dit jaar. Mandaten zijn doorgevoerd.  

mandaten aanpassing in november, legesverordening in december 

Wordt klaargemaakt voor besluitvorming 

Legesverordening wordt december vastgesteld 

Deze zaken zijn in voorbereiding en afhankelijk van de invoeringsdatum worden ze voor besluitvorming voorgelegd aan de 

gemeenteraad.  

Hiervoor is een werkgroep actief en zijn regelingen in concept klaar om te bespreken en vast te stellen. 

Leges is gereed. een deel van de mandaten gereed (dus een deel moet nog) 

De verordening planschade (=verordening nadeelcompensatie) is in februari 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. De 

mandaatregelingen worden volgens planning in het vierde kwartaal van 2022 vastgesteld. Verder ligt er een concept voorstel voor 

een Verordening Leges Omgevingswet. Komende weken wordt dit voorstel besproken met de wethouder Nu niet duidelijk is of 1 

januari 2023 de Omgevingswet wordt ingevoerd (er is geen Koninklijk Besluit) hebben we bij de voorbereidingen op 2023 met 

verschillende scenario’s rekening te houden. Dat is extra werk. De VNG heeft gemeenten in een eerder stadium al geadviseerd om 

de verordening niet nu al vast te laten stellen maar te wachten tot er meer duidelijkheid bestaat over de definitieve datum van 

inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dat advies wordt gedeeld door de juristen van Dienstverlening/Gemeentebelasting. 

De omgevingsdienst komt nog met een concept voor de mandaatregeling voor de bij hen belegde taken. Voor de 

legesverordening is een voorstel over de nieuwe opzet in routing gebracht. Aan de tarieven wordt nog gerekend.  
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Toelichting vraag 21 - Mandaten zijn aangepast aan de OW en waar van toepassing zijn afspraken over leges gemaakt en 

opgenomen in de verordening  

Aan alle 3 wordt gewerkt en zijn bijna klaar. 

Besluitvorming in december 

Legesverordening is aangepast maar moet nog bestuurlijk worden vastgesteld.  

Druk bezig met het mandaatregister, maar probleem = Wij hebben maar 1 algemene jurist, deze had de legesverordening incl Ow 

af en moet nu aan de slag met een tweede legesverordening excl Ow omdat totaal GEEN duidelijkheid gegeven wordt over 

inwerkingtreding Omgevingswet. Dit heeft meer prioriteit dan het mandaatregister, gevolg: Mandaatregister wordt naar achter 

geschoven, omdat er een tweede legesverordening met man en macht opgesteld moet worden... ik weet niet of we het afkrijgen, 

dankjewel voor de onduidelijkheid rondom de inwerkingtreding Omgevingswet Rijksoverheid, petje af! 

wordt aan gewerkt. 

mandaatregeling en legesverordening dient te worden vastgesteld 

wacht op definitieve datum in werking treden van de wet 

Legesverordening en mandaatregelingen wordt momenteel aan gewerkt, maar zijn nog niet gereed voor besluitvorming. Wel voor 

1-1-23. 

We zetten in op de leges voor 1 januari. De mandaat wordt vervolgens opgepakt, echter gebrek aan capaciteit 

Mandaat nog niet gereed (wachtend op voorstel OD), betekenis Ow wel verwerkt in legesverordening. 

In voorbereiding, besluitvorming volgt logischerwijs nog door college en raad. Verordening nadeelcompensatie is gereed. 

Legesverordening is in de maak. 

Legesverordening in voorbereiding (ver gereed) 

daar wordt op dit moment aan gewerkt 

Dit wordt in de raad van oktober en december vastgesteld. 

Traject staat op stapel 

Wordt aan gewerkt.  

is in route 

mee bezig 

De raad besluit in Q4 over deze verordeningen.  

Bestuurlijke besluitvorming over de leges is gaande. In november opneming in de verordening. 

Mee bezig.  

Legesverordening en -tarieven zijn gereed en liggen in okt/nov bij de raad, mandaat moet nog geregeld worden.  

Documenten in concept klaar, raadsbesluiten volgen in december 

De raadsbesluiten daartoe staan ingepland voor december. De diverse stukken zijn grotendeels klaar. 

Is in proces 

Mee bezig 

legesverordening moet nog worden aangepast (en dat is een hele dobber) 

Legesverordening wordt in november vastgesteld. Maandaatregeling in september. 

Wordt meegenomen in de laatste versie van 2022 (voor gebruik in 2023). 

raadsbesluiten hierover medio november 2022 zodat we hier op 1 januari 2023 mee kunnen werken 

Moet nog opgepakt worden.  

Mandaat wordt aan gewerkt. Leges ligt eerdaags voor aan de beide raden 

De legesverordening moet nog worden vastgesteld door de gemeenteraad. In concept klaar.  

Legesverordening 2023 wordt dec 2022 vastgesteld door de raad. Mandaten daarop volgend aangepast. 

Leges en verordening planschade moeten nog naar de raad, maar dat lukt voor 1 januari. 

nog niet gedaan. 

Mandaatbesluit en Legesverordening naar verwachting in december in de raad. 

Besluitvorming in december 

Legesverordening: zie ook eerder bij actie 7. Besluitvorming mandaatbesluit Q4 2022. Q2 2022 is reeds een besluit genomen over 

de verordening planschade.. 

Deze actie is in uitvoering en naar verwachting gereed voor 1 januari 2023. 
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Toelichting vraag 21 - Mandaten zijn aangepast aan de OW en waar van toepassing zijn afspraken over leges gemaakt en 

opgenomen in de verordening  

Wordt in december vastgesteld door raad. 

Staat voor december op de planning. 

besluitvorming in voorbereiding 

Alles is voorbereid. Definitieve besluitvorming, zoals het vaststellen van de nieuwe legesverordening, moet nog gebeuren. 

Het is de bedoeling om de aangepaste legesverordening i.r.t. Omgevingswet en WKB in de raadsvergadering van december 2022 

vast te stellen. Aandachtspunt hierbij is de relatie hoe hiermee om te gaan in relatie met de begroting 2023, welke in de 

raadsvergadering van 8 november zal worden vastgesteld. Met hulp van de door de VNG aangereikte handreiking wordt nu bezien 

hoe hiermee om te gaan. 

Voor de mandaatregeling zijn de wijzigingen als gevolg van de Omgevingswet inzichtelijk gemaakt. De legesverordening wordt 

aangepast en bevindt zich in een afrondende fase. De verordening planschade is reeds vastgesteld. 

besluitvorming Q4 2022 

Legesverordening en tarieven moeten nog door de Raad bij de begrotingsbehandeling worden vastgesteld.  

Besluitvorming staat gepland voor 4e kwartaal: Leges- en Nadeelcompensatieverordening. Intern mandaatregeling (college – 

ambtelijke organisatie) staat gepland voor Q4. Extern mandaat met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is gereed. Dit mandaat 

wordt door het college vastgesteld in Q3 2022. 

Mee bezig 

Legesverordening moet nog worden gewijzigd. Mandaatbesluit moet nog worden aangepast. 

De keuzes mb.t. de legesverordening en de aangepaste legesverordening gaan in het laatste kwartaal van 2022 de besluitvorming 

in. De aangepaste mandaatregeling gaat ook het laatste kwartaal van 2022 de besluitvorming in. 

mandaatlijst moet door het college worden vastgesteld dit jaar, legesverordening door de raad in december 

Besluitvorming Q4 2022. 

Er is onderzoek uitgevoerd naar leges en mandaten worden opgesteld 

Besluitvorming Q4 2022. 

Ingezet wordt op besluitvorming tav deze onderdelen in december 2022. 

Verordening planschade is al goedgekeurd in raad, legesmodel staat op planning voor november/december. Aanpassingen 

mandaten ook definitief per einde jaar. 

we zijn ermee bezig: welke mandaten moeten nog worden aangepast. De legesverordening is gereed. 

in uitvoering 

Hoe kun je dit nou in één vraag gooien? Ze hangen op papier wel samen maar in de praktijk zijn het verschillende trajecten. We 

zijn bezig met de leges en de mandaatregeling, maar komen nog niet toe aan de verordening planschade. 

in wording, wordt in november vastgesteld 

Besluitvorming in Q4 2022 

Voorbereidend werk is af; besluitvorming moet nog plaats vinden. Dit vindt plaats na inwerkingtredingsbesluit door 1e kamer  

Dit loopt en we verwachten het voor 1/1/2023 te hebben afgerond. 

De legesverordening is qua complexiteit en omvang eigenlijk een apart minimaal actiepunt .Daar steken we erg veel tijd in; het 

nieuwe stelsel kan veel impact hebben op de gemeentefinanciën. Daar moet de raad ook goed in worden meegenomen.  

Het mandaatbesluit moet nog aangepast, ook de legesverordening (waar we helaas twee varianten voor moeten ontwikkelen - 

zucht) moet nog op route naar besluitvorming 

Vergt interne aandacht. Moet geregeld zijn voor 1-1-2023. 

Legesmodel wordt momenteel aangepast. Maandaatregelingen en verordening nadeelcompensatie zijn in orde. 

Leges worden vastgesteld in de raad van december 

Vanwege de nog steeds bestaande onduidelijkheid over de IWT is besloten -vanwege de koppeling met de begroting- de huidige 

legessystematiek te hanteren. Wel is er een op de Omgevingswet aangepaste legesverordening in voorbereiding die vastgesteld 

kan worden op het moment dat de Omgevingswet per 1 januari in werking zou treden. Insteek is daarnaast om de verordening 

planschade nog voor de IWT te laten vaststellen door de raad. De mandaatverordening zal eveneens aangepast worden. 

De legesverordening wordt in november/december vastgesteld, delegatiebesluit en mandaatregeling zijn in de maak. 
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Toelichting vraag 21 - Mandaten zijn aangepast aan de OW en waar van toepassing zijn afspraken over leges gemaakt en 

opgenomen in de verordening  

Legesverordening wordt eind dit jaar vastgesteld, nadeelcompensatieverordening is vastgesteld en de mandaatregeling wordt nu 

nog aan gewerkt. 

We hopen de legesverordening in de raadsvergadering van november of december tot besluit te laten komen. Onze financiele 

afdeling heeft enige tijd met 60% vacatures gezeten en daar is nog een grote inhaalslag te maken.  

Is work in progress. Zal gereed zijn op 1-1-2023, zeker nog niet van het niveau dat wenselijk / noodzakelijk is! 

De concept legesverordening is bijna af. De mandaatregeling nog niet maar daar wordt momenteel aan gewerkt. 

Een raadsvoorstel is in voorbereiding voor de maand november 2022.  

Legesmodel en verordening planschade moeten nog door de raad worden vastgesteld (Q4) 

Mandaat is voorbereid (iig ook voor de RUD). Leges zijn/worden ook voorbereid, maar onderdeel milieuleges nog niet. 

Verordening planschade (richting regeling over nadeelcompensatie) nog niet. Bovendien moeten nog enkele verordeningen 

technisch gewijzigd worden (nieuwe verwijzingen mbt nieuwe grondslag). 

kostprijsberekeningen moeten nog worden uitgevoerd. 

Dit staat nog in de planning. Zijn wel een beetje de onderwerpen die als minder urgent ervaren worden, en dat geeft wel een 

behoorlijk risico voor de gemeente. 

1-11-2022 in Raad 

de raad neemt dit najaar een besluit 

Legesverordening is in de maak gebruikmakend van het VNG concept. Mandaatregeling wordt de vraag of 1-1-2023 wordt 

gehaald. 

Het is onduidelijk of dit gaat lukken voor 1 januari, maar daar streven we wel naar. 

Legesverordening is in voorbereiding. Besluitvorming volgt voor 1-1-2023. 

Aanpassing legesverordening en mandaatregeling lopen nog, verwachting is dat dit medio november wordt afgerond. 

Moet nog gebeuren. 

Hopelijk lukt dat voor 1 januari. 

Er is een conceptversie Mandaatbesluit (…) – Omgevingsdienst (…) 2023. Langs college voor 1-1-2023 

De nodige verordeningen liggen in september ter besluitvorming. De legesverordening is nog niet rond. 

Wijziging mandaten is in beeld en wordt met jaarlijkse cyclus meegenomen. Nieuwe legesverordening komt in Q4 in de raad.  

Capaciteit en voorbeelden zijn nauwelijks te vinden. 

De legesverordening kan pas in december worden vastgesteld omdat nog niet duidelijk is of de wet in werking zal treden op 1 

januari. De voorbereidingen hiervoor lopen. Mandaatregeling moet nog aangepast worden op de Omgevingswet. De 

nadeelcompensatie is vastgesteld in de raad. 

zal krap worden, maar is noodzaak 

Dit is wel het streven, verordening planschade ligt nu stil.  

Werkzaamheden zijn in gang gezet, waaronder nieuwe legesverordening en mandaatregeling 

wijzigingen zitten in de projectplanning 

Legesverordening wordt einde van het jaar vastgesteld. We bereiden twee versies voor. Delegatiebesluit is vastgesteld. 

Dit wordt momenteel voorbereid en de gemeenteraad zal eind 2023 een besluit nemen. Door het feit dat er nog altijd geen 

duidelijkheid is over de inwerkingtreding van de OW, dienen nu twee varianten voorbereid te worden. Hierdoor vergt ook dit meer 

uitwerking en bovenal tijd dan gewenst. 

bestuurlijke besluitvorming staat gepland in november 2022 

Moet alle drie nog worden opgepakt. Legesmodel wordt een extern bureau voor ingeschakeld.  

Nog gaande  

Legesverordening en aanpassing mandaten is gepland in december. Eerst duidelijkheid nodig over invoeringsdatum OW.  

mee bezig loopt 

Mandaten zijn aangepast (antwoord is dus A) maar de besluitvorming moet nog plaatsvinden. Vandaar de keus voor B (bij A zou 

geen tekstvak verschijnen voor deze toelichting). 
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Toelichting vraag 21 - Mandaten zijn aangepast aan de OW en waar van toepassing zijn afspraken over leges gemaakt en 

opgenomen in de verordening  

Ondersteuning door bureau ANG bij legesverordening, vooralsnog voor 1 januari gereed. Mandaat ook naar verwachting voor 1 

januari gereed. Met hulp van bureau Metafoor bezig met verordening nadeelcompensatie. De verordening staat voor 80% in de 

steigers. Er dienen echter door de gemeentelijke organisatie een aantal wezenlijke vragen te worden beantwoord (waar beleggen, 

personele bezetting, aanvragen zelf of extern, kosten, drempelbedrag, werkprocesbeschrijving, aanvraagformulier, verhaalsovk etc). 

Moet dus nog veel gebeuren, 1 januari is niet haalbaar.  

Legesverordening is nog niet vastgesteld. 

De mandaatregeling en legesverordening zijn in voorbereiding. 

Legesverordening zal in stapjes moeten gaan (over meerdere jaren). Voor de planschadeverordening is helaas ineens een vacature 

ontstaan: nog geen vervanger beschikbaar. Als die positie niet wordt ingevuld blijft dat onderdeel liggen, want we kunnen het niet 

zomaar bij iemand anders onderbrengen (of moeten dit ook weer gaan uitbesteden, budget voor aanvragen etc: dat kost ook tijd). 

Voor de mandaten hebben we begrepen dat er een overgangsclausule geldt (zoals altijd bij nieuwe wetgeving) dus dat het niet 

direct tot juridische hiaten leidt als je dit niet op orde hebt voor 1 januari '23. 

Moet nog worden uitgewerkt 

Mandaten zijn aangepast (antwoord is dus A) maar de besluitvorming moet nog plaatsvinden. Vandaar de keus voor B (bij A zou 

geen tekstvak verschijnen voor deze toelichting). 

is gepland 

Is in uitvoering en wordt voor 1-1 allemaal op orde gemaakt.  

De nieuwe legesverordening wordt voor 1 januari 2023 vastgesteld. 

we werken hier nog aan.  

Loopt! 

De richting is bepaald, het moet nog worden vastgelegd in de verordening 

Mandaten worden nog aangepast. De verordening nadeelcompensatie en de legesverordening worden voor 1-1-2023 vastgesteld 

door de gemeenteraad 

wordt meegenomen in de begroting 2023 

Onduidelijkheid over datum inwerkingtreding OW. Niet duidelijk is of een legesverordening onder huidig recht of nieuw recht aan 

de gemeenteraad moet worden aangeboden.  

Besluiten in voorbereiding. Deel van de mandaten is aangepast in afwachting van inwerkingtreding 

Mandaatbesluit in november in het college. Legesverordening in december naar de raad. 

de diverse verordeningen zijn in concept nagenoeg gereed en gaan binnenkort het bestuurlijke traject in om vastgesteld te 

worden. 

in het najaar worden deze besluiten genomen 

Is in ontwikkeling 

moet nog worden uitgewerkt 
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Toelichting vraag 22 - Nieuwe takenpakket is vastgesteld en afspraken over financiën zijn gemaakt (evt. met tijdelijk 

karakter) 

Gesprekken in afrondende fase. 

ja, maar kan pas definitief als zekerheid wet  

RUD heeft initiatief. Of 1-1-2023 wordt gehaald 'zullen we gaan zien'. 

Overleg met OD 

Dit proces loopt nog 

Hopelijk lukt het voor 1-1-2023 

Wordt aan gewerkt. 

Incidenteel geld is beschikbaar gesteld voor verandering. Structurele effecten worden de komende maanden inzichtelijk en 

financieel gemaakt 

omdat processen nog niet getest zijn, is het niet mogelijk afspraken te maken. Gesprekken zijn wel gaande 

loopt mee met jaarlijkse afspraken 

in uitvoering 

Per oktober 2022 

Iom met OD gaan we eerst aan de slag met Owet. Mocht dit leiden tot aanpassing van financiele arrangementen, wordt dit in 2023 

opgepakt 

De afspraken met de omgevingsdienst zijn afgerond. Wij voorzien dat dergelijke afspraken mogelijk ook nodig zijn met andere 

uitvoeringsdiensten. Deze liggen nog niet allemaal vast.  

Gesprekken met (...) lopen nog 

Het financiele arrangement zal na 1 januari pas ondertekend worden. 

vinden nog gesprekken over plaats. 

Zijn we mee bezig.  

Onderhandelingen hierover lopen met de uitvoeringsdiensten. Bestuurlijk besluit moet nog worden genomen.  

Gesprekken lopen 

Dit wordt regionaal opgepakt 

Op dit moment ligt er nog niks. De uitvoeringsdienst zal zelf met een voorstel komen.  

We verwachten dit tijdig gereed te hebben. 

We zijn in overleg... 

Gesprekken worden voorbereid. Heeft minder prioriteit dan andere zaken. Is niet met zekerheid te zeggen dan dit voor 1 januari 

2023 gereed is.  

takenpakket is duidelijk. financiële afspraken worden nog gemaakt 

In voorbereiding, maar nog niet vastgesteld 

Fundament onder de nieuwe afspraken ligt er. Moet verder concreet worden. 

Takenpakket is nagenoeg klaar. Afspraken over financiën moeten nog. 

Wordt aan gewerkt. 

Het Werkplan 2023 van onze omgevingsdienst is nog in de maak. Hierover moet nog besluitvorming plaatsvinden. 

Q4 

Gebeurt in Q4 

bezig 

Insteek is om in oktober de VTH taken bij de omgevingsdienst onder te brengen. Daarvoor worden momenteel nog de nodige 

afspraken gemaakt. Eind dit jaar worden nieuwe afspraken gemaakt voor 2023 (werkpakket/begroting). Er zitten echter nog een 

aantal vraagtekens in, zoals compensatie Rijk voor diverse onderdelen van de Omgevingswet, maar ook mbt de Wkb. 

Focus ligt op proces van dienstverlening richting inwoners en bedrijven. 

in overleg met RUD Drenthe, dit wordt komende maanden verwacht  

Met de GGD zijn financiële afspraken gemaakt. Ook de VRR heeft aanvullend budget gevraagd voor de implementatie van de OW 

én gekregen. (...) wacht het eerste jaar/de eerste jaren werken met de OW af, om te kunnen bepalen wat het effect is op de 

financiële arrangementen. De bodemtaken zijn hierop een uitzondering. 

Alleen voor de uitvoeringstaken (VTH) zijn afspraken met de  (...) gemaakt.  
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Toelichting vraag 22 - Nieuwe takenpakket is vastgesteld en afspraken over financiën zijn gemaakt (evt. met tijdelijk 

karakter) 

geen toelichting nodig. 

Met de GGD zijn financiële afspraken gemaakt. Ook de VRR heeft aanvullend budget gevraagd voor de implementatie van de OW 

én gekregen. (...) wacht het eerste jaar/de eerste jaren werken met de OW af, om te kunnen bepalen wat het effect is op de 

financiële arrangementen. De bodemtaken zijn hierop een uitzondering. 

We zijn in onderhandeling 

wordt voor eind van het jaar overeengekomen 

Nee volgens de RUD is dit niet nodig.  

Ligt bij OD, afhankelijk van hun aanbod. Meerdere keren gevraagd en nog niet gekregen 

Loopt 

hopelijk q4 

Op onderdelen moeten nog tijdelijke afspraken worden gemaakt (bodem bijvoorbeeld). 

Lopende zaak. Deze zullen naar verwachting voor 1 januari 2023 worden herzien/nieuwe afspraken gemaakt. 

Fundament onder de nieuwe afspraken ligt er. Moet verder concreet worden. 

Er verandert in de reikwijdte van het takenpakket voor de Omgevingsdienst niets, behalve de bodemtaken die van provincie naar 

gemeente overkomen. Dat laatste is nog in onderzoek (zie vraag 37). Voor de rest dus geen wijzigingen nodig. 

wordt aan gewerrkt 

Met de GGD zijn financiële afspraken gemaakt. Ook de VRR heeft aanvullend budget gevraagd voor de implementatie van de OW 

én gekregen. (...) wacht het eerste jaar/de eerste jaren werken met de OW af, om te kunnen bepalen wat het effect is op de 

financiële arrangementen. De bodemtaken zijn hierop een uitzondering. 

Vanwege capaciteitsproblemen bij de OD zijn deze tot op heden nog niet gemaakt. 

Onze gemeente neemt alleen de wettelijke taken af van de Omgevingsdienst. De financiele impact agv Ow is nog niet 

doorgerekend.  

Afstemming over financiën met de omgevingsdienst vindt nog plaats. 

wordt aangewerkt 

Besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden. 

De gemeente heeft reeds alle milieutaken ondergebracht bij de Omgevingsdienst. Financiële gevolgen van de Ow worden 

meegenomen in de Begrotingen van de Omgevingsdienst en de gemeente. 

Er moet nog contact worden opgenomen met de uitvoeringsdiensten.  

Afspraken worden concreet gemaakt met (...) 

Er wordt gewerkt aan een nieuw uitvoeringsplan met op de OW aangepaste producten en diensten van de omgevingsdienst. Ook 

zijn er concept afspraken over monitoring en evaluatie met eventuele tussentijdse aanpassing van het UVP tijdens het lopende 

jaar. 

streven is eind dit jaar dat te hebben vastgelegd.  

De (…) gemeenten zijn hierover nog in gesprek met hun Uitvoeringsdiensten (meerdere).  

in regionaal verband worden hierover nog afspraken gemaakt 

is nog onderwerp van overleg 

We ervaren dit als een moeizaam traject. Verwachting is dat we tijdig gereed zijn, maar zekerheid kan niet gegeven worden. 

We zijn hierover in gesprek. 

moet nog... 

Zijn in concept gereed 

Hier wordt nog aan gewerkt. Is per 1 januari 2023 geregeld of nadien. 

Dit is op dit moment onderwerp van gesprek in overleg met de (...) over hoe daar uitvoering aan te geven. 

Nee nog niet, naar verwachting worden huidige afspraken herzien op basis van ervaringen en cijfers na IWT OW (gentlemen's 

agreement) 

Voor veel uitvoeringsdiensten is onbekend wat de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor consequenties heeft. Dit wordt 

veelal eerst afgewacht voordat tot aanpassing van de arrangementen wordt overgegaan.  

Inhoudelijk moeten nog beleidskeuzes gemaakt worden 
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Toelichting vraag 22 - Nieuwe takenpakket is vastgesteld en afspraken over financiën zijn gemaakt (evt. met tijdelijk 

karakter) 

afhankelijk van vaststellen begroting 2023. 

gesprekken lopen.  

afspraak met uitvoeringsdienst is om dit pas op te pakken zodra er een goed beeld is van de kosten. dus na in werking treden. 

gesprekken over het nieuwe werkprogramma met de Omgevingsdienst zijn gestart 

Er zijn gesprekken gaande, maar (financiële) afspraken zijn nog niet gemaakt. 

Gebeurd in Q4 

Momenteel in voorbereiding, het is wel de vraag in hoeverre dit zal aansluiten op de praktijk 

daar wordt momenteel aan gewerkt 

Einde van het jaar wordt dit vastgelegd en doorvertaald in de begroting 

loopt nog 

Nog geen specifieke afspraken gemaakt met de RUD-(…). 

We verwachten dit in november 2022. 

Mee bezig 

(…) is al langer eigen bevoegd gezag bodemtaken. Onderzoek naar overdracht verguntaken (urencalculatie) is lopend. 

Twijfelachtig of dit haalbaar is. Initiatief ligt bij de omgevingsdienst. 

Is in proces 

Mee bezig 

afhankelijk van OD 

Gesprekken hierover lopen nog. 

Hier wordt ism (...) aan gewerkt. 

niet geheel duidelijk voor mij als programmamanager en degene die hierover gaat heeft vakantie 

Gesprekken lopen nog.  

In gesprek met de (...) over mogelijkheden. Arbeidsmarktproblemen spelen belangrijke rol in onderhandelingen.  

regionaal overleg 

Dat loopt. Er zullen niet heel veel aanpassingen nodig zijn is de verwachting. Nog actie op ondernemen vanuit gemeente. 

ligt bij omgevingsdienst. 

Doen we later dit jaar in de P&C cyclus 

Werkafspraken zijn gemaakt. Financiële afspraken zijn nog niet afgerond. 

Deze actie is in uitvoering en naar verwachting gereed voor 1 januari 2023. 

In voorbereiding, moet nog worden vastgesteld. 

Definitieve besluitvorming moet nog plaatsvinden. 

Het eventuele nieuwe takenpakket (daarbij speelt ook de landelijke discussie over het basistakenpakket een rol) voor de RUD moet 

nog definitief bepaald worden. Op basis daarvan zullen ook de afspraken over financiën gemaakt worden. 

Met de uitvoeringsdienst zijn nog geen afspraken gemaakt over een nieuw takenpakket of financiering.  

Wordt momenteel met de omgevingsdienst aan gewerkt. 

Mee bezig 

Nieuwe afspraken moeten nog gemaakt worden. 

Voorstel ligt er, besluitvorming en doorvoering moeten nog gebeuren. 

dit wordt zeker met een tijdelijk karakter. Maar hier worden nog wel problemen mee verwacht. Het is nog niet inzichtelijk hoeveel 

geld het onze gemeente extra gaat kosten.  

Afspraken over financiën zijn er nog niet. 

We zijn bezig met het opstellen van onze financien en maken nog afspraken hierover 

Afspraken over financien zijn er nog niet. 

Zie actie 21. 

Afspraken nog niet definitief gemaakt 

Afspraken met OD zijn nog niet definitief. 
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Toelichting vraag 22 - Nieuwe takenpakket is vastgesteld en afspraken over financiën zijn gemaakt (evt. met tijdelijk 

karakter) 

we zijn ermee bezig 

afspraken moeten nog worden gemaakt 

moet nog plaatsvinden 

Intentieovereenkomst is gereed, maar daadwerkelijke afspraken pas na IWT 

Afspraken bijna gereed 

onderhandelingen lopen nog 

Hierover dienen nog afspraken te worden gemaakt. 

Geen bijzonderheden.  

Moet nog afgerond 

Afstemming en integratie beleid met ketenpartners vraagt aandacht. 

Het werkplan 2023 van onze omgevingsdienst is nog in de maak. Hierover moet nog besluitvorming plaatsvinden.  

 

Het nieuwe takenpakket dat samenhangt met de veranderingen van bevoegd gezag is inzichtelijk gemaakt. Over de financiële 

consequenties hiervan en van de veranderingen in takenpakket beheer geluidszone en uitvoering groene wetten moeten nog 

afspraken worden gemaakt.  

De afspraken zijn besproken, en moeten nog worden vastgesteld. 

We zijn in gesprek met de Omgevingsdienst (…) over het werkprogramma 2023. Daarin zitten de budgetten voor de producten die 

we gaan afnemen. 

Zie antwoord leges. Zal gereed zijn op 1-1-2023, zeker nog niet op het niveau dat wenselijk/noodzakelijk is! 

Gaat waarschijnlijk wel lukken maar op het moment is hier nog veel onduidelijk over. 

Concrete afspraken moeten nog gemaakt worden vooral tav bodem en natuur.  

Gemeenschappelijke overeenkomst komt in Q4 in de raad 

- Er liggen nog geen formele afspraken. - AB besluit van RUD omgevingsdienst: er geldt een vaste bijdrage per 2023 ipv 

productfinanciering. - Er is nog geen nieuwe DVO 2023 met nieuw takenpakket. - Er is wel nieuwe PDC 2023 onder Ow met 

kentallen - De Bijdrage 2023 is neergelegd in begroting RUD (…) 2023, inclusief bodemtaken, maar exclusief tegemoetkoming Rijk 

in deze kosten. Zienswijze (…) hierbij: pas Bodemtaken naar RUD (…) als er voldoende financiering is. 

De uitvoeringsdienst heeft een te grote opgave en beschikt over te weinig capaciteit om dit op te pakken. Dit zal pas volgend jaar 

uitgevoerd gaan worden wellicht). 

Uitgangspunten zijn vastgesteld. Definitieve afspraken moeten nog vastgelegd worden. 

Dit wordt opgepakt en er worden nog afspraken over gemaakt.  

Met als kantekening dat het voor bodemtaken waarschijnlijk niet lukt.  

Verdeling van gedecentraliseerde taken zijn nog niet besloten op lokaal niveau 

Loopt 

We moeten nog om tafel met de OD. 

FINANCIELE KANT IS KLAAR, ZO OOK HET PRODUCTENBOEK. AAN HET JAARPLAN WORDT MOMENTEEL GEWERKT, DOEL IS OM 

DEZE DIT JAAR NOG VAST TE STELLEN. 

Er wordt gewerkt aan het aanpassen van de DVO, is voor 1/1/23 geregeld.  

Uitvoeringsdiensten hebben voor groot deel nog geen tarieven gedeeld. 

Vanuit de OD is dit voorbereid voor 2023 EV. Het uitvoeringsprogramma moet nog worden uitgewerkt en vastgesteld op 

detailniveau. De grote lijnen staan. Moet ook nog verder uitgewerkt worden in het proces van de Omgevingstafel.  

geen noodzaak 

de (...) werkt hieraan. 

Afspraken met  (...) moeten nog worden herijkt. In begroting al wel rekening gehouden met financiële impact 

RUD (…) is een netwerkorganisatie, financiële impact raakt direct de gemeenten/provincie en in mindere mate de RUD. 
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Toelichting vraag 22 - Nieuwe takenpakket is vastgesteld en afspraken over financiën zijn gemaakt (evt. met tijdelijk 

karakter) 

Uiteraard zijn er afspraken gemaakt in het verleden over de werkzaamheden die door de uitvoeringsdienst gedaan worden. Maar 

op dit moment is het takenpakket van de uitvoeringsdient nog niet geheel duidelijk. Tevens zijn er nog onduidelijkheden over de 

gelden die beschikbaar zijn en komen voor de toekomst. Daarbij hebben zij aangegeven qua personele bezetting eventuele 

nieuwe taken niet uit te kunnen voeren, waardoor het lastig is te komen tot nieuwe overeenkomsten. 

afspraken dienen nog formeel vastgelegd te worden 

Wordt aan gewerkt. STreven is om voor 1 januari gereed te zijn.  

Nog gaande. 

Conceptafspraken zijn gemaakt maar definitieve besluitvorming moet nog plaatsvinden.  

Er worden op dit moment afspraken gemaakt met de Omgevingsdienst voor het uitvoeren van de VTH-taken onder de 

Omgevingswet.  

Wacht op basistaken.  

Hierover moeten wij nog in overleg treden. 

Met omgevingsdienst grotendeels geregeld. Maar: het wordt voor ons steeds duurder, de Omgevingsdienst. Het basistakenpakket 

verandert door de Omgevingswet, ze krijgen steeds meer taken, de voorbereiding op de Omgevingswet kost daar ook veel tijd en 

geld (wat wij mee betalen uiteraard), we verwachten grote uitdagingen op bijvoorbeeld terrein van transitie landelijk 

gebied/agrarische sector. We zijn wel erg afhankelijk van hen, maar voorzien een probleem in dat er ieder jaar meer geld naar 

omgevingsdienst toe moet (politiek punt). De andere uitvoeringsdiensten (veiligheidsregio en GGD) zeggen dat de omgevingswet 

onder hun wettelijke taak valt en we dus geen financiële afspraken hoeven te herzien. Dat zijn hun woorden. Terwijl ze er wel 

andere taken bijkrijgen (met name GGD). Betalen ze dat dan zelf? 

Wordt aan gewerkt 

Er worden op dit moment afspraken gemaakt met de Omgevingsdienst voor het uitvoeren van de VTH-taken onder de 

Omgevingswet.  

financiele doorvertaling moet nog 

Is nog onderwerp van gesprek binnen onze regio. Ligt wel een voorstel, maar is volgens mij nog niet akkoord.  

Takenpakket is vastgesteld. Afspraken over herijking financiën worden in 2e helft 2022 afgerond. 

we zijn met onze omgevingsdienst in gesprek over een nieuw UVP.  

Concept afspraken liggen vast 

De formele opdracht wordt verstrekt bij de vaststelling van het uitvoeringsprogramma 2023 dat staat gepland Typ hier uw tekst 

voor eind september / begin oktober 2022 

wordt meegenomen in de begroting 2023 

Er is een nieuwe DVO met de RUD (…). Het Uitvoeringsprogramma 2023 moet nog worden opgesteld. Dit is exclusief de 

bodemtaken. Met de (…) worden via het Jaarplan 2023 afspraken gemaakt 

In voorbereiding, mede gerelateerd aan daadwerkelijke inwerkingtreding 

Gezamenlijk hebben we als gemeente en de omgevingsdienst gekeken naar het effect van de Ogmevingswet op de taken die 

worden verricht. De nieuwe taken zijn gegoten in een nieuwe 'productcatalogus' waarin van elke taak de uren en kosten zijn ge-

raamd. Omdat onzeker is of de wet in werking treedt en er wel een nieuwe werkplan moet worden opgesteld voor 2023, worde 

voor 2023 een werkplan gemaakt naar de huidige producten en wetgeving. Voor het maken van een werkplan zijn 3 maanden 

nodig, waardoor nu gestart moet worden en een definitief besluit over de Omgevingswet niet kan worden afgewacht. Mocht de 

Omgevingswet wel in werking treden, dan levert dit waarschijnlijk een overschrijding op van de begroting en het werkplan. Omdat 

de omgevingsdienst via nacalculatie afrekent, levert dit bij de omgevingsdienst (los van een hoop administratie) geen financiele of 

bedrijfsmatige risico's op. Voor de gemeente bestaat wel een financieel risico qua overschrijding begroting. We proberen hiermee 

rekening e houden in de raming voor 2023. 

de afspraken hierover zijn onderwerp van discussie op dit moment 

Wordt binnenkort gerealiseerd 

Is in ontwikkeling 

nog in t evullen 

n.v.t. - inschatting   
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Toelichting vraag 23 - Alle relevante doelgroepen zijn voor IWT geïnformeerd over de aanstaande wijzigingen en hiervoor 

is ondersteuningsinformatie beschikbaar (o.a. aanpassen van de website, instrueren telefonisten, kcc/ frontoffice 

medewerkers zijn opgeleid). 

Organisatie wordt ingericht (maar invoering/budget onzeker). We gaan nu maar gewoon werven en mensen opleiden voor het 

geval de wet in werking treedt op 1 januari. De onzekerheid over de datum is daarin niet handig. 

verwacht wordt dat een basis aanpassing mogelijk is, maar wordt wel lastig zolang geen 100% zekerheid datum  

Websites, formulieren etc zijn nog niet gereed. Focus is er ook niet op gericht. 

Wachten op landelijke campagne 

Extern communicatieplan in de maak, van start in vierde kwartaal 2022 

Onze focus ligt eerst op afhandelen van aanvragen omgevingsvergunning 

Wordt aan gewerkt. 

Door een enorme ondercapaciteit komen we hier niet aan toe. Dit zal na 1-1-2023 geleidelijk moeten gebeuren 

Nieuwe website moet nog gereleased worden. Het KCC is nog bezig met het aantrekken van extra capaciteit i.v.m. verwachte 

toename telefonische vragen 

We verwachten hier nadrukkelijk hulp van het Rijk//Aan de slag met de Omgevingswet. Omdat we onze eigen werkprocessen nog 

niet uitgewerkt hebben en het DSO nog een puinhoop is hebben we hier nog geen tijd aan besteed. 

Dit gaan we toch echt pas doen als we zeker weten dat de wet in werking treedt. Met het huidige tijdpad is dat dus eigenlijk niet 

mogelijk. Zal deels pas na 1 januari plaatsvinden. 

Staat in de voorbereiding zodra de def IW duidelijk is. 

Op dit moment wordt communicatie rondom de Omgevingswet uitgevoerd. Website wordt conform aangepast. Naar verwachting 

1 januari 2023 gereed.  

in uitvoering 

Druk doende met communicatie (start 1 sept. 2022) en training 

Verscherping en concretisering o.b.v. invoeringsbesluit 

campagne gaat pas lopen vanaf sept/okt ahv landelijke campagne. 

Hiervoor hebben we hele communicatiestrategie (intern en extern) opgesteld; deze loopt tot eind december 2022. Dus gereed 

voor 1 januari 

Dit wordt voorbereid maar zal niet volledig gereed zijn voor 1-1-2023, bv niet alle brieven, informatie op bv website zal naar 

verwachting in 2023 verder uitgroeien.. 

De belangrijkste informatie staat online op onze website. Daarnaast is communicatie over de implementatie en alles wat daarbij 

komt een voortdurend proces. Daarom kan niet gesproken worden van een afgeronde actie.  

deels lukt het ons om bovenstaande in te richten, zoals opleiding en om sommige onderdelen te communiceren op de website  

afhankelijk van wel of niet IWT wet. Campagne nog opstarten. 

De basiskennis zal er zijn maar het echte opleiden begint pas na de inwerkingtreding van OW. 

moet nog gebeuren 

Wordt aan gewerkt 

Zal na invoering work in progress zijn. Onmogelijk om hier volledig op te anticiperen.  

Zodra bekend is dat de wet in gaat per 1-1-2023 zullen doelgroepen worden geïnformeerd. Uiteraard is dit wel voorbereid.  

WIj hebben de afspraak om in de laatste 3 maanden voor de IWT de details te communiceren. Medewerkers draaien mee in 

werkgroepen 

De landelijke communicatiecampagne start pas in november. Daar haken wij op aan. Wij zijn wel aan het kijken waar we ons op 

kunnen voorbereiden 

Dit is één van de acties die nauwelijks te realiseren is, simpelweg omdat we niet weten op welke IWT-datum we koersen. Daarmee 

is elke voorlichtingsactie omgeven met onzekerheid en onduidelijkheid. We doen ons best, maar het oplijnen van de in- en externe 

communicatie gaat wel moeizaam op deze manier.  

Hier wordt de komende periode aan gewerkt. 

Bouwloket wel, KCC krijgt de komende maand een opleiding en website moet nog aangepast worden. 

Wordt de komende maanden nog aan gewerkt, zodat eea gereed is voor inwerkingtreding 

Publiekscampagne is bekend en wordt toegepast onder meer op de website. 
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Toelichting vraag 23 - Alle relevante doelgroepen zijn voor IWT geïnformeerd over de aanstaande wijzigingen en hiervoor 

is ondersteuningsinformatie beschikbaar (o.a. aanpassen van de website, instrueren telefonisten, kcc/ frontoffice 

medewerkers zijn opgeleid). 

sessies worden ingepland. Ook voor de initiatiefnemers wordt een avond voorbereid.  

Website is ingericht en wordt (voortdurend) aangepast. Formulieren, brieven etc. worden aangepast voor 1-1-2023. Instructie 

KCC/frontoffice is summier gestart, naar verwachting nog niet helemaal uitgerold per 1-1-2023. 

In aanvang genomen, maar werkzaamheden zijn nog niet afgerond. 

Dit wordt echter krap en is sterk afhankelijk van: - de mate waarin helder is wat er valt te 'vertellen'. - de mate waarin er extra 

(bekwaam!) personeel is aan te trekken op VTH-balies en KCC 

Grotendeels wel. Nog niet volledig afgerond. 

Opleidingstrajecten lopen, communicatie start in september. Het is heel vervelend dat er nog steeds geen duidelijkheid is over de 

definitieve ingangsdatum!! 

Wij hebben algemene informatie over de wet zeer beperkt op onze site staan. We informeren niet actief over de wet, wel over 

concrete stappen die wij zetten die voor inwoners en ondernemers belangrijk zijn (denk aan planwijzigingen of een 

omgevingsvisie). Wanneer inwoners en bedrijven een initiatief willen onderzoeken/realiseren, is de informatie straks (nog niet) voor 

hen beschikbaar op onze site. 

mee bezig  

Via uiteenlopende kanalen zal informatie verstrekt worden aan burgers en bedrijven. Dit wordt de komende maanden ingeregeld. 

wordt aan gewerkt 

Q4, bewust zo dicht mogelijk op datum inwerkingtreding.  

Maken gebruik van voorlichtingscampagne van BZK (start Q4) 

loopt gelijk met landelijke capagne 

Er wordt binnenkort gestart om in regionaal verband uniforme concept-teksten op te stellen. Deze worden echter niet eerder 

gepubliceerd dan dat de 1e kamer in november een besluit heeft genomen.  

In zeer beperkte mate zijn verschillende doelgroepen geïnformeerd maar zeker niet alle. 

komende maanden oefenen en wordt de externe communicatie opgestart (afhankelijk van datum IWT) 

Wordt nog ingang gezet, zoals opleiden KCC/frontoffice. Informatie Ow op website is beperkt wordt nog aangevuld. Als het goed 

is ontvangen gemeenten vanuit het rijk een informatiepakket dit najaar. 

Het is door de onduidelijkheid over de IWT lastig om de organisatie in te werken op de Omgevingswet. Duidelijkheid is daarom 

ook zeer gewenst. Als deze er in november pas is zullen we hier actie op ondernemen. 

Er is een communicatieplan met - kalender. Intern is het deel van algehele opleidingsaanpak. 

Wordt nog ingang gezet, zoals opleiden KCC/frontoffice. Informatie Ow op website is beperkt wordt nog aangevuld. Als het goed 

is ontvangen gemeenten vanuit het rijk een informatiepakket dit najaar. 

Nee dit moet allemaal nog gebeuren.  

moet nog gebeuren 

Er moet nog veel lokaal gebeuren naast de landelijke campagne. De late duidelijkheid over IWT zorgt ook dat we pas laat naar 

buiten kunnen met een duidelijke boodschap.  

Nee dit moet allemaal nog gebeuren en gezien de hoge werkdruk is het niet waarschijnlijk dat dit per 1 januari 2023 gereed is. 

Najaar 2022 

bewust uitgesteld naar zo laat mogelijk tijdstip 

q4 

Moet in Q4 2022 nog gebeuren. 

Informatieverstrekking via de website zal voor 1 januari 2023 gereed zijn. Ook zal een praktische brochure m.b.t. participatie en 

(bouw)activiteiten worden opgesteld. We maken ons wel zorgen over de vele vragen/telefoontjes voor de frontoffice. Het 

instrueren van de collega's zal moeite en tijd kosten. Dit is lastig met de beperkte capaciteit. 

Dit wordt echter krap en is sterk afhankelijk van: - de mate waarin helder is wat er valt te 'vertellen'. - de mate waarin er extra 

(bekwaam!) personeel is aan te trekken op VTH-balies en KCC 
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Toelichting vraag 23 - Alle relevante doelgroepen zijn voor IWT geïnformeerd over de aanstaande wijzigingen en hiervoor 

is ondersteuningsinformatie beschikbaar (o.a. aanpassen van de website, instrueren telefonisten, kcc/ frontoffice 

medewerkers zijn opgeleid). 

De informatie op de website wordt aangepast aan de invoering van de Omgevingswet. Dit is klaar op 1 januari 2023. Vanaf 

november (aansluitend op de landelijke campagne) start er een (…) campagne om doelgroepen te informeren over de wijzigingen. 

In het 4 kwartaal 2022 worden de medewerkers KCC opgeleid en worden de interne info/onderwaterschermen callcenter 

aangepast (zowel OGW als Wkb) 

planning met afd. communicatie voor dit najaar en Q1 2023 

wordt aan gewerkt 

Wordt nog ingang gezet, zoals opleiden KCC/frontoffice. Informatie Ow op website is beperkt wordt nog aangevuld. Als het goed 

is ontvangen gemeenten vanuit het rijk een informatiepakket dit najaar. 

We zijn met de voorbereidingen bezig. We willen deels gebruikmaken van de landelijke campagne. Al blijkt dat deze pas 2 weken 

na het KB online gaat. Doordat het KB laat wordt genomen is dit erg vervelend voor de communicatie strategie. Dat betekent dat 

in de laatste maand van het jaar wat toch al vrij druk is dit op korte termijn nog allemaal gecommuniceerd moet worden. Niet 

ideaal! 

Het wordt als belangrijk en urgent ervaren om dit voor 1 januari goed in te regelen, maar er wordt vanwege capaciteitsgebrek 

voorzien dat niet alles voor 1-1-2023 gereed zal zijn. Website heeft prio 1, alsmede KCC medewerkers 

Er is al enige tijd een speciaal op de Omgevingswet gerichte gemeentelijke website voor bewoners en bedrijven beschikbaar. Het 

heeft echter geen zin om grootschalige publiciteitscampagnes te starten als nog niet duidelijk is of de Omgevingswet per 1 jan. ’23 

ingaat. De voorbereiding hiervan loopt echter. KCC medewerkers moeten nog worden opgeleid. 

Aanpassingen website in december. KCC etc instrueren ook.  

wordt aangewerkt met name in Q4 2022 zal hier een definitieve een slag mee worden gemaakt  

Hier wordt op dit moment nog aan gewerkt en er volgen medio november trainingen. 

Eerste informatie over de komst van de Omgevingswet is reeds op de gemeentelijke website geplaatst. Zodra duidelijkheid bestaat 

over de datum van inwerkingtreding van de Ow zal dit verder moeten worden uitgebouwd. Dit zal dan in Q4 van dit jaar zijn 

beslag moeten gaan krijgen, waarbij de verwachting is dat in 2022 aan de minimale verplichtingen kan worden voldaan. 

externe communicatie is beperkt opgezet via een aparte webpagina. Verdere communicatie volgt nog. Medewerkers frontoffice 

worden ook opgeleid in de trainingen. 

is een lopend traject 

We hebben geen KCC, dus niet relevant. Website wordt de komende maanden aangepast. 

Hier lopen we nog op achter 

Intern zijn deze werkzaamheden uitgevoerd, opleidingen lopen nog. De externe communicatie starten we op het moment dat 

onomstotelijk duidelijk is wanneer de OW ingevoerd wordt. 

Er is al veel info over de nieuwe wet, op een aparte deel van de website. De standaard content moet nog worden aangepast 

(waarbij de eerste maanden - ivm overgangsrecht - er vanuit 2 wettelijke kaders moet worden gecommuniceerd).  

Op een aantal punten en plekken in de organisatie kan deze informatie op hoofdlijnen verstrekt worden. Het is echter een utopie 

te veronderstellen dat alle medewerkers hiervan afdoende op de hoogte zijn en alle formulieren, websites, brochures zijn 

aangepast. Dit zullen we ook nog na 1-1-2023 verder vorm geven omdat de capaciteit ontbreekt om dit alles nu nog op te pakken. 

We zijn een kleine organisatie en heel veel onderdelen van de implementatie komt steeds op dezelfde mensen neer. Daarbij komt 

dat bijvoorbeeld de werking / bruikbaarheid van het DSO nog steeds te wensen overlaat en dit de informatievoorziening 

bemoeilijkt. Het DSO wordt immers technisch klaar gestoomd waarbij de gebruikersvriendelijkheid daarvan voor medewerkers en 

onze burgers compleet uit het oog is verloren. Daarnaast is de Omgevingswet zo complex dat er, zeker in de beginfase, geen 

sprake is van vereenvoudiging of transparantie.  

Staat voor het 4e kwartaal gepland. We verwachten een grotere stroom van vragen aan de 'front-office'. En die is daar op dit 

moment nog niet op toegerust. Met de krapte op de arbeidsmarkt is het maar zeer de vraag of dat gaat lukken. 
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Toelichting vraag 23 - Alle relevante doelgroepen zijn voor IWT geïnformeerd over de aanstaande wijzigingen en hiervoor 

is ondersteuningsinformatie beschikbaar (o.a. aanpassen van de website, instrueren telefonisten, kcc/ frontoffice 

medewerkers zijn opgeleid). 

Dit aspect is wel een grote uitdaging, waarbij ik met de landelijke informatie wil starten. Altijd is gesteld dat de landelijke 

communicatie 3 maanden voor inwerking treden van de wet van start gaat. Ik vraag me af of dat nu nog gaat gebeuren als de 

eerste kamer nog geen 2 maanden van te voren het definitieve besluit gaat nemen. Mijn inziens begin je dus altijd met een 

achterstand in communicatie wat de dienstverlening niet ten goede komt. De gevolgen hiervan komen op het bordje van de 

gemeente, terwijl we al onderbezet zijn.  

website moet nog worden geactualiseerd 

Besluit Eerste Kamer is bepalend voor opzetten communicatie voor deze doelgroepen. 

We verwachten dit op basis van minimale eisen te realiseren, maar daar moet nog veel aan gebeuren. 

Vanwege capaciteitsproblemen lukt dit niet. 

communicatiestrategie staat, per 1 oktober start, KCC opleiden moet nog  

Zodra duidelijkheid inwerkingtreding wet er is, kan dit worden voltooid 

Wordt regionaal geregeld in laatste kwartaal 

Wordt definitief ingeregeld als de inwerkingtredingsdatum definitief is. 

Dit is onderdeel van het plan van aanpak programma OW. Het wordt wel spannend om alles en iedereen tijdig goed te hebben 

geïnformeerd. 

Nog niet gereed, ook in afwachting van IWT 

Knelpunten zijn bekend. Zowel bij BWT als Dienstverlening. Hier wordt komende tijd volop op gestuurd. 

Dit wordt verder uitgerold zodra de definitieve datum inwerkingtreding bekend is.  

Onze website moet nog worden aangepast en onze KCC/frontoffice medewerkers krijgen de komende periode trainingen. 

Staat op planning 

Staat voor de laatste 3 maanden op de planning.  

Net zoals de 101 andere zaken, we zijn er druk mee bezig, het staat klaar of wordt al vermeld op onze communicatiekanalen. 

wordt aan gewerkt. 

Opleidingen worden thans gegeven 

dienstverlening is getest, zwaartepunten zijn geïdentificeerd maar nu moet het nog praktisch geregeld worden. Is afhankelijk van 

opleveringsniveau DSO en gemeentelijke software (die overigens voor 1 januari maar ten dele klaar zal zijn) 

We zijn voorbereid op basis van de 80 – 20 regel. De 20% volgt in de loop der tijd. We vertrouwen erop dat we hiermee de 

dienstverlening op peil houden. 

Het heeft onze aandacht, aanpassen website en instructies KCC alsook afstemming met OD over samenwerking in helpdesk/KCC. 

Vanuit het landelijke programma worden diverse communicatieuitingen gedeeld, maar hieraan wordt vanwege het gebrek aan 

beschikbare capaciteit geen prioriteit toegekend. Er is wel een pagina beschikbaar met basisinformatie over de Omgevingswet en 

initiatiefnemers worden actief geïnformeerd over de komst van de wet. 

Communicatie wordt aangepast als datum inwerkingtreding definitief is.  

Gebeurd in Q4 

Vakspecialisten zijn opgeleid, maar dit geldt niet voor andere doelgroepen zoals KCC etc. Er ligt een opleidingsplan op de plank, 

maar door onduidelijkheid over inwerkingtreding is het lastig om te bepalen wanneer deze uitgevoerd moet worden. Het is 

immers niet zinvol om medewerkers in de uitvoering te ver van te voren op te leiden. 

staat gepland voor dit najaar 

Hier wordt hard aan gewerkt. Het feit dat het dienstverleningsniveau kan terugvallen baart ons zorgen, we denken na over een 

versterkte frontoffice om vragen en onduidelijkheden in goede banen te gaan leiden. 

Er is een communicatieplan, maar uitvoering is mede afhankelijk van landelijke campagne 

Wordt aan gewerkt. Basis maatregelen worden verwerkt, op minimaal niveau.  

mee bezig 

mee bezig 

Hangende de onduidelijkheid over het KB schuift alle communicatie op (landelijk en daarmee ook regionaal en lokaal). Onze eigen 

voorbereidingen lopen wel op schema. 
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Toelichting vraag 23 - Alle relevante doelgroepen zijn voor IWT geïnformeerd over de aanstaande wijzigingen en hiervoor 

is ondersteuningsinformatie beschikbaar (o.a. aanpassen van de website, instrueren telefonisten, kcc/ frontoffice 

medewerkers zijn opgeleid). 

Vanaf september gaan we intensiveren. Wel zijn al de 'veel aanvragers' geinformeerd over de nieuwe situatie, overgangsrecht en 

de termijnen om nog onder oude recht in te kunnen dienen.  

Dit is regionaal met de verschillende medewerkers communicatie opgepakt. We volgen hierin ook de landelijke campagne. Die 

start pas in november en de vraag is of we er daarna helemaal klaar voor zijn. Dat is nu moeilijk te overzien. Het is ook lastig dit nu 

al in gang te zetten, gezien de onzekerheid over inwerkingtreding.  

Niet te vroeg beginnen met alle informatie te delen.  

Aanpassingen zijn in gang gezet maar worden niet afgerond voor 1-1-2023. Urk doet wel mee met de campagne via 

aandeslagmetdeomgevingswet.nl. Tevens wordt in najaar oefensessies DSO aangeboden aan KCC.  

informatievoorziening start 3 maanden voor de IWT, intern wel afstemming 

Informatie wordt in Q4 verspreid. Website wordt aangepast in Q4. 

Wordt in (…) verband aan gewerkt. Is gereed voor eind 2022. 

Het wachten is nog op het landelijke deel van informatievoorziening en gelet op het feit dat nu pas eind oktober / begin 

november definitieve duidelijkheid ontstaat is het niet realistisch te veronderstellen dat dit dan op 1 januari 2023 geregeld is 

Te weinig capaciteit en duidelijkheid over datum.  

Loopt.  

Wij hebben hiermee gewacht tot er duidelijkheid is over de definitieve datum van inwerkingtreding.  

bezig werkprocessen definitief te maken, nieuwe rollen in te richten en te testen, opleidingen staan gepland sept-dec 2022 

Druk bezig met formats vanuit landelijke communicatie. Dit moet nog opgepakt worden. Inlichten KCC en de website aanpassen. 

Nog niet gedaan. 

KCC wordt in december nog bijgepraat en opgeleid. Dan hebben zij ook een lijst met antwoorden op veel gestelde (te verwachten) 

vragen. De website is op tijd aangepast. De landelijke campagne start pas na besluitvorming half november! Regionaal worden nu 

afspraken gemaakt over communicatie extern. Aangezien de landelijke campgne pas zo laat start, is het moeilijk in te schatten wat 

wij daarnaast moeten doen. 

Werken we aan 

Lastige positie voor de gemeente omdat er pas op 1 november duidelijkheid komt over inwerkingtreding. De burger zit niet op de 

Ow te wachten, die willen een vergunning. Wat ga je wanneer communiceren? 

KCC is opgeleid. Informatieverstrekking wordt voorbereid, maar wordt pas gedaan als er duidelijkheid is over de inwerkingtreding 

van de Omgevingswet. NB. Duidelijkheid over de inwerkingtreding van de wet 15 november is erg laat als de wet op 1 januari in 

werking treedt. Tweede helft november/eerste helft december informeren samenleving (mede over het stimuleren van participatie 

voor initiatieven). Tweede helft december is lastig ivm kerstvakantie.. 

Er wordt gewerkt aan communicatie over de IWT en de wet, maar dit is vooralsnog beperkt. In afwachting op een definitieve IWT 

datum, wordt nog niet actief gecommuniceerd. 

Specifiekere communicatie toolkit met bijvoorbeeld een informatiefilmpje Omgevingswet en een Q & A voor het DSO zou heel 

welkom zijn! 

Website is nagenoeg helemaal aangepast; alleen nog finetunen. Met het KCC is er al meermaals overleg geweest, maar de laatste 

instructies moeten nog afgerond worden. 

Op de gemeentelijke website zal vanaf oktober informatie verschijnen over de Omgevingswet. Brede communicatie wordt 

opgestart gelijktijdig met de landelijke campagne. De medewerkers van het KCC zullen ook in oktober bijgepraat worden en uitleg 

krijgen over de Omgevingswet. De sofwareleverancier van het KCC zal standaard beantwoording beschikbaar stellen. KCC 

medewerkers krijgen in oktober uitleg bij wie ze terecht kunnen voor specifieke vragen.  

wordt momenteel aan gewerkt. Vooral worden nog problemen ervaren bij de terinzage legging van het voorontwerp 

Omgevingsplan.  

Eerste informatieronde heeft plaats gevonden. Afgesproken nov/dec dit nogmaals te doen.  

Momenteel worden alle Teams en functies in kaart gebracht en welke invloed de Omgevingswet heeft op hun functie. Daarnaast 

worden alle aangeschafte trainingen doorgenomen en bepaald welke training voor wie relevant is om te moeten doorlopen. 

Aansluitend volgt een week van de Omgevingswet waar training, ervaring en vragen samen komen. 
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Toelichting vraag 23 - Alle relevante doelgroepen zijn voor IWT geïnformeerd over de aanstaande wijzigingen en hiervoor 

is ondersteuningsinformatie beschikbaar (o.a. aanpassen van de website, instrueren telefonisten, kcc/ frontoffice 

medewerkers zijn opgeleid). 

Mee bezig 

Opleidingen moeten nog plaatsvinden. 

Externe communicatiecampagne start in het laatste kwartaal van 2022. KCC/frontofficemedewerkers worden in het laatste kwartaal 

opgeleid. 

proberen wat haalbaar is uit te voeren, zal niet allemaal gereed zijn voor invoering 

Gepland voor Q4. Zo kort mogelijk voor datum inwerkingtreding. 

We beginnen nu met het opstellen van een plan voor het verstrekken van informatie over de OW 

Gepland voor q4. Zo kort mogelijk voor datum inwerkingtreding. 

De komende 3 maanden moet er nog veel gebeuren om inwoners en bedrijven te informeren en medewerkers KCC te instueren. 

Opleiden, aanpassen website, externe communicatie worden nog opgepakt.  

Communicatie extern gaat lopen per Q4. Teksten website worden al aangepast en afgestemd, frontoffice wordt ook in Q4 gereed 

gemaakt 

dit is in volle gang. de informatievoorziening gaat samen oplopen met de landelijke campagne over de omgevingswet. Zo gauw er 

duidelijkheid is over de datum kan er volop worden ingezet. 

in uitvoering 

De wil is er en de website wordt aangepast, maar ik denk niet dat we dat in zes weken kunnen regelen. Immers, we kunnen pas aan 

de gang als we weten of we de wet ingaat. 

plan van aanpak, nog implementeren en borgen 

Gekozen is om te informeren in laatste 3 maanden voor IWT 

Na besluit 1e kamer zal dit in Q4 volgen. Plan van aanpak is gereed 

we zijn nog bezig met het inrichten van de website 

Opleidingstraject is nog in volle gang. Timing is cruciaal in externe communicatie. We starten de externe communicatie enkele 

maanden voordat de wet gegarandeerd in werking treedt.  

Natuurlijk is de infoverstrekking op hoofdlijnen en via algemene kanalen.  

Toolkit moet worden ontwikkeld en communicatie moet worden toegepast. 

Gezien de keuzes die we hebben moeten maken heeft hier niet de prioriteit op gelegen. De komende maanden wordt dat anders. 

De website wordt aangepast en ondersteuningsinformatie opgesteld. 

Alle aanpassingen aan de website ect kunnen niet voor 1 januari afgerond worden 

Een deel van de doelgroepen is geïnformeerd over de wijzigingen. Er heeft nog geen gerichte voorlichtingscampagne 

plaatsgevonden. Dat vloeit voort uit de onduidelijkheid met betrekking tot de datum IWT. Op de gemeentelijke website is de 

nodige informatie te vinden over de Omgevingswet en de gevolgen daarvan.  

We laten ons leiden door de toolbox van de landelijke campagne. Communicatie doen we juist op het moment dat er definitief 

uitsluitsel is over de ingangsdatum. 

Informatie voor de website is klaar. Dit wordt nog afgestemd met de werkprocessen. In oktober worden de genoemde afdelingen 

meegenomen in de ketentesten. 

Deze zaken zullen pas in de laatste maanden aan de orde komen.  

Zodra de processen en herziene werkwijze voldoende duidelijk zijn willen we alle relevante doelgroepen hiervan actief op de 

hoogte brengen en alle ondersteuningsinformatie zo goed mogelijk aanpassen. We verwachten dat dit ook na 1-1-2023 nog 

aandacht en bijsturing nodig heeft. 

Hier wordt in regionaal verband aan gewerkt. Aanpassingen voor de website zijn een heel eind maar zijn nog niet klaargezet voor 

publicatie. 

Staat gepland voor Q4 

Website + communicatie naar inwoners wordt nog aangepast/opgepakt 
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Toelichting vraag 23 - Alle relevante doelgroepen zijn voor IWT geïnformeerd over de aanstaande wijzigingen en hiervoor 

is ondersteuningsinformatie beschikbaar (o.a. aanpassen van de website, instrueren telefonisten, kcc/ frontoffice 

medewerkers zijn opgeleid). 

Enige bericht dat nu uit is, is dat we per half september geen nieuwe BP-procedures meer starten. Op dit moment kunnen we nog 

niet eens zeggen of de Omgevingswet wel/niet in werking treedt. Tot dat moment achten wij het onverstandig hier al breed over 

te gaan communinceren aan onze burgers. We zijn op de hoogte van de landelijke campagne en zullen ons gemeentelijke 

communicatie (voorlichting) hierop aansluiten en afstemmen op het moment dat er duidelijkheid is over de definitieve 

inwerkingtredingsdatum. 

Het KCC is tot nu toe nog niet betrokken in het proces 

Communicatieplan ligt klaar. Uitvoering als invoeringsdatum bekend is. Dat geldt ook voor het opleiden van onze telefonische 

medewerkers e.d. Het heeft geen zin om dat te doen als er een risico is dat er weer uitstel komt. Het betekent wel dat de periode 

van voorlichting straks erg kort is, we beginnen er niet mee voordat we echt duidelijkheid hebben. 

 

producten worden nu gemaakt, websites worden dit najaar aangepast en KCC wordt betrokken bij wijzigingen, vragen en 

antwoorden.  

Dit moet nog gebeuren. Dit is een van de vele voorbeelden waarbij het prettig was geweest als er eerder duidelijkheid zou bestaan 

over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. We gaan dit nog niet (volledig) voorbereiden en inrichten als er nog significante 

twijfel is over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Ander voorbeeld van de onwenselijkheid van de onduidelijkheid is de 

legesverordening. We worden gedwongen om twee verordening voor te bereiden (een als de Ow inwerking treedt en een voor het 

geval de Ow niet per 1-1-2023 in werking treedt. .  

Hier moet nog veel gebeuren, maar het streven is dit voor IWT gereed te hebben. 

Onvoldoende duidelijk 

Het opleidingstraject is in volle gang, maar er is nog aandacht nodig voor de veranderde werksituatie onder de Omgevingswet. 

Daarnaast moeten de communicatiemiddelen nog worden ingericht naar de Omgevingswet. 

Website wordt nog verder geoptimaliseerd en informatiesessie voor medewerkers KCC wordt nog ingepland. 

Wordt last minute werk. Weinig tot geen ondersteuning vanuit rijk. 

We verwachten heel veel vragen van burgers over het DSO en de nieuwe procedures en vergunningen. Het is niet te doen om 

iedereen daar tijdig over bij te praten.  

Stakeholders worden in Q3 en Q4 meegenomen. Frontoffice wordt betrokken bij het afronden van de top 10 aanvragen en de 

samenwerking met  (...). Door capaciteit moet er nog een trekker worden aangewezen voor de externe communicatie (website e.d.)  

Dit wordt momenteel in gang gezet 

Er wordt gewerkt aan het aanpassen van de website incl in- en externe communicatie.  

Toolkit op website ADSMO is weinig concreet. Informatie hierover pas eind september beschikbaar. 

In november is pas duidelijk of de wet in werking zal treden op 1 januari. De tijd tot 1 januari is dan krap om de website, 

formulieren etc aan te passen. Dit vereist wel voldoende capaciteit. 

moet nog in gang gezet worden, basisinfo kunnen we leveren 

Met minimale variant gezien de capaciteit, beleidsneutrale overgang. 

Mensen doorlopen momenteel basisopleiding. Website en andere informatiekanalen moeten nog worden aangepast 

deels gereed in 2022 (website, extra ondersteuning), doorloop in 2023 

We hebben een communicatieplan en richten ons op de verschillende doelgroepen. We zijn ervan overtuigd dat goede 

communicatie en ondersteuning na de invoering minstens zo belangrijk is als vooraf. 

De focus van het project ligt tot dusver voornamelijk op de inrichting en uitwerking van de gemeentelijke processen. Dit blijkt 

uiterst arbeidsintensief en vergt daardoor dusdanig veel inzet van de medewerkers dat er naast de huidige werkzaamheden nog 

niet voldoende kennisdeling plaats heeft kunnen vinden. 

Website wordt momenteel aangepast. Als dit gereed is zullen frontoffice medewerkers opgeleid worden 

Wordt aan gewerkt 

Nog niet klaar. Pas als datum inwerkingtreding wet bekend is 

Dit hebben we ingepland voor laatste 3 maanden voor invoeringsdatum. Voorbereidingen zijn wel gestart (plan van aanpak, eerste 

conceptteksten) 
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Toelichting vraag 23 - Alle relevante doelgroepen zijn voor IWT geïnformeerd over de aanstaande wijzigingen en hiervoor 

is ondersteuningsinformatie beschikbaar (o.a. aanpassen van de website, instrueren telefonisten, kcc/ frontoffice 

medewerkers zijn opgeleid). 

website wordt 4e kwartaal aangepast 

Wij verwachten dat we intern op tijd klaar zijn wat betreft de informatievoorziening. Dit betekent niet dat we direct op alle vragen 

een antwoord zullen hebben. Ook zal de online informatie op 1 januari nog niet volledig op orde zijn; we brengen hierin 

prioriteiten aan op basis van de meest geraadpleegde informatie.  

Groot deel gemeentelijke organisatie wordt meegenomen in implementatie Omgevingswet (veel medewerkers dragen bij in 

werkgroepen). Vraag is hoe gereed daadwerkelijk een ieder is op 1 januari a.s.. Bezig om dienstverlening minimaal op orde te 

krijgen (communicatie, formulieren, standaardbrieven, verwijzing op website/minimale informatie die van belang is). (Algemene) 

vragenlijst en algemene training voor kcc medewerkers/frontofficemedewerkers gewenst (gezamenlijk opstellen?). 

Communicatie via de website en andere media is in voorbereiding. Doelgroepen zijn nog niet geïnformeerd en KCC/balie 

medewerkers zijn niet opgeleid.  

We kunnen wel iedereen op de hoogte gesteld hebben. Daarnaast denken wij de website aangepast te kunnen hebben. Wel 

moeten we na inwerkingtreding nog verder met instrueren. 

We hebben al basisinformatie op onze site en socials geplaatst. Onze frontoffice kan dit niet aan (te klein). We zorgen wel voor 

voldoende informatie op de site, actuele informatie op de site, doorlinken naar rijkssites, en instructie aan de backoffice zodat zij 

klanten kunnen helpen. De standaardbrieven zijn nog niet gereed (zie hier voor de eerdere toelichting), maar voor ons is dat bij 

deze vraag niet het belangrijkste (bij deze vraag gaat het vooral om de algemene externe communicatie. De brieven scharen wij 

onder werkprocessen en applicaties). 

Wij verwachten dat we intern op tijd klaar zijn wat betreft de informatievoorziening. Dit betekent niet dat we direct op alle vragen 

een antwoord zullen hebben. Ook zal de online informatie op 1 januari nog niet volledig op orde zijn; we brengen hierin 

prioriteiten aan op basis van de meest geraadpleegde informatie.  

voor zover nu mogelijk. Maar onduidelijkheid inwerkingtreding maakt het onmogelijk dit goed te doen. 

Dit zal in het vierde kwartaal plaatsvinden. 

we werken aan de communicatie strategie 

Zijn we wel mee bezig maar is nog niet gereed. Website zullen we nog aanpassen maar er wordt al geregeld info over de OW 

gedeeld. KCC/frontoffice krijgen nog een training vlak voor inwerkingtreding 

in voorbereiding 

Er wordt op ingezet om dit gereed te hebben voor 1/1/23, maar ook hier is een capaciteitsprobleem. 

Communicatie start niet eerder dan dat er helderheid is over inwerkingtreding 

KCC wordt in december opgeleid. Dan hebben zij ook een lijst met antwoorden op veel gestelde vragen. De website is op tijd 

aangepast. De landelijke capagne start pas na besluitovrming half november. Regionaal worden nu afspraken gemaakt over 

communicatie extern. Het is moeilijk in te schatten wat wij lokaal, aanvullend moeten doen op de landelijke campagne. 

in het gemeentelijke implementatieplan is deze actie opgenomen, evenals vele andere hiervoor benoemde actie. Daar hangt een 

planning aan vast, die zorgt dat de gemeente deze onderdelen voor 1-1 heeft afgerond.  

Deels gerealiseerd  

Communicatie is nog niet gereed. Moet ook deels worden aangepast aan werkprocessen en daarnaast wordt waar kan aansluiting 

gezocht met landelijke campagne en beschikbare materialen via 'Aan de Slag'(per oktober) 

hier wordt nog aan gewerkt. keuze wie en hoe te informeren moet nog worden gemaakt 

capaciteit probleem, ook hier weer het verzoek om algemene informatie op processen/werkwijzen ter beschikking te stellen 
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Toelichting vraag 24 - Onderdeel van de Omgevingswet zijn de aanvullingssporen: Bodem, Natuur, Grondeigendom en 

Geluid. De aanvullingssporen hebben invloed op (nagenoeg) alle kerninstrumenten en de interbestuurlijke samenwerking. 

Hierdoor zijn ze van toepassing op alle minimumeisen van elk betrokken bevoegd gezag. De gemeente is zich bewust van 

eventuele verplichtingen die gelden vanaf IWT. 

Met name grondeigendom is een zorg. Kennis is niet in huis. Moet worden ingehuurd. 

Alleen voor de delen die echt moeten. Wachten op landelijke modellen en handreikingen 

Kennisvergaring en voorbereiding loopt nog 

moeten we ons nog in verdiepen, weet niet of we 1-1-2023 halen 

Wordt aan gewerkt. 

Door een enorme ondercapaciteit komen we er niet aan toe om ons hierin te verdiepen 

geen prioriteit 

Gedeeltelijk bekend maar hier moeten we ons nog verder in verdiepen.  

Dit vergt nog een inhoudelijke verdieping. Wij vertrouwen hierbij ook grotendeels op de kennis en kunde van de omgevingsdienst, 

omdat wij deze niet in huis hebben.  

wordt aan gewerkt maar zal pas in 2023 gereed zijn  

Wel zijn ons er wel bewust van maar hebben nog niet alle acties kunnen zetten. Deze minimale actie (die zeer uitgebreid en 

complex is) is pas sinds kort beschikbaar!!  

Hier is nog onvoldoende inzicht in. Eigenaarschap nog niet belegd. 

kennis moet nog binnen organisatie worden gedeeld.  

Wordt aan gewerkt 

Zijn ons bewust, maar de consequenties zijn nog zeer onduidelijk.  

Zodra IWT bekend zullen medewerkers worden ingelicht en opgeleid.  

Hier moeten we ons nog in verdiepen 

Een kleinere, relatief beleidsarme gemeente voert dergelijke taken niet zelf uit. Dit loopt grotendeels via de uitvoeringsdiensten.  

Dit is nog niet concreet opgepakt en het is de vraag of dit voor IWT gereed is, temeer omdat dit mede in overleg met de 

behandeldiensten wordt uitgevoerd. 

Beleidsmedewerkers zijn ondervraagd, nog niet iedereen heeft gereageerd. Naar verwachting is het voor 1-1 wel bekend. 

Wordt nader onderzocht. 

Verkenning hierover loopt. 

Gemeente is zich hier absoluut van bewust. Noodzakelijke acties (PvA) worden op dit moment in beeld gebracht door 

projectgroepen. 

Volgens de minimale acties moet onze Nota Bodembeheer vóór IWT zijn omgezet naar de Omgevingswet-systematiek. Dat gaan 

we niet meer redden vrees ik. 

mee bezig  

Wordt meegenomen in een training (Q4) 

Hiervoor zullen nog de nodige Webinars (eventueel opleidingen/cursussen) gevolgd gaan worden. 

Geen prioriteit 

komende maanden wordt hier beleid op gemaakt en de gevolgen zichtbaar gemaakt.  

Voor Bodem, Geluid en Natuur worden wij geadviseerd door de  (...). Voor Grondeigendom/Kostenverhaal hebben wij nog geen 

concrete aanpak. 

Technische vragen zijn bij de programma manager onbekend.  

Niet bekend 

Beperkte capaciteit cluster Milieu intern gemeente en OD 

hopelijk q4 

Moet in Q4 2022 nog gebeuren. 

We zijn hier momenteel onvoldoende van op de hoogte en wat dit concreet betekent voor onze gemeente (voor sommige 

onderdelen). Wel hebben provincie en overheidspartners (waaronder waterschap) checklists opgesteld wanneer wij bij 

plannen/vergunningaanvragen hen actief moeten betrekken. 

Verkenning hierover loopt. 
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Toelichting vraag 24 - Onderdeel van de Omgevingswet zijn de aanvullingssporen: Bodem, Natuur, Grondeigendom en 

Geluid. De aanvullingssporen hebben invloed op (nagenoeg) alle kerninstrumenten en de interbestuurlijke samenwerking. 

Hierdoor zijn ze van toepassing op alle minimumeisen van elk betrokken bevoegd gezag. De gemeente is zich bewust van 

eventuele verplichtingen die gelden vanaf IWT. 

Verdieping vindt plaats in 4e kwartaal 2022 

planning Q1 en Q2 2023 

wordt aan gewerkt 

Hier moeten we ons nog wat meer in verdiepen. 

Er is wel bewustzijn op de veranderingen die in deze aanvullingsweten zitten, maar niet alle vakspecialisten hebben zich in 

voldoende mate kunnen voorbereiden. Ook hier is de werkdruk om regulier werk verzet te krijgen al heel hoog.  

Er wordt gewerkt aan deze aanvullingssporen. Het is echter nog niet bekend hoeveel werk hiermee is gemoeid en daarmee ook 

onduidelijk of de gemeente voor 1 jan. 23 gereed is.  

Heeft de aandacht bij onze ketenpartner (...) 

Hiervoor zijn we afhankelijk van onze ketenpartner ((...)). 

De taken op het gebied van Bodem en Geluid liggen bij de Omgevingsdienst. Aangenomen wordt dat deze dienst voldoende is 

voorbereid op de gevolgen van de Ow. De Nota Grondbeleid wordt momenteel geactualiseerd. Daarvoor is een extern bureau 

ingeschakeld. De gevolgen van de Ow voor Natuur lijken op dit moment nog onvoldoende in beeld. 

Bruidsschatregels en aanvullingsspoor worden de komende maanden geanalyseerd. 

n.v.t. 

Betrokken medewerkers zijn hier nog niet mee bezig vanwege tijdgebrek. Ook is de vraag of de kennis aanwezig is.  

We zijn ons hier nog niet genoeg van bewust 

We zijn er ons wel van bewust, echter voor deze aanvullingssporen is geen tijd om hiermee binnen de keten te testen of te 

oefenen 

Wij verwachten dat we hiervoor meer tijd nodig hebben. 

Voor een deel kunnen we terugvallen op de omgevingsdienst, maar niet voor alles. Hier wederom, er moeten keuzes gemaakt 

worden.  

in kader van bruidsschat wordt dit nog onderzocht 

Kennis en deskundigheid ontbreekt vaak in de gemeentelijke organisatie. Hierdoor zijn we erg afhankelijk van uitvoeringsdienst. 

We moeten hier nog mee aan de slag.  

moet nog 

We zijn ons er van bewust, maar de grote vraag is of we er vanaf de invoeringsdatum volledig mee kunnen werken. Dat zal 

werkenderwijs de komende jaren aangescherpt moeten worden. 

Het is bekend, vraag daarbij wel is of alles wat nodig is om op te pakken, tijdig en voor 1/1-2023 is afgerond. 

De eindspurt wordt ingezet zodra de definitieve datum bekend is, dan worden de laatste instructies gegeven. 

Een aantal nog onbekend 

Het betreft voor milieu de thema;s geluid, bodem en natuur. Momenteel brengen we voor geluid in beeld wat de verplichtingen 

zijn via een externe opdracht.  

Sorry geen idee wat hier mee bedoeld wordt, Ik ga maar eens navragen bij de ODBN wat dit betekent voor ons als gemeente.  

We zijn nog bezig met o.a. ecologie, natuur, bodem en geluid 

Implicaties worden doorlopend in beeld gebracht via de ontwikkeling van het omgevingsplan. 

Groot deel van de expertise en voorbereiding ligt bij de Omgevingsdienst. Vanuit de gemeente is er beperkt zicht op de 

veranderingen volgens uit de sporen. 

Medewerkers informeren in Q4 

WE zijn ons wel bewust van geluid, rest van de aanvullingssporen moeten we nog verkennen. 

mee bezig 

mee bezig 

We focussen op dat wat moet, voor geluid en bodem zijn we bij. Natuur en Grondeigendom moeten nog worden opgepakt. 

Waar noodzakelijk loopt bestuurlijke besluitvorming nog (tbv nota's grondbeleid en kostenverhaal). Het overige is in beeld en 

loopt op schema (vooral relevant voor het definitieve Omgevingsplan waarmee wij in 2023 aanvangen). 
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Toelichting vraag 24 - Onderdeel van de Omgevingswet zijn de aanvullingssporen: Bodem, Natuur, Grondeigendom en 

Geluid. De aanvullingssporen hebben invloed op (nagenoeg) alle kerninstrumenten en de interbestuurlijke samenwerking. 

Hierdoor zijn ze van toepassing op alle minimumeisen van elk betrokken bevoegd gezag. De gemeente is zich bewust van 

eventuele verplichtingen die gelden vanaf IWT. 

Mee bezig 

bodem: (…) heeft eigen saneringsbeleid en is al langer bevoegd gezag en warme overdracht is in uitvoering. Mbt basistakenpakket 

omarmen we eerst de bruidsschat en sturen evnetueel bij via zorgplicht en/of maatwerkvoorschriften. Bodeminformatiebeheer: 

chemische bodemkwaliteit is nu een herstelslag bezig. Dit jaar nieuwe collega voor BIS-beheer geworven. Bodem heet al plaats in 

de handhavingsstrategie. Kadaster: nu mee bezig. Wtkb is bij ons bekend, maar willen we integraal gaan afwegen. Met provincie in 

overleg over grondwaterbeleid.  

De basiskennis is bij medewerkers aanwezig, maar pas bij praktijkgevallen zullen we de kennis toe moeten passen. We zullen op 

dat moment externe hulp inschakelen om dit goed in wijzigingen van het omgevingsplan te verwerken.  

Mee bezig 

Onduidelijk. Veel van deze werkzaamheden liggen bij de omgevingsdienst. Als kleine gemeente ontberen we de capaciteit en 

kennis om ons hier op dit moment verder in te verdiepen. 

dit is een onderwerp waar tot op heden nog weinig tot geen aandacht voor is gelet op alle andere acties die nodig zijn en het feit 

dat het lopende werk ook doorgaat.  

Externe expertise bij bijvoorbeeld ODT.  

bezig werkprocessen definitief te maken, nieuwe rollen in te richten en te testen, opleidingen staan gepland sept-dec 2022 

Nog niet gereed is voorkeursrecht en onteigening. Onduidelijk is wat er precies moet gebeuren. Graag informatie hierover vanuit 

het rijk. 

Het zijn teveel veranderingen tegelijk. We hebben geen capaciteit om alles tegelijk op te pakken. De specifieke onderwerpen van 

de aanvullingswetten worden opgepakt wanneer ze lopen of urgent worden.  

Onduidelijk wat hier precies verwacht wordt 

Ja we zijn ons ervan bewust. Er wordt nog aan gewerkt. 

Aanvullende acties waren onvoldoende in beeld. Worden nu opgepakt. 

Nog geen kennis over opgedaan. 

Kennis niet allemaal in eigen huis, afhankelijk van omgevingsdienst. 

Voor bodem zijn wij als gemeente afhankelijk van de RUD waar basistaken belegd moeten worden. De afstemming met de RUD 

moet nog geregeld worden maar de verwachting is dat dit lukt voor 1 januari 2023. Dit geldt ook voor geluidtaken die vanuit de 

provincie bij de RUD zijn belegd.  

We zijn deels op de hoogte van alle verplichtingen die bij de aanvullingswetten horen. We denken dat we de komende tijd 

werkenderwijs hier meer mee bezig gaan.  

De aanvullingssporen zijn inhoudelijk niet bekend. Hierdoor is onduidelijk of dit voor of na 1 januari 2023 gereed is. 

Mee bezig 

In afwachting van gegevens van de behandeldienst dienen nog keuzen gemaakt te worden. 

we zijn ons bewust, maar verdieping hierin heeft nog niet plaatsgevonden 

Gemeente is zich wel bewust, maar dat bekend niet vanzelfsprekend dat de gemeente daar naar kan handelen. 

Bezig met samenwerking OD hierover 

Gemeente is zich wel bewust, maar dat betekent niet (vanzelfsprekend) dat de gemeente daar naar kan handelen. 

De verdere bewustwording wordt via opleidingstrajecten in de komende maanden aan gewerkt. 

Wat bodem betreft ja, wat de andere aanvullingssporen betreft: zijn er nog mee bezig.  

in uitvoering 

We weten dat er andere verplichtingen gelden, ze staan pas sinds kort allemaal op een rijtje en of we erop kunnen acteren hangt 

mede af van het feit dat er niet voor alles geld is. Zie bodem. 

nog niet in zicht 

De gemeente is zich bewust, maar nog niet in staat. 

Wij onderzoeken momenteel wat dit per inwerkingtredingsdatum gaat betekenen 

Dit loopt maar is nog niet afgerond. 
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Toelichting vraag 24 - Onderdeel van de Omgevingswet zijn de aanvullingssporen: Bodem, Natuur, Grondeigendom en 

Geluid. De aanvullingssporen hebben invloed op (nagenoeg) alle kerninstrumenten en de interbestuurlijke samenwerking. 

Hierdoor zijn ze van toepassing op alle minimumeisen van elk betrokken bevoegd gezag. De gemeente is zich bewust van 

eventuele verplichtingen die gelden vanaf IWT. 

Geen bijzonderheden.  

Antwoord had natuurlijk "ja" moeten zijn, omdat er alleen gevraagd wordt naar "het bewustzijn". Dat bewustzijn is er wel. 

Desalniettemin moet er her en der ook nog wel wat gebeuren voor 1 januari. En we verkeren in het bewustzijn dat het dan niet 

allemaal af zal zijn... 

Afhankelijk van samenwerking en afspraken met ketenpartners. 

We zijn hiermee bezig, ook in regionaal verband. Het lukt ons echter niet om de kennis van al onze collega's vóór inwerkingtreding 

van de wet alle onderwerpen bij te spijkeren. 

Hier worden ook met de Omgevingsdienst afspraken over gemaakt. 

Bodem: Instructieregels uit de bruidsschat zijn meegenomen. Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaarten zijn vastgesteld. 

Verder finetunen na IWT. Voor bodem is het antwoord "JA".  Geluid: Geluid hangt samen met de processen en de samenwerking 

met de behandeldienst. Daar vinden gesprekken over plaats.  Grondeigendom: Kadernota grondbeleid wordt geactualiseerd en 

staat op de raadsagenda per mei 2023.  

Niet op alle onderdelen is de inhoud vanuit de aanvullingssporen mogelijk genoegzaam bekend en zijn we ons bewust welke 

verplichtingen vanaf de inwerkingstredingsdatum gelden. En daar waar deze verplichtingen zeker wel bekend zijn is er nog niet 

mee geoefend of uitwerking gegeven aan. Ook omdat soms nog gewacht werd/moest worden op handreikingen. Denk 

bijvoorbeeld aan de Handreiking kostenverhaal en financiële bijdragen.  

We moeten er mee werken 

We denken dat we de (belangrijkste) verplichtingen in beeld hebben, maar vanweg de omvang en complexiteit kunnen wij niet 

met zekerheid zeggen of dat 'alle' verplichtingen zijn en of alle betrokken medewerkers daarvan afdoende op de hoogte zijn. 

cursussen hiertoe worden gepland 

Omdat inhoudelijke wijzigingen geen onderdeel vormen van mijn programma kan ik deze vraag niet echt beoordelen. De collega's 

geven aan dat ze op de hoogte zijn, en zullen uiteraard hun inbreng leveren bij het maken van de visie en het plan. 

we gaan expertise inhuren wanneer dit aan de orde is 

Bewust zijn we ons zeker. M.b.t. Natuur en grondeigendom zijn wij er ook klaar voor. Bodem en geluid zijn nog voorbereidingen / 

onderzoeken nodig. 

Onduidelijk. 

Het is deels in beeld, maar er komen steeds nieuwe aspecten boven uit de Omgevingswet die dan weer moeten worden 

bestudeerd.  

Vrees dat dit altijd werken met vallen en opstaan zal zijn. 

Een deel hebben we kunnen bestuderen maar nieuwe elementen nog niet. 

De gemeente is zich hier van bewust, maar is nog niet concreet doorgevoerd. De gemeente Gouda heeft een uitdaging om dit in 

de organisatie op te pakken en een "trekker" aan te stellen naast de reguliere werkzaamheden. 

De nota bodembeheer is nog niet omgezet naar de Omgevingswet-systematiek. Het onderwerp bodem heeft nog geen plaats in 

de handhavingsstrategie. We moeten nog nagaan of de VTH-systemen en werkprocessen zijn aangepast aan de Omgevingswet 

om de (nieuwe) bodemtaken uit te kunnen voeren. Ook moeten we nog de juiste behandeldiensten instellen voor de bodem-

aanvragen en meldingen in het DSO. Maar dit kunnen we pas doen als er afspraken zijn gemaakt over wie welke taken gaat 

uitvoeren. Zie vraag 29. Wij zijn niet op de hoogte van en kunnen geen beperkingenbesluiten registreren met de verplichte 

beperkingenregistratie Basisregistratie Kadaster voor: gedoogplichtbeschikking nazorg (art. 10.13b Ow), gedoogplichtbeschikking 

verontreiniging bodem zorgplicht/ongewoon voorval (art. 10.21a) en de toevalsvondstbeschikking tijdelijke 

beveiligingsmaatregelen (art. 19.9c Ow). Wij hebben geen inzicht in de beperkingenbesluiten Wbb die door de komst van de 

Omgevingswet zullen vervallen en doorgehaald moeten worden. Voor deze laatste 2 punten hebben we de RUD (...) om advies 

gevraagd.  

De advisering van bodem, natuur en geluid liggen bij de OD. Zij hebben zich hier op voorbereid. Het actualiseren van de nota 

grondbeleid is niet aangepast voor 1 januari. We zijn ons niet bewust van de verplichtingen op het gebied van grondbeleid, door 

personeelstekort kunnen dit niet verhelderen voor 1 januari.. 



 
 

212 / 288 

Toelichting vraag 24 - Onderdeel van de Omgevingswet zijn de aanvullingssporen: Bodem, Natuur, Grondeigendom en 

Geluid. De aanvullingssporen hebben invloed op (nagenoeg) alle kerninstrumenten en de interbestuurlijke samenwerking. 

Hierdoor zijn ze van toepassing op alle minimumeisen van elk betrokken bevoegd gezag. De gemeente is zich bewust van 

eventuele verplichtingen die gelden vanaf IWT. 

valt vooralsnog buiten de prioriteiten 

Vanuit de verschillende disciplines is nog niet iedereen ‘aangehaakt’ en volledig op de hoogte van de eventuele verplichtingen 

Theorie is bekend maar dient op onderdelen nog praktisch uitgewerkt te worden. Impact lijkt voor onze gemeente beperkt. 

zijn opgenomen in de omgevingsvisie (mogelijk in 2022 of 2023 vaststellen). Deels lopend voor bodem en geluid (beleidsmatig). 

Gevolgen van deze aanvullignswetten voor overige instrumenten vanaf 2023 in beeld krijgen 

Voor diverse onderdelen uit de aanvullingssporen zijn budgetten aangevraagd. De gemeenteraad dient daar nog over te besluiten. 

Gebleken is echter dat de diverse marktpartijen op dit moment niet kunnen voldoen aan de vraag en dat er dientengevolge, naast 

de financiële aspecten, zorgen bestaan over de uitvoerbaarheid van de verplichtingen. Een deel is wel geborgd, maar een deel 

derhalve ook niet. Er kan in ieder geval voor 1 januari 2023 niet volledig worden voldaan. 

Door personeelstekort te weinig aandacht voor geweest. 

Moet nog worden opgepakt. Afstemming met RUDD is er, en daar vallen ook Bodem en Geluid onder. Grondeigendom kennis niet 

in huis. Wordt opgepakt als het aan de orde mocht komen. Natuur niet opgepakt.  

Niet duidelijk op dit moment. 

veel te specialistisch 

We zijn ons er van bewust en er wordt aandacht aan besteed. Of de inzet voldoende is om op 1 januari klaar te zijn, is op dit 

moment nog onduidelijk. 

Mee bezig cq in overleg met omgevingsdienst. Maar nog veel uitdaging/te doen op dit vlak (grondzaken nog niet klaar, zie ook 

vraag 38 en 39), geluid wordt nog in kaart worden gebracht met hulp van Omgevingsdienst (want geen kennis in eigen huis) 

Hier moeten we ons nog in verdiepen. 

We voegen dit allemaal toe aan het traject opstellen nieuw omgevingsplan (waar we de komende jaren mee aan de slag zijn).  

We zijn ons er van bewust en er wordt aandacht aan besteed. Of de inzet voldoende is om op 1 januari klaar te zijn, is op dit 

moment nog onduidelijk. 

Hier wordt nog aan gewerkt 

in het vierde kwartaal zullen de verplichtingen nader worden bekeken. 

Hierop moet nog actie worden ondernomen.  

We betrekken de aanvullingssporen bij het opstellen van onze kerninstrumenten 

We zijn een kleine gemeente die prioriteiten heeft gesteld in de ontwikkeling. Dit type zaken is in regio verband uitgewerkt.  

In principe zijn we op de hoogte van de veprlichtingen bij inwerkingtreding vanuit de aanvullingswetten. In de Nota van 

uitgangspunten voor het omgevingsplan komen de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige praktijk terug. Dit stuk 

ligt naar verwachting in november in de raad. 

wordt nog in beeld gebracht 

inschatting 
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Aanvullende opmerkingen uit het open toelichtingsveld  

Gelet op de landelijke problematieken die er zijn (woningcrisis, asielcrisis, stikstofcrisis, personeelstekorten, energietransitie) is het 

eigenlijk maatschappelijk onverantwoord om deze wet per 1 januari in werking te laten treden; het wordt zeker in het begin niet 

beter, goedkoper of sneller. Daarnaast is de druk op gemeenten ook in het sociaal domein enorm en wordt naar verwachting 

(energiearmoede en met armoede gepaard gaande problematieken 'achter de voordeur', maar ook in het openbaargebied om 

maar iets te noemen) alleen maar erger. Zorgen over het DSO. Liever het OLO en ruimtelijkeplannen.nl uitbouwen. Deze sites 

werken (na ruim 10 jaar) eindelijk goed. Bedenk dat het niet alleen voor gemeentes nieuw is, maar ook voor stedenbouwkundige 

bureaus, ontwikkelaars en burgers. Als het doel van de wet 20% inhoud en 80% gedrag is, dan is het belangrijkste bereikt: gedrag. 

Gemeentes hebben hun processen aangepast, intaketafels en omgevingstafels in gericht, participatie op de agenda gezet, websites 

toegankelijker gemaakt en ambtenaren meer opgeleid om ruimtelijke vraagstukken meer integraal te benaderen. Dat is enorme 

winst! Dus doe alleen een juridische inwerkingtreding en geen digitale. Het DSO is er gewoon niet klaar voor, technisch niet maar 

ook op het gebied van klantvriendelijkheid niet. Ook voegt het niets wezenlijks toe ten opzichten van ruimtelijkeplannen.nl en het 

OLO. De software is aan de verkeerde kant begonnen namelijk in 2030 als wij allemaal 1 omgevingsplan hebben en hoe de 

systemen dàn moeten werken. Maar feit is dat gemeenten per 2 januari vergunningen moeten verlenen en er geen ideale situatie 

is. De software had moeten worden geschreven vanuit het vertrekpunt en niet vanaf het eindpunt. Want nu zo vlak voor de 

invoering wordt duidelijk dat de software niet aansluit op de praktijk. Dat zien we nu we gaan oefenen en het bij de eerste vragen 

die we moeten beantwoorden in het DSO al vastlopen. Laat staan dat een burger daar wijs uit zou moeten worden... Jammer dat 

deze wet icm het DSO waarschijnlijk doorgedrukt gaat worden. Het zou zo mooi hebben kunnen zijn en doet de 80% vooruitgang 

teniet. Zonde, zonde, zonde. 

Tot eind 2021 positief dat gemeente klaar kon zijn, inmiddels niet meer (voor laatste handelingen te weinig zekerheid en tijd en 

personeel 

Hoeveel cursussen of ketentesten de medewerkers ook volgen, het echte leren begint pas na inwerkingtreding. Er is nog veel 

onduidelijk over TAM-IMRO en STOP-TPOD als het gaat om de vertaling naar gemeentelijke applicaties. Die vraag is dus eigenlijk 

niet te beantwoorden. Door onderbezetting op de afdelingen is het de vraag of medewerkers genoeg tijd kunnen vrijmaken voor 

wat nog moet gebeuren. Want we liggen op schema maar er moet nog heel veel gedaan worden in het laatste kwartaal.  

Wat ons betreft (en het bedrijfsleven) stoppen met Ow en Wkb. Er zijn wel andere problemen waar we mee te dealen hebben. En 

anders nu besluiten de invoeringsdatum op 1-1-2024 stellen. Maar voorkeur heeft niet invoeren! 

Ik werk voor een samenwerkingsverband en soms was het lastig om deze enquete vanuit die optiek in te vullen. Ik mis de vraag of 

ik we vertrouwen in heb dat we op 1-1-2023 klaar zijn. Het antwoord is Ja. Als er eerder duidelijkeheid was geweest over het 

moment van in werking treden van de wet dan waren we nu verder geweest met de implementatie. Ook de financiële 

tegemoetkoming van het rijk was er veel te laat. Te laat om nu al klaar te kunnen zijn met de implementatie.  

Zorg alsjeblieft voor een overgangsregeling dat we in 2023 (en liefst ook in 2024) naast de Omgevingswet ook nog met de huidige 

regelgeving kunnen blijven werken. Al ons vast personeel is namelijk vertrokken of om gevallen. We kunnen op geen manier nieuw 

personeel vinden om hen te vervangen. We werken daarom nu alleen met interimmers. Ten eerste kunnen zij morgen weer de 

deur uitlopen, waardoor het geen zin heeft om met hen aan de slag te gaan met de invoering van de Omgevingswet. Daar komt bij 

dat zij alle zeilen bij moeten zetten om de wettelijke beslistermijnen te halen. In mijn netwerk hoor ik hetzelfde geluid bij andere 

kleine gemeentes. Dus om personele redenen moet de huidige regelgeving nog 1 a 2 jaar in stand blijven. 

De werkdruk is op dit moment zo extreem dat er geen ruimte is om echte stappen te zetten tav de implementatie van de 

Omgevingswet. Dit geeft nadrukkelijk extra spanningen bij VTH en RO collega's. De inrichting van het DSO levert flinke frustraties 

op. Het gevoel is dat de aanvrager een deel van het werk van de gemeente moet gaan doen. Dit wordt als niet klantvriendelijk 

ervaren. Ook vinden we, 'netjes gezegd' het beeld dat minister De Jonge richtingd e Eerste kamer schets, niet correct. Er is alleen 

focus op de technische aansluitingen. Wat daarachter op de werkvloer moet gebeuren en verandert krijgt geen enkele aandacht. Ik 

hoop dat deze enquete bijdraagt aan een beter beeld van de werkelijkheid. Werkdruk verlagen door inhuur is praktisch niet 

mogelijk omdat er simpelweg geen gekwalificeerde medewerkers te vinden zijn. Extra belasting levert extra uitval op. Gemeenten 

beconcurreren elkaar om medewerkers en de aanvrager/inwoner is de dupe. Op deze manier gaan we echt geen extra woningen 

gebouwd krijgen! 

Ik vind het lastig dat het antwoord was "nee, maar het lukt wel voor 2023" en "nee, en het lukt niet". Op veel onderwerpen wordt 

dat voor ons namelijk erg spannend, is het afhankelijk van het functioneren van applicaties én het DSO (en beiden laten nu nog 

steeds vaak hickups zien) en laat het ons in ieder geval géén tijd om zinvol te oefenen! Voor alle duidelijkheid: Voor ons is het 

onverantwoord om op dit moment deze wet in te voeren! 



 
 

214 / 288 

Aanvullende opmerkingen uit het open toelichtingsveld  

Algehele lijn is dat we goed op weg zijn - maar dat er ook nog de noodzakelijke acties zijn voor inwerkingtreding. Bijvoorbeeld 

aanpassing brieven en werkprocessen o.b.v. de Wkb en communicatie richting inwoners en collega's.  

In de huidige arbeidsmarkt blijft het een uitdaging om met te weinig menskracht de benodigde stappen te zetten. 

Zonder invoering blijft het droogzwemmen en dat heeft beperkingen (weinig urgentie, weinig mogelijkheden te oefenen en 

ervaren enz.) 

Neem voldoende tijd om de keten en productie omgeving DSO te testen. Dit moeten we nu in de laatste maanden van het jaar 

doen. Haast klus. Is niemand meegeholpen. DSO moet vanaf dag 1 goed staan, zodat dienstverlening goed door blijft lopen. Nu 

zijn we te afhankelijk van een nog niet werkend systeem met alle gevolgen van dien. 

De onzekerheid over inwerkingtreding tot november (kamerbehandeling) is fnuikend. Veel zaken regelen we tegen 

inwerkingtredingsdatum aan. Die worden nu in gang gezet. Mocht er pas okt/nov toch uitstel komen dan zal dat 

organisatorisch/procesmatig heel veel problemen opleveren. Geef duidelijkheid! 

Succes met het verwerken van alle input van alle partijen. Persoonlijk hoop ik dat het rapport ertoe leidt dat de IWT gewoon als 

gepland doorgaat. We zullen nooit alles op tijd af hebben en er zullen zeker aan alle kanten nog lijken uit de kast komen, maar 

daar moeten we maar mee dealen. Het niet in laten gaan van de wet gaat m.i. voor grotere problemen leiden (qua uitstel). 

Uitstellen is geen optie meer (dan liever afstel) 

Gelet op de vakantieperiode en de korte reactietermijn is het niet mogelijk om de enquete ambtelijk en bestuurlijk af te stemmen. 

De enquete-vragen gaan niet in op onderwerpen zoals dienstverlening, en de werking van het dso. Er bestaat bij mij grote vrees 

dat de dienstverlening ernstig achteruit gaat. Enerzijds door onbekendheid bij aanvragers, en door de niet gebruiksvriendelijkheid 

van het dso (omgevingsloket en regels op de kaart). Anderzijds door onbekendheid met het wijzigen van het omgevingsplan en de 

bopa bij gemeenten. In de huidige tijd (veel opgaven, aanvragen en plannen en tekort aan personeel) zal de invoering van de wet 

naar mijn mening een negatief effect hebben op de voortgang van projecten. Daarbij zorgt onzekerheid over de invoeringsdatum 

voor extra werkdruk: bv welke procedure voeren we (bestemmingplan, vergunning, bopa of wijziging omgevingsplan), gaan we 

werken met tam-imro, de legesverordening en communicatie (website) klaar maken voor Omgevingswet, maar wat als er toch 

uitstel komt enz. Oftewel ambtelijk zijn er nog veel zorgen over de invoering van de wet, de vragen in de enquete geven hiervoor 

geen ruimte. 

uitstel is gelet op alle vragen die zijn gesteld noodzakelijk, het zou het rijk enorm sieren om rekening te houden met gemeenten 

die volop in de voorbereidingen zitten. Om chaos en ellende te voorkomen is uitstel naar ons inziens de enige juiste uitweg en 

oplossing.  

Algemeen: vragen zijn soms erg beperkend! Evenals de mogelijkheid tot het geven van antwoorden. Bijvoorbeeld: "bewust van 

monitoring". Zowel in de planketen als in de vergunningenketen zien wij risico's, om de dienstverlening op peil te houden. 

Daarnaast is het gebrek aan voldoende capaciteit nu al een risico. De vragen mbt het kunnen wijzigen van het Omgevingsplan zijn 

kort door de bocht. IKT wiijst uit dat wijzigen OP via STOP-TPOD niet werkt. De daarvoor bedachte oplossing TAM-IMRO is nog 

niet op grote schaal getest en levert bovendien beperkingen op qua het beoogde anders werken onder de OW. Dit brengt grote 

onzekerheid aan de planketen kant met zich mee, omdat totaal niet zeker is of TAM-IMRO werkt en bovendien hebben gemeenten 

hier niet mee kunnen oefenen.  Daarnaast zijn gemeenten die TAM-IMRO gebruiken (of moeten gebruiken omdat STOP-TPOD niet 

werkt) verplicht deze plannen vervolgens over te zetten naar STOP-TPOD wat extra werk en kosten betekent. Hier zou op zijn minst 

een vergoeding vanuit het Rijk tegenover moeten staan.  

Weinig tijd om deze enquête met alle betrokkenen in te kunnen vullen. Wij hebben deze enquête ingevuld voor 1Stroom, de 

werkorganisatie voor de gemeenten Duiven en Westervoort. De duidelijkheid over de IWT is veel te ver in de tijd vooruit 

geschoven.  

Wij realiseren ons bij het invullen van de vragen dat er nog veel moet gebeuren en ondanks ruime voorbereidingsperiode het nu 

alle hens aan dek is, waarbij het vooral het streven is de zaken tijdig gereed te hebben. Goed mogelijk dat op diverse aspecten de 

implementatie 'last minute' werk zal zijn en wij pas na inwerkingtreding de 'proof of the pudding' zullen krijgen.  

Graag doorzetten inwerkingtreding 1-1-2023 

Het is een zeer onduidelijk en politiek proces, waarbij het fijn zou zijn als er een keer een keuze wordt gemaakt en verantwoordelijk 

wordt genomen door het Rijk. De consequenties van de Omgevingswet zullen voornamelijk op lokaal niveau worden gevoeld. De 

discussie van de afgelopen jaren houdt hier geen rekening mee, waardoor de belangrijke maatschappelijke dilemma's in de fysieke 

leefomgeving enkel en alleen lastiger wordt om het hoofd te bieden.  
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Pas als er duidelijkheid komt over de inwerkingtreding van de wet kunnen we de laatste voorbereidingen treffen. Voor een goed 

verloop zijn we afhankelijk van ondersteuning op rijksniveau voor oplossingen van gevonden problemen (juridisch of systeem) na 

IWT én goede afspraken over verdere doorontwikkeling van het (digitale) stelsel.  

Veel van de vragen worden beantwoord met nee mar wel per 1 januari 2023, dit komt omdat er nog verschillende test lopen op 

DSO en aansluitende software gebied. Daarnaast speelt dat wij bewust kiezen om de spanningsboog naar de brede groep 

medewerkers op te bouwen en de instructies en opleidingen lopen nu allemaal. De vraagstelling lijkt te veel op de VNG enquete 

over minimale vereisten die een slecht beeld geven over de voortgang van de implementatie en te weinig ruimte geeft om aan te 

geven waar we risico's zien. 

Van belang is dat het Rijk nu eindelijk duidelijkheid geeft: 1) over de invoeringsdatum en 2) over de financien en 3) over de 

landelijke afspraken m.b.t. Bodem. Tijd/capaciteit van medewerkers blijft ook een zorgpunt 

Het gebrek aan personele capaciteit speelt helaas ook fors bij gemeenten. Bovenop de bestaande financiële knelpunten van de 

afgelopen jaren maakt dat dat het momenteel al een uitdaging om de winkel open te houden. Deze gemeente heeft in ieder geval 

flinke achterstanden opgelopen bij de implementatie. Extra risico's die straks vanuit het Rijk op gemeenten worden afgewenteld 

(bijv. een problematisch DSO en/of afgehaakte plansoftwareleveranciers) kunnen vrijwel niet opgevangen worden.   

Er is een aantal punten waarover we ons zorgen maken, maar waar we geen of zeer beperkte invloed op hebben; (1) De markt voor 

advisering is overspannen, waardoor extern advies mondjesmaat gegeven wordt. (2) Er is verloop binnen de gemeente, waardoor 

kennis de organisatie verlaat en nieuwe medewerkers zijn lastig te vinden. (3) De afspraken met de behandeldiensten komen 

moeizaam tot stand. De gemeente beschikt niet over voldoende kennis (bijvoorbeeld bodemtaken, geluid, geur etc.) en is dus erg 

afhankelijk van de behandeldiensten. Tot slot: Het geheel is meer dan de som der delen. We focussen nu voortdurend op de 

verschillende elementen uit de Omgevingswet en hebben geen idee hoe alles straks samenvalt. Deze operatie is dermate complex 

dat we ons hierover zorgen maken.  

Sommige vragen beginnen met: "is in staat..." Ja, we hebben een opleiding gevolgd en zijn in staat. Maar bijvoorbeeld bij de 

toepasbare regels zijn we in staat ze op te stellen, maar is ons beleid nog niet juridisch toepasbaar. Van gelijkblijvende 

dienstverlening is op dat onderdeel dan ook geen sprake, pas als het beleid aangepast is kan de toepasbare regel opgesteld 

worden. Nu staat in de vraag alleen: bent u in staat...? 

Na vele jaren van voorbereiding wordt het tijd dat de Ow per 1 januari 2023 in werking treedt. Al dan niet met eventueel 

noodverband voor (technische) problemen die nog voorzien worden. 

De vragen zijn alleen gericht op de inrichting van de bevoegd gezagen zelf. Wij zien hier niet direct grote problemen. Maar wij 

maken ons wel grote zorgen over de stabiliteit en werkzaamheid van het DSO en met name het Omgevingsloket. Indien dit niet 

voldoende werkt, heeft dit grote consequenties voor de dienstverlening van alle betrokken bevoegd gezagen! 

De vragenlijst gaat vooral in op de stand van zaken binnen de gemeenten. Wat we graag kwijt willen is onze zorgen over de staat 

van het DSO en de voortgang van de ontwikkeling van de benodigde software. Voor zover wij dat kunnen zien, blijkt uit testen dat 

het DSO verre van gereed is voor een grote stresstest. Op dit moment worden nog dagelijks bugs ontdekt in het DSO die nog 

moeten worden hersteld. Onduidelijk is wat dit vervolgens doet met de te koppelen software. De Omgevingswet is gelanceerd als 

een vereenvoudiging voor de burger, in de praktijk lijkt het daar nog niet op. Wij staan vierkant achter de wet, maar de uitvoering 

is niet klaar voor breed gebruik op 1 januari. In een test samen met ADSMO en collega-overheden (4e week augustus uitgevoerd) 

bleek dat we een uur nodig hadden om een eenvoudige aanvraag in het DSO te krijgen. Iedere aanvrager die dit op 1 januari 

meemaakt, haakt al na 5 minuten af. De problemen die we zien, lossen we echt niet in het 4e kwartaal op. Rond de plansoftware 

leven ook grote zorgen. Het kan niet anders dat op 1 januari problemen gaan ontstaan voor planontwikkelingen. Dit kunnen we er 

in ons land niet bij hebben. We geven de Eerste Kamer graag mee dat we in het oog moeten houden dat de Omgevingswet is 

gemaakt om het onze inwoners en initiatiefnemers eenvoudiger en beter te maken.  

Op vraag 30 een nuance: het oefenen met de plansoftware verloopt bijzonder moeizaam. De software geeft nog onvoldoende 

testmogelijkheden: we kunnen geen aparte procedures aanmaken en ketentesten lukt nog helemaal niet. Software is traag of loopt 

vast. Het kunnen werken met STOP-TPOD-software is dus wel afhankelijk van hoe snel de leverancier de software goed werkend 

kan krijgen. We zijn van hun afhankelijk. Als het landelijk ontwikkelteam en de leveranciers dit niet op tijd functionerend krijgen, 

dan zijn wij niet klaar per 1-1-2023. Gebruik van TAM-IMRO lijkt technisch geen grote problemen op te leveren, inhoudelijk wel 

een uitdaging. 
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Ondanks geschetste tekortkomingen en obstakels willen we graag starten. Hernieuwd uitstel gaat ons daarin niet helpen. De 

onvermijdelijke druk die ontstaat na IWT wel... Krapte op arbeidsmarkt vormt een grote rem op wat we kunnen. Waar worden 

vorderingen/vondsten tussen gemeenten gedeeld? Veel ambtenaren doen, bedenken en vergeten nu dezelfde dingen. De logica in 

en de grafische user interface van het DSO-loket zijn zodanig dat gemeente-collega's die daarmee nu al maanden/jaren oefenen er 

niet/slecht mee overweg kunnen. Als deze aspecten van het DSO-loket niet zijn verbeterd vóór datum IWT gaat de gemiddelde 

inwoner/initiatiefnemer hierin totaal verdwalen. Dit is een groot risico! En nog toevoeging aan antwoord op Actie 14: Naar 

verwachting zijn op datum IWT alle technische voorwaarden op orde uit Wegwijzer-14. Dat geldt echter niet voor de 

organisatorische en procesmatige randvoorwaarden. De verwachting is dat daarmee de 'resultaten' uit Wegwijzer-14 niet vanaf 

datum IWT kunnen worden bereikt. 

DSO vind ik op dit moment nog niet stabiel en af. We oefenen wel maar nog niet in de situatie zoals deze zou moeten zijn bij IWT. 

Ik vind ook de terminologie onhandig waardoor de vergunningcheck al best lastig is voor een initiatiefnemer. Ik verwacht hierdoor 

een hoge belasting voor ons KCC en inhoudelijke medewerkers. 

Onduidelijkheid over de invoeringsdatum leidt tot veel ruis waardoor de urgentie om door te pakken niet altijd gevoeld wordt.  

Wij zien meerwaarde in de Omgevingswet als het gaat om de aanpak van maatschappelijke opgaven en het verbeteren van onze 

dienstverlening. Wij merken nu al dat de wet aanleiding is geweest om kritisch te kijken naar ons omgevingsbeleid, onze regels 

voor de leefomgeving en onze werkprocessen in het fysieke domein.  Maar, wij herkennen ook de zorgen van de Eerste Kamer als 

het gaat om de uitvoering van de wet als de wet op 1-1-2023 in werking treedt. Ook in (…) is behoefte aan duidelijkheid over de 

invoeringsdatum van de Omgevingswet. Dat betekent ons inziens echter niet ‘automatisch’ dat we moeten vasthouden aan de 

datum van 1 januari 2023. Wij hechten grote waarde aan de eerder toegezegde effectieve oefentijd van zes maanden (na 

definitieve besluitvorming door de 1e Kamer over de datum van IWT) met een stabiel werkend digitaal stelsel met een bepaald 

basisniveau. Zowel het basisniveau als de minimale effectieve oefentijd van zes maanden zijn nu door de minister losgelaten. Dat 

baart ons zorgen. Met name als het gaat om het oefenen met het digitaliseren en publiceren van wijzigingen van ons 

Omgevingsplan Maasdriel. Hoewel wij een van een marktleider omgevingsplansoftware hebben aangeschaft, is het (kort gezegd) 

voorlopig nog niet mogelijk om ons omgevingsplan volgens de STOP/TPOD-standaard te wijzigen. Dat maakt dat wij gedwongen 

zijn om TAM-IMRO te gebruiken. Samengevat leveren TAMs vooral dubbel/extra werk op voor de ambtelijke organisatie. Zowel op 

de korte als op de lange termijn. In een tijd van grote opgaven, zoals de energietransitie en versnelling van woningbouw, en krapte 

op de arbeidsmarkt vinden wij het werken met TAMs voor het wijzigen van het omgevingsplan zeer onverstandig. 

Voor het regelen van een aantal zaken is het belangrijk om tijdig, een half jaar voor inwerkingtreding was de afspraak, 

duidelijkheid te hebben wanneer de Omgevingswet definitief in werking treedt. Door hier van af te wijken, wordt extra druk op 

gemeenten gelegd, wat het proces niet ten goede komt. 

6 maanden oefenen met DSO is een absolute noodzaak. Die tijd hebben we nu niet en dit is voor ons onvoldoende.  

Het is een heel complex geheel, dat we als gemeente zo goed als mogelijk proberen te implementeren. Er moet nog veel werk 

worden verzet voor 1 januari en zeker ook daarna. De onduidelijkheid met betrekking tot het DSO (en het niet kunnen aansluiten) 

zorgt voor een race tegen te klok nu in het laatste kwartaal. Daarnaast hechten we eraan op te merken dat opleiding en training 

wel theorie brengt, maar de praktijk zal moeten uitwijzen hoe eenvoudig of juist niet aanvragen (tijdig) worden behandeld, goed 

wordt ontsloten etc.  

Er ontbreken een aantal zaken in de enquête. Allereerst de doelgroep: waarom zijn planbureaus niet gevraagd om deel te nemen? 

Zij zijn bij uitstek de uitvoerende organisatie voor kleine en middelgrote gemeenten (zoals ons). En hebben veel meer zicht op 

eventuele problematiek. Hetzelfde geldt voor softwareleveranciers. Ten tweede komen er geen directe vragen naar voren over de 

Omgevingsvisie, programma's in het omgevingsplan, en software gerichte vragen. Dit laatste is vooral relevant omdat hierdoor de 

Omgevingswet al meermalen is uitgesteld. Hoe moeten gemeenten meerdere wijzigingsbesluiten gelijktijdig behandelen, nu deze 

overlap in de software niet mogelijk is? En hoe gaan we werken met voorbereidingsbesluiten? Wordt alles via de TAM-IMRO 

opgelost? Zo ja, hoe moeten gemeenten hierover op dit moment naar buiten toe communiceren? Planketen stil liggen t/m 

duidelijkheid 1e kamer in november? Daarnaast is het DSO op dit moment niet klantvriendelijker, eenvoudiger of beter dan de 

huidige voorzieningen. Ten derde mis ik de vraag hoe de uitvoeringsdiensten achter de besluitvorming van de eerste kamer staan 

(met het oog op geen besluit in juli, mogelijk 1 november met noodrem). Hoe hiernaar wordt gekeken mag inmiddels duidelijk 

zijn. Er is niets tegen de Omgevingswet, maar e.e.a. moet eerst wel goed geregeld zijn. Dat is nu niet het geval.  
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Onze focus licht op de dienstverlening richting onze inwoners en bedrijven. Dat maakt dat randzaken momenteel niet onze focus 

hebben. De oorzaak hiervan is gebrek aan personeel en urgente projecten zoals woningbouw, energietransitie, vestiging 

statushouders. Deze onderwerpen vergen veel tijd van onze medewerkers. 

We willen graag een IWT op 1 januari!  

Hoeveelheid werk is veel en beschikbare capaciteit knelt. Binnen de BAR-organisatie speelt ook de ontmanteling van de 

gemeenschappelijke regeling / ambtelijke samenwerking tussen de drie gemeente een rol. De gemeenten worden mogelijk 

ontvlecht, wat onrust en onzekerheid met zich mee brengt. Dit heeft invloed op de implementatie van de Omgevingswet. 

Medewerkers die voor drie gemeenten werken straks voor één gemeente). Verder vinden wij de hoeveelheid werk wat op het 

bordje komt te liggen bij gemeente te veel. Denk aan het nog niet goed functioneren van het DSO en de TAM's. 

Het is voor ons een enorme uitdaging om goed voorbereid te zijn op de werking van het DSO. Onze VTH-applicatie koppelt 

momenteel in de oefenomgeving niet met ons zaaksysteem waardoor oefenen niet mogelijk is. Wij maken ons ernstig zorgen over 

de planapplicatie (...). Wij voorzien een chaotische situatie, technisch gezien (DSO), bij IWT op 1 januari. We zetten alle zeilen bij om 

de benodigde besluiten voor 1 jan 2023 genomen te hebben. We ondervinden veel hinder van de vertraging die de 

gemeenteraadsverkiezingen met zich mee hebben gebracht.  

Bij wijzigen omgevingsplan is ingevuld dat we waarschijnlijk werken met STOP/TPOD. Dat is nog enigszins onzeker en vooral 

afhankelijk van de externe softwareleverancier. Indien nodig wijken we uit naar TAM-IMRO. 

Hoeveelheid werk is veel en beschikbare capaciteit knelt. Binnen de BAR-organisatie speelt ook de ontmanteling van de 

gemeentschappelijke regeleing / ambtelijke samenwerking tussen de drie gemeente een rol. De gemeenten worden mogelijk 

ontvlecht, wat onrust en onzekerheid met zich mee brengt. Dit heeft invloed op de implementatie van de Omgevingswet. 

Medewerkers die voor drie gemeenten werken straks voor één gemeente). Verder vinden wij de hoeveelheid werk wat op het 

bordje komt te liggen bij gemeente te veel. Denk aan het nog niet goed functioneren van het DSO en de TAM's. 

Er wordt keihard gewerkt om alles op tijd klaar te hebben, maar de beperkte capaciteit maakt het lastig.  

Heel graag. Via deze weg willen wij aangeven dat het hoogst vreemd is dat in de vakantieperiode deze enquete wordt uitgezet 

met een dergelijke korte reactie termijn. In september moet de minister reageren. Nou dan hadden we gerust tot half september 

kunnen krijgen om de enquete in te vullen. Wij krijgen geen tijd en in de vakantieperiode en men krijgt wel de hele maand 

september om vanuit de minister te reageren. Daarnaast is het toch duidelijk dat de gemeenten niet klaar zijn om de wet op 1 

januari 2023 in werking te laten treden. Het half jaar oefenen met de applicaties dat was toegezegd schiet er nu ook volledig bij in. 

De gedachte en het systeem van de Omgevingswet zal een echte vooruitgang zijn, maar niet op deze manier. We zijn er nog niet 

klaar voor. Maak het niet mooier dan het is want dit zou nog eens een grote ramp kunnen worden als men gaat adviseren om de 

wet per 1 januari 2023 inwerking te laten treden. Als men besluit tot uitstel hetgeen mijns inziens het beste is, dan kies niet weer 

voor een half jaar, maar kies voor nieuwe datum 1 januari 2024 ook i.v.m. aanpassen legesverordeningen en mandaten etc. 

Onzekerheid over de IWT datum is van invloed op de prioritering van de werkzaamheden binnen een gemeente en dit komt de 

energie voor het thema Omgevingswet niet ten goede. Het leidt tot dubbel werk en inefficiënte inzet van toch al beperkte 

capaciteit. Afhankelijkheid van software-leveranciers, die op hun beurt afhankelijk zijn van landelijk richtlijnen maakt dat je geen 

regie kan voeren als gemeente. Kortom er zijn teveel afhankelijkheden. 

Krapte arbeidsmarkt in combinatie met continueren dienstverlening op dit moment grootste probleem. 

De omgevingsvisie is gereed. Ook het model-omgevingsplan is gereed. Hier wordt helaas niet naar gevraagd. Heeft een hoop werk 

gekost. 

We vragen als gemeente nadrukkelijk aandacht voor de beperkte capaciteit, complexiteit (hoeveelheid werk en relatie met andere 

maatschappelijke vraagstukken/taken en we te weinig/geen tijd hebben voor te oefenen/toe te passen), cumulatie van nieuwe 

taken/bevoegdheden naar de gemeente, onzekerheid over de in werkintreding (werkt het DSO?). Als gemeente weten we niet waar 

wij aan toe zijn en lopen daardoor achter de feiten aan. We maken ons vooral zorgen over de dienstverlening bij de IWT! Verder 

betreuren wij dat de enquête wordt gehouden tijdens de zomervakantie (Zuid heeft nog tot 5/9 schoolvakantie). Veel collega's zijn 

op vakantie. 
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"Ondanks geschetste tekortkomingen en obstakels willen we graag starten. Hernieuwd uitstel gaat ons daarin niet helpen. De 

onvermijdelijke druk die ontstaat na IWT wel...  Krapte op arbeidsmarkt vormt een grote rem op wat we kunnen.  Waar worden 

vorderingen/vondsten tussen gemeenten gedeeld? Veel ambtenaren doen, bedenken en vergeten nu dezelfde dingen.  De logica 

in en de grafische user interface van het DSO-loket zijn zodanig dat gemeente-collega's die daarmee nu al maanden/jaren oefenen 

er niet/slecht mee overweg kunnen. Als deze aspecten van het DSO-loket niet zijn verbeterd vóór datum IWT gaat de gemiddelde 

inwoner/initiatiefnemer hierin totaal verdwalen. Dit is een groot risico!  En nog toevoeging aan antwoord op Actie 14: Naar 

verwachting zijn op datum IWT alle technische voorwaarden op orde uit Wegwijzer-14. Dat geldt echter niet voor de 

organisatorische en procesmatige randvoorwaarden. De verwachting is dat daarmee de 'resultaten' uit Wegwijzer-14 niet vanaf 

datum IWT kunnen worden bereikt." 

we willen graag duidelijk over de invoeringsdatum en straten per 1 januari 2023, we werken al meer dan 4 jaar hard aan de 

voorbereidingen en uitstel geeft onnodig oponthoud.  

Binnen de gemeente had de Omgevingswet geen prioriteit vanwege uitstel en onzekere signalen. Verder vinden wij de 

hoeveelheid werk wat op het bordje komt te liggen bij gemeente te veel.  

De vragen zijn veel vragen die in het kader van de monitoring ook al worden gesteld. Daarnaast gaat het vooral over de techniek. 

Wij kunnen wel bepaalde technische koppelingen of eisen hebben maar dat wil niet zeggen dat de medewerkers in staat zijn 

ermee te werken. Een vinkje bij techniek wil niet zeggen werkbaar in de praktijk. Daarnaast zaten er veel dubbele vragen in één 

vraag in. Het kan zijn dat je op het eerste deel van de vraag al voorbereid bent maar het 2e deel nog niet.  

Ik wil benadrukken door voor veel zaken wij als gemeente vooral afhankelijk zijn van de techniek en software die er wellicht niet 

klaar voor is. Het is september en we kunnen nog steeds niet goed oefenen omdat met name de plansoftware nog niet echt goed 

ontwikkeld is. We zijn daarom gedwongen om met een alternatieve maatregel te werken. M.a.w. Wij willen wel maar kunnen niet… 

tenminste niet zolang de software nog niet volledig goed werkt. En als dit per 1 januari wel is (wat ik betwijfel), dan hebben we in 

ieder geval dus géén oefentijd gehad en start die gelijk met de inwerkingtreding van de wet. Er zal dus zeker geen sprake zijn van 

gelijkblijvend dienstverleningsniveau, maar achteruitgaand niveau. Dat speelt ook bij vergunningverlening. De vergunningscheck 

rammelt, is onbegrijpelijk voor leken, en roept vooral veel vragen en irritatie op.  

De gemeente wordt geconfronteerd met turbulentie in de arbeidsmarkt en binnenkomende initiatieven. Ervaren medewerkers 

gaan weg en anderen moeten ingewerkt worden. Daarnaast is de werkdruk op het moment enorm groot . Richting de datum van 

invoering van de Omgevingswet en Wkb verwachten we hierboven veel extra aanvragen voor bestemmingsplan/omgevingsplan 

wijzigingen en voor vergunningen.  In deze enquête is vaak ingevuld dat we nu nog niet klaar voor de Omgevingswet, maar op 1 

januari ’23 wel. Het is de vraag of we dat in alle gevallen halen. Uit eerder ingevulde enquêtes bleek hetzelfde beeld, maar is er 

toch onvoldoende voortgang gerealiseerd.  Door de grote werkdruk staat niet bij alle medewerkers de invoering van de 

Omgevingswet op de eerste plaats. Gevolg hiervan is, dat er te weinig wordt geoefend. Doordat nu nog steeds niet duidelijk is of 

de Omgevingswet op 1 januari ’23 wordt ingevoerd is er bij de medewerkers ook weinig animo om te oefenen. “Het wordt toch 

wel weer uitgesteld” is een veel gehoorde verzuchting. Als we niet oefenen gaan we tot veel extra aanloopproblemen aanlopen. En 

we kunnen pas echt oefenen als DSO voldoende stabiel is.  

 Deze enquête is niet veel meer dan (een kopie van) de monitor die we vanuit het landelijk programma regelmatig hebben 

ontvangen. Wij vragen ons mede daarom af of de aard van deze enquête wel geschikt is om antwoord te geven op de vragen die 

de Eerste Kamer heeft om een goed besluit te nemen over de invoeringsdatum. De enquête is erg sturend, er zijn geen vragen hoe 

het met de gemeenten gaat buiten de technische kant om en er is weinig ruimte voor nuancering. Met Ja/Nee vragen kom je er 

niet. Als gemeente zouden we bijvoorbeeld ook graag informatie geven over in hoeverre onze medewerkers er klaar voor zijn en 

wat wij verwachten ten aanzien van het dienstverleningsniveau voor onze inwoners. Wij hebben grote vraagtekens bij de stabiliteit 

van het DSO. Na invoering loopt alles via het DSO. Dit zorgt voor een extra belasting van dit systeem terwijl in de huidige situatie 

(zogenaamde oefentijd) al regelmatig foutmeldingen zijn en het DSO vaker niet beschikbaar is dan wel. Dit is niet werkbaar voor 

alle toekomstige gebruikers (inwoners en medewerkers). Ondanks dat wij ons als gemeente erg goed voorbereiden zijn er nog 

zoveel onduidelijkheden bij onze collega’s waardoor zij zich afvragen of we er klaar voor zijn. Op basis van de minimumacties is dit 

lastig te beoordelen, want ook al voldoe je hier als gemeente aan, in de praktijk moet blijken hoe alles uiteindelijk tot uitvoering 

komt. We hadden gehoopt dat we dit met oefenen zouden ervaren, maar dit is niet gelukt. Tot slot vragen wij ons af waarom 

adviesbureaus niet zijn gevraagd om de enquête in te vullen. Zij zijn straks (en nu al) degene die gemeenten maar ook 

initiatiefnemers gaan ondersteunen bij het opstellen van plannen. 
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Het antwoorden op de vragen van deze enquête zijn een best case scenario met het risico dat deze te rooskleurig worden 

geïnterpreteerd. De werkdruk is hoog en er zijn capaciteitsproblemen in een groot aantal gemeenten, zo ook bij ons. Dit dient wel 

meegenomen te worden bij de uitkomsten van deze enquête. 

De Omgevingswet is een zeer grote wetgevingsoperatie, met daarbij hele grote gevolgen voor ICT, processen en procedures en 

cultuur. Bij kleine gemeenten is vaak ook nog een aanpassing van de organisatie noodzakelijk. Dit vergt veel ambtelijke capaciteit 

en tijd. Zeker de laatste tijd worden de gemeenten geconfronteerd met krapte op de arbeidsmarkt; er is veel verloop, vacatures zijn 

niet of moeilijk in te vullen en er is veel sprake van tijdelijk personeel. Daarnaast is het belangrijk dat aandacht uit blijft gaan naar 

de grote opgaven waar de gemeente voor staat, zoals opgaven op het gebied van woningbouw, opvang asielzoekers en 

vluchtelingen uit Oekraïne, wateroverlast, klimaat en -energie. De winkel moet open blijven en dienstverlening staat reeds onder 

druk. Het gevolg is dat de implementatie van de Omgevingswet "er bij wordt gedaan". De focus van Rijk/VNG lijkt te veel te liggen 

op aansluitgegevens, maar daarmee is niet gezegd dat systemen ook daadwerkelijk zijn getest en geoefend. Een half jaar kunnen 

oefenen is niet haalbaar gebleken. Ofschoon de meerwaarde van de Omgevingswet op onderdelen zeker wordt ingezien (waarbij 

het overigens wel de vraag is of daarvoor het hele systeem zo fors op de schop moet) , bestaat er toch de vrees dat invoering per 1 

januari 2023 gaat leiden tot problemen. Het DSO wordt getest bij gemeenten, maar de vraag is ook of burgers er goed mee uit de 

voeten kunnen. Aangezien het DSO voor de gemeentelijke experts vaak al lastig is, zal dat voor een burger / leek nog moelijker zijn 

is de verwachting. Een achteruitgang op het gebied van dienstverlening wordt gevreesd. Het gaat er overigens niet alleen om of de 

gemeenten er klaar voor zijn, ook bureaus en andere deskundigen (stedenbouwkundige bureaus, architecten etc.) moeten er klaar 

voor zijn. De indruk is dat dat niet het geval is. 

Weliswaar hebben we op vrij veel vragen gekozen voor het antwoord: nee nog niet, maar wel voor 1 januari 2023. Maar we zijn een 

heel kleine organisatie, waardoor veel van de acties bij een paar mensen terecht komen. Dat maakt het heel kwetsbaar en als er 

onverwachte dingen gebeuren (bijvoorbeeld ziekte) dan kunnen we dat niet opvangen. Daarnaast hebben we nog niet voor alles 

echt inzicht wat het betekent en impliceert. Hier kunnen nog grote tegenvallers ontstaan omdat "de klus" veel groter/complexer 

blijkt te zijn dan nu wordt ingeschat.  

Omdat de invoering van de omgevingswet een grote inzet vraagt is het lastig voor een kleine gemeente om alles voor 1 januari 

2023 voldoende te hebben voorbereid op de omgevingswet 

We hebben een paar opmerkingen over de enquête: voor een aantal vragen geldt dat dit twee vragen in één zijn. Het ene deel 

willen we met ja beantwoorden, het andere deel met nee. Deze vragen hadden beter gesplitst kunnen worden. Minimale actie 20 

en 28 gaat het om zeer omvangrijke zaken die nu zodanig gebundeld worden dat we hier geen antwoord op kunnen geven. Vraag 

35 is geen vraag, maar een stelling. Veel vragen gaan over of gemeenten op te hoogte zijn, maar niet over de belangrijkste vraag: 

invoering en uitvoering. Het capaciteitsvraagstuk missen we volledig in deze enquête. 

Gezien de trubbelingen met de ICT en het stadium waarin gemeenten en adviesbureau's hebben nagedacht over 

Omgevingsplannen, zal een inwerkingtreding per 1-1-2023 naar verwachting tot problemen leiden. Met name bij een aantal 

kleinere gemeenten die minder capaciteit hebben. Ook de druk op personeel binnen RO en VTH maakt dat er minder mensen zijn 

dan een jaar geleden (veel uitstroom) waardoor de overgedragen kennis over de Ow verdwenen is. Dit kost ook tijd.  
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Mijn belangrijkste opmerking is dat ik de doelen van de Omgevingswet onderschrijf. Echter de wijze waarop men nu, halsoverkop, 

deze wet inwerking wil laten treden gaat m.i. leiden tot een chaos. Het DSO wordt nu weliswaar klaar gestoomd voor 1-1-2023 

maar dat betreft een technische exercitie waarbij de gebruiksvriendelijkheid van het systeem en de gebruiker dus uit het oog is 

verloren. Mijn inschatting is dat vele burgers verzanden in het DSO met alle consequenties van dien. Waarom niet gewoon de wet 

inwerking laten treden en gebruik blijven maken van ruimtelijkeplannen, het olo en de aim. Die systemen werken en daar zijn we 

mee vertrouwd. Pas als het DSO dan straks echt gebruiksklaar/gebruiksvriendelijk is en doorgetest, kun je het dso later alsnog 

invoeren. De TAM-IMRO (naast STOP-TPOD) maakt het alleen maar meer ingewikkeld en zijn noodverbanden die alleen meer werk 

opleveren. Er is daarnaast altijd gezegd dat gemeentes minimaal een half jaar tijd moeten hebben om goed te kunnen oefenen. 

Doordat het DSO nooit stabiel is geweest en altijd problemen op heeft geleverd bij oefensessies (wij hebben als organisatie 

getracht te oefenen) is die ruimte er nooit effectief geweest. Tot slot wil ik nog wijzen op de volgende problemen: De 

omgevingswet vraagt om tijd en aandacht, zeker in de fase na inwerkingtreding. Op dit moment kampen vele gemeenten met 

capaciteitsproblemen en is de arbeidsmarkt overbelast. Naast de Omgevingswet worden de gemeentes nog overladen met andere 

wetgevingstrajecten die geimplementeerd moeten worden zoals o.a. de Woo en de Wep. Ook moeten we nog allerlei crises 

bestrijden. Er wordt teveel gevraagd van de gemeentes en die trajecten zijn niet afgestemd, maar komen wel allemaal op het 

bordje van de gemeente. Kleine gemeentes zijn verder veelal aangewezen op externe bureaus voor het maken en begeleiden van 

ruimtelijke plannen. Deze bureaus zijn m.i. eveneens niet geecupeerd om uitvoering te geven aan de Omgevingswet omdat zij ook 

nog met allerlei aanloopproblemen kampen o.a. op technisch vlak. Ik denk dat de planontwikkeling in Nederland echt tijdelijk tot 

stilstand gaat komen als we de overstap nu op deze manier gaan maken.  

De planketen is niet af en onvoldoende getest. Een stabiel DSO is er evenmin. Het risico is groot op het niet goed kunnen 

publiceren van wijzigingen in het OP. TAM-IMRO is dan het alternatief maar dat is slechts een lapmiddel waar gemeenten zich nu 

versneld op moeten voorbereiden. Dit terwijl de meeste (kleinere) gemeenten weinig tot niet bekend zijn met CHW plannen die 

een dergelijke verbrede reikwijdte hebben als straks met TAM-IMRO moet kunnen. Feitelijk moet je nu dus versneld in staat zijn 

om een omgevingsplanwijziging te kunnen doorlopen met TAM-IMRO. Veel gemeenten zijn hier (nog) niet toe in staat, terwijl 

ontwikkelingen wel door moeten gaan (wat dus niet meer kan met een bestemmingsplan). Vertraging en fouten liggen hierbij op 

de loer. Regels op de kaart is niet praktisch en verre van overzichtelijk. Voor inwoners en bedrijven (en zelfs voor gemeentelijke 

medewerkers) is de juiste informatie heel moeilijk te vinden. Over het in de lucht blijven van de voorkant van ruimtelijkeplannen.nl 

horen we tegenstrijdige berichten. De vergunningcheck is verre van klantvriendelijk en slechts deels aanpasbaar door gemeenten, 

wat een aanzienlijke terugloop van het dienstverleningsniveau tot onherroepelijk gevolg heeft. Bovendien zijn vragenbomen van 

gemeente, waterschap, provincie, rijk nog helemaal niet op elkaar afgestemd. Het oefenen met ketenpartners, inclusief de 

gemaakte regionale samenwerkingsafspraken, begint nu eindelijk een beetje te lopen. De tijd die we na de vakantieperiode nog 

hebben om dit echt goed door te testen en afspraken eventueel bij te stellen is kort. Daar komt bij dat er tot 2030 veel 

onduidelijkheid zal ontstaan door naast elkaar bestaande regels, wat evengoed het dienstverleningsniveau niet ten goede komt 

(de opmerking over regels op de kaart in gedachten hebbend). Diverse projecten (denk bijv. aan woningbouw) gaan vermoedelijk 

vertraging oplopen door een langere doorlooptijd als gevolg van juridische procedures bij de Raad van State. Daarnaast is er 

natuurlijk nog geen gerichte jurisprudentie, dus de gevolgen van rechtspraak op dit nog ongebaande pad zullen groot zijn. Er is 

weinig kwaliteit beschikbaar op de arbeidsmarkt, terwijl gemeenten nu al mensen tekort komen om alle ballen in de lucht te 

kunnen houden. 

Ik mis in deze vraagstelling het aspect dienstverlening. Mijn inziens gaat de dienstverlening erg slecht worden in 2023 en zullen er 

weinig ontwikkelingen in positieve zin doorgang vinden terwijl de woningnood zo hoog is. Dit botst dan ook erg met elkaar. 

Daarnaast maak ik me grote zorgen over de adviesbureaus die de vergunningen en omgevingsplannen voor onze burgers 

opstellen / indienen. Deze bedrijven zijn nog veel minder ver in de voorbereiding dan wat wij zijn (en ook wij zijn nog LANG niet 

klaar). Is voor dat aspect aandacht in de Eerste Kamer? Mijn oproep: denk aan de dienstverlening en aan de doorgang van cruciale 

ontwikkelingen voor Nederland (woningbouw, stikstofcrisis, energietransitie) deze zullen erge vertraging oplopen als de 

omgevingswet wordt ingevoerd per 1-1-2023.  

De centrale overheid heeft ons in een spagaat gebracht. Enerzijds zijn wij hard aan het werk om de deadline te halen, anderzijds 

hebben wij geen zekerheid omdat de Eerste Kamer eerst een adviesrapport wil afwachten.  
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Deskundigheid binnen de gemeente is een groot punt van zorg. Er is veel verloop en de arbeidsmarkt is krap. Overleg met 

uitvoeringsdiensten verloopt stroef. Inhuur externe capaciteit is inmiddels zo goed als onmogelijk omdat ook hier de markt 

overspannen is. Tot slot is het geheel meer dan de som der delen. Er moet nog heel veel gebeuren maar het geheel wordt niet 

overzien en kan ook niet overzien worden omdat nog veel onduidelijk is. Daarnaast is het erg complex met verschillende sporen 

waar specialistische kennis voor nodig is. Kortom, de uitkomsten van de antwoorden uit deze enquête lijken een verantwoorde 

invoering van de Omgevingswet wel mogelijk te maken, maar in de praktijk zien we nog veel beren op de weg! 

We ervaren dat het bestuur nog niet klaar is voor de veranderingen (cultuur, houding, gedrag, kennisniveau) wat wel nodig is om 

de Omgevingswet goed te implementeren. Dit is voor ons ook een belangrijke randvoorwaarde voor het klaar zijn voor IWT.  

Het nu voorliggende tijdpad is uiterst krap. Er moet binnen onze gemeente nog heel veel gebeuren. Mede gezien de krappe 

bezetting, de hoeveelheid lopende aanvragen, de regionale ervaringen met de werking van het DSO én de verdere implementatie, 

houden we ons hart vast voor de periode na de inwerkingtreding. Dan is er geen weg meer terug, en hopen we dat de chaos te 

overzien is. Dan gaat het niet alleen over de gemeente als uitvoeringsorganisatie, maar ook vanuit het standpunt van burgers en 

bedrijven die aanvragen indienen.  

De vraag is of alles wat onderhanden is om minimaal te kunnen starten per 1/1-2023 is afgerond. Er moet nog veel gebeuren in 

weinig tijd. Gemeenten kampen daarbij met capaciteitsproblemen en een te krappe arbeidsmarkt. 

M.b.t. Actie 14: Via TAM-IMRO / STOP-TPOD kent op dit moment nog veel knelpunten. Op dit moment lijkt het er niet op dat deze 

knelpunten zijn opgelost als de Omgevingswet inwerking treedt. Bovendien is er geen tijd geweest om STOP-TPOD te beproeven 

voor de inwerkingtreding. TAM-IMRO is als tijdelijke maatregel aangedragen, omdat verwacht wordt dat STOP-TPOD nog niet 

gebruikt kan worden per 1/1/23. Omdat de woningbouwopgave gefaciliteerd moet worden, zien wij geen andere mogelijkheid dan 

TAM-IMRO te gebruiken bij plannen die de woningbouw mogelijk moeten maken. Wij benadrukken daarbij dat het gebruik van 

TAM-IMRO verre van ideaal is; op dit moment zijn er nog veel vragen over het gebruik alsmede de (juridische) gevolgen.  M.b.t. 

Actie 15: Wij constateren dat door de vraagstelling in deze enquete onvoldoende tot uitdrukking kan komen wat de knelpunten 

zijn in relatie tot het omgevingsplan. Naar onze mening is onvoldoende doordacht wat de gevolgen zijn van het samenkomen van 

alle veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt voor het omgevingsplan. Over de betekenis voor de 

uitvoeringspraktijk is naar onze mening onvoldoende nagedacht. Als voorbeeld noemen wij TAM-IMRO. Er wordt met name vanuit 

digitaal oogpunt naar TAM-IMRO als oplossing gekeken. Vervolgens wordt vanuit dat oogpunt een conclusie getrokken. Bij die 

conclusie wordt onvoldoende afgewogen wat TAM-IMRO betekent in relatie tot de (juridische) inhoud. De (juridische) gevolgen 

voor de praktijk worden daarmee bij de gemeente neergelegd.  M.b.t. Wkb: wat (...) betreft moet de invoeringsdatum van de Wkb 

los gezien worden van de Ow. Reden is dat beide een eigenstandige afweging vragen. Bij de Wkb zijn ook een aantal grote 

problemen die, los van de Ow, voor invoering van de Wkb, eerst moeten worden opgelost. De gemeente kan deze zelf niet 

oplossen.  

De mate van onzekerheid waarin we tot zo vlak voor momenteel beoogde inwerkingtreding zitten is echt onwenselijk. Dit geldt 

voor de systemen (treedt de Ow NIET in werking moeten de huidige processen worden ingebouwd in het nieuwe systeem, het 

oude wordt niet langer ondersteund), de legesverordening (deze moet snel worden omgebouwd naar een niet-Ow-variant), de 

politiek gevoelige ruimtelijke projecten en de opleidingen. als de  

Ik wil alleen maar meegeven, dat bij extra uitstel het moeilijk is om de organisatie enthousiast te houden.  

(...) verwacht klaar te zijn voor de start van de Omgevingswet. Hick-ups worden verwacht. Intern is de verwachting dat deze 

opgelost kunnen worden. Onzekerheid/twijfel overheerst vooral ten aanzien van stabiliteit landelijk DSO 
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Wij constateren dat met de vraagstelling in deze enquete onvoldoende tot uitdrukking komt wat de knelpunten zijn in relatie tot 

het Omgevingsplan. Naar onze mening is onvoldoende doordacht wat de gevolgen zijn van het samenkomen van alle 

veranderingen die de Omgevingswet met zicht meebrengt voor het omgevingsplan op inhoud, voor het instrument en vanuit het 

digitale perspectief. Maw: over de betekenis voor de uitvoeringspraktijk is onvoldoende nagedacht. Als voorbeeld noemen wij de 

TAM-IMRO. Er wordt m.n. vanuit digitaal oogpunt naar deze oplossing gekeken en vervolgens wordt daar een conclusie uit 

getrokken. Onvoldoend wordt afgewogen wat deze oplossing op inhoud betekent. Daarbij is nauwelijks aandacht voor de 

juridische gevolgen van het gebruik van de TAM-IMRO. De inhoudelijke consequenties voor de praktijk en de juridische gevolgen 

worden bij de gemeente neergelegd. Dit lijkt exemplarisch te zijn voor de gehele Omgevingswet. Daarnaast is de werkdruk op dit 

moment enorm hoog bij alle afdelingen. Dit loopt door de veranderende wetgeving verder op. Er is geen extra personeel 

beschikbaar om tijdelijk in te springen. Hierdoor heeft het personeel weinig tijd om de nieuwe wetgeving en nieuwe processen 

eigen te maken, laat staan te oefenen. We kunnen het op papier geregeld hebben, maar uitvoering van de wet kan hierdoor een 

probleem worden.  

Jazeker, ik vind het zeer zorgelijk hoe het proces en de communicatie rondom de inwerkingtreding Omgevingswet verloopt en dat 

het er nu naar uit komt te zien dat met een creatieve visie op de ICT het risico er is dat er ‘maar iets doorheen wordt gedrukt’ 

zonder na te denken met alle gevolgen van dien voor heel Nederland. Als iets niet werkt, en met iets doel ik op de Omgevingswet, 

ben dan zo eerlijk en erken dit en zeg dan: 'We stellen de boel degelijk uit tot nadere orde (2030?) en gaan grondig onderzoeken 

of we met de Omgevingswet nog wel tegemoet komen aan de doelen zoals we ons gesteld hebben. Nog even los van het feit of 

de doelen nog wel van deze tijd zijn? Dat is ook maar de vraag. Pak de goede elementen uit de Omgevingswet en ga verder onder 

het bestaande systeem en focus je op de klimaat-, bouw-, stikstof-, vertrouwenscrisissen enzovoort. Op dit moment spelen er al 

genoeg problemen waar burgers zich druk om maken, creëer nou eens een keer rust voor de Nederlandse burger als 

Rijksoverheid. Met de invoering van een Omgevingswet zoals deze er nu ligt (in ieder geval zeker niet eenvoudig beter), doe je dat 

naar mijn mening zeer zeker niet, wordt opnieuw olie op het vuur gegooid en verlies je weer een stukje vertrouwen. Nog los van 

het feit dat we als gemeente kampen met flinke werkvoorraden, flinke werkdruk en onderbezetting en tegelijkertijd dus met een 

grote uitdaging zitten om heel de Omgevingswet draaiende te krijgen en te houden én begrijpbaar te maken voor een doorsnee 

burger.  

De DSO-LV omgeving is nog erg onstabiel. Dit geldt in mindere mate ook voor de gemeentelijke applicaties. De backbone moet 

ons inziens stabiel zijn om chaos te voorkomen. Op dit moment is het wat ons betreft niet stabiel genoeg. We worden daarnaast 

regelmatig verrast door weer een nieuwe planning van onze leverancier. Tezamen zorgt dit voor veel onrust en onzekerheid in de 

organisatie. Bovendien is het DSO-LV voor zowel inwoner/initiatiefnemer en uitvoeringspraktijk ons inziens niet gebruiksvriendelijk. 

Een inwoner/initiatiefnemer zoekt zich wezenloos naar de juiste benaming. En de uitvoeringspraktijk heeft geen standaard 

notificaties tot de beschikking waardoor er onduidelijkheid en extra inzet is. Tot slot: de TAMs drijven de gezamenlijke 

ketenpartners af van het hoofdspoor (in iedere organisatie kan voor iets anders een tijdelijke alternatieve maatregel worden 

ingevoerd). Dit bemoeilijkt het maken van goede ketenafspraken en wordt extra versterkt doordat er geen planning onderligt 

wanneer weer terug te zijn op het hoofdspoor.  
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"Veel van deze vragen zijn ingestoken of het technisch mogelijk is. Maar het valt en staat of medewerkers en inwoners er mee 

kunnen werken. Dat zal de komende maanden moeten blijken. De weinige reeele oefentijd gaat voor veel onderwerpen pas na 

oktober in, en maakt het invullen van deze enquete vooral ook een staaltje van planningsoptimisme waar we in de uitvoering 

graag van uitgaan. Extra toelichting bij vraag 26; Antwoord op deze vraag is volledig afhankelijk van wat er mogelijk is aan DSO-

zijde. Onze voorkeur is publiceren in STOP-TPOD. De effectieve oefentijd is veel minder dan een half jaar. Hierdoor is er 

onvoldoende tijd voor oefenen met een volledig ingericht DSO. (De bruidschat zit er 4 weken in en we moeten nu oordeel geven 

middels deze enquete). De vergunningcheck m.b.t de WKB zit tot op de dag van vandaag niet in de pre-omgeving De 

functionaliteit/praktijkgebruik van het DSO blijft een belangrijk zorgpunt. De koppeling tussen DSO en het Omgevingsplan is 

dusdanig essentieel dat bij niet afdoende werkzaamheid/werkbaarheid dit een enorm risico vormt voor het kunnen uitrollen van 

het instrument omgevingsplan. Belangrijkste zorgpunten daarbij zijn de mogelijkheid tot tijdreizen, dat in de praktijk blijkt dat het 

systeem niet de juiste regels op een locatie toont en de gevolgen van het moeten teruggrijpen op TAM-IMRO ipv STOP-TPOD. 

 - Bij niet kunnen tijdreizen vervalt de basis voor elke vorm van gerechtelijke procedures. Handmatig ‘logboeken’ 

bijhouden zou een oplossing kunnen zijn, maar is enorm tijd/kostenintensief met daarbij de vraag of dit juridisch overeind blijft bij 

de RvS (want kan gemakkelijk gemanipuleerd worden).  - Bij het tonen van de verkeerde regels op de kaart komt het gehele 

achterliggende stelsel van meldingen/vrijstellingen/vergunningen in gevaar en verliest de gemeente de 

regie/sturingsmogelijkheden  -Teruggrijpen op TAM-IMRO heeft gevolgen voor hoe compleet/integraal een omgevingsplan 

gemaakt kan worden ivm standaarden voor nieuwe thema's en het (niet) kunnen wijzigen van de bruidsschat. Dit vormt o.a. een 

probleem voor de doorvertaling van omgevingsvisie/omgevingsprogramma's richting de uitvoeringspraktijk (met essentiele 

tussenstap het Omgevingsplan). Daarnaast zal het moeten publiceren via TAM-IMRO en uiteindelijk dat weer omzetten naar STOP-

TPOD een grote hoeveelheid extra werk opleveren. " 

Bij onze voorbereiding op het omgevingsplan en het wijzigen van het omgevingsplan of BOPA voor ontwikkelingen ervaren wij 

een grote complexiteit. Ondanks onze gedegen voorbereiding verwachten wij bij Buitenplanse initiatieven een lange 

gewenningsperiode. Bij initiatiefnemers en adviseurs is er weinig bekendheid met de veranderingen van de Omgevingswet of 

anticipatie op het nieuwe stelsel. We verwachten daardoor flinke vertraging in ruimtelijke procedures. Verder is er nauwelijks 

praktisch geoefend met alle veranderingen van de Omgevingswet, zowel op het vlak van DSO-ICT als op een groot aantal 

inhoudelijke terreinen. Dit is een groot zorgpunt. Diverse ontwikkelingen (woningbouw, transitie buitengebied, energie, etc) leggen 

samen met het grote aantal ontwikkelingen en initiatieven een enorme druk op de ambtelijke capaciteit. 

Zowel de vragen die gesteld zijn als de timing én korte reactietermijn zorgen ervoor dat deze enquête moeilijk een representatief 

beeld kan geven van de stand van zaken bij gemeenten. Zo is er bijvoorbeeld niets gevraagd over de beschikbare capaciteit, terwijl 

dit in de praktijk één van de grootste problemen bij de implementatie van de Omgevingswet is. De mensen om het op een 

acceptabel niveau voor elkaar te krijgen zijn er niet. Bij gemeentes niet, bij omgevingsdiensten niet, bij ketenpartners niet, bij 

stedenbouwkundige bureaus niet, bij softwareleveranciers niet. Doordat de Omgevingswet alles op alle fronten tegelijkertijd 

fundamenteel verandert, is het ook niet mogelijk om bij de huidige krappe arbeidsmarkt met creatieve oplossingen wel tot een 

acceptabel niveau te komen. De Omgevingswet op de huidige datum volledig in werking laten treden is vragen om ongelukken. 

De kans is zeer groot dat de nu al overwerkte vakspecialisten dan helemaal overwerkt raken en definitief afhaken. De doelen 

waarvoor ooit het project Omgevingswet is opgestart, zijn niet alleen uit beeld geraakt maar verslechteren zelfs door de geplande 

volledige inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2023. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. 

Deze vragenlijst is ingevuld door de kwartiermaker Ow en vanwege de tijdsdruk niet afgestemd met medewerkers en bestuur. 

De invoering van de omgevingswet zal, gelet op de digitale perikelen, een terugval in dienstverlening betekenen. 

Geloofwaardigheid, van gemeenten staan op het spel gelet op de belofte van de omgevingswet. Het wordt vooralsnog niet sneller, 

makkelijker en duidelijker voor inwoners en bedrijven. Dit baart ons zorgen en levert extra werk op. Er staat een grote druk op het 

bouwen van woningen, het is voor ons een grote vraag of de WKB hierin helpend is. Nu deze wet invoeren zal naar onze mening in 

dat vraagstuk vooralsnog niet helpend zijn, sterker nog vertragend en kostenverhogend kunnen werken. 

Door de onduidelijk over de IWT is er zeer geknepen in de periode om te kunnen oefenen met de nieuwe werkwijze, het opleiden 

van de medewerkers, het voorbereiden van processen etc. Door enorme vraag op het gebied van de woningbouw, wordt er van de 

huidige medewerkers veel gevraagd (procedures) en kan er te weinig tijd worden gestoken in de nieuwe wet. Bovendien ontstaan 

er onwenselijke situaties mbt de systemen door wisseling bij (...). Hierdoor is er geen tijd beschikbaar voor testen, voorbereiden en 

dus inrichten. Extra inhuur van capaciteit is door de krapte op de arbeidsmarkt nagenoeg onmogelijk. Vasthouden aan 1 januari 

2023 achten wij niet verstandig. 
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proof of principle is niet hetzelfde als stabiel draaien van een productieomgeving, huidig pad naar IWT is gekkenwerk 

De DSO baart zorgen voor wat betreft de loketfunctie en de ondersteuning voor het omgevingsplan (viewer). 

Graag zouden wij meer aandacht zien voor de structurele laten die op de gemeenten afkomen. Willen we de doelen van de 

Omgevingswet waar kunnen maken, dan heeft dit hogere structurele lasten tot gevolg. Zonder dat daar structurele compensatie 

vanuit het Rijk tegenover staat. Zie ook onze motie 'Budgetneutrale overgang naar de Omgevingswet' d.d. 25 september 2020 

(ALV-VNG) 

De oorspronkelijke voorwaarde voor het 6 maanden van te voren kunnen oefenen met het hele stelsel van vergunningcheck, 

vooroverleg, beoordeling vergunning, besluit etc. is geen sprake meer. Er is nog steeds geen complete applicatie om te testen met 

de vergunningverlening. Dat gaat met vasthouden aan 1 januari uiteraard ook niet meer lukken. In theorie is 1 januari haalbaar, 

maar gelukkig is het niet aan ons als individuele gemeente om te garanderen dat dat op een verantwoorde manier is.  

De algehele indruk is dat ieder onderdeel op zichzelf veel vraagt van de organisatie. Bijvoorbeeld de legesverordening. Dat lijkt in 

eerste instantie een vrij technische en dus eenvoudige aanpassing, maar blijkt heel veel keuzes met zich mee te brengen. Het 

vraagt veel tijd en inzet om al die keuzes op de juiste manier te kunnen maken. Dat geldt voor heel veel onderdelen en veel van 

dat werk moet in de laatste maanden nog gebeuren. De onzekerheid over inwerkintreding en het gebrek aan echte 

praktijkoefening zorgen voor onzekerheid over de situatie na 1 januari. Wat we bijvoorbeeld niet in kunnen schatten is of we 

daadwerkelijk het omgevingsplan op de voorgeschreven wijze kunnen wijzigen. We horen daar veel tegenstrijdige berichten over. 

We weten ook (nog) niet wat eventueel nodig is om met tam-imro te kunnen werken. Hebben we daar aanvullende software voor 

nodig en is die gebruiksklaar voor 1 januari? Al met al zijn het gewoon heel veel veranderingen die tegelijkertijd plaatsvinden en 

daardoor is niet te overzien wat het effect in de praktijk zal zijn. Technisch lijken we er zo goed als klaar voor, maar praktisch zetten 

we daar grote vraagtekens bij.  

De beschikbare capaciteit binnen de gemeente is zeer beperkt. Met name bij VTH, waar het zwaartepunt van de acties ligt is dit 

een probleem. Ook externe inzet is lastig te verkrijgen zodat planningen onder druk staan.  

we blijven ons in totaliteit zorgen maken over het feit dat we onvoldoende oefentijd hebben 

In algemene zin ontbreekt het aan de tijd en capaciteit om de werknemers van de gehele organisatie op een goede manier op te 

leiden en voor te bereiden op de Omgevingswet. We zijn nog druk bezig om ervoor te zorgen dat we aan de minimale eisen 

voldoen, dat vraagt al zoveel van de mensen dat er weinig ruimte is voor opleiding en training. 

De kwaliteit van het DSO vinden wij op dit moment zwaar onvoldoende tov het huidige omgevingsloket. De 

gebruiksvriendelijkheid laat te wensen over. Dit leidt er toe dat zelfs experts moeite hebben het DSO te gebruiken, laat staan dat 

inwoners hiermee uit de voeten kunnen. Dit zal veel extra vragen en werk gaan opleveren voor de gemeente. Regel op de kaart 

(het nieuwe ruimtelijke plannen) is een zeer grote stap terug tov wat er huidig mogelijk is. Dit is zeer onwenselijk en zal eveneens 

tot veel vragen/problemen leiden waarvoor dan de gemeente weer aan zet is.  

Veel van de vragen in de enquête bestaan uit meerdere vragen. Daarmee is het lastig om een duidelijke keuze te maken uit één 

van de drie antwoordopties. Ik mis de mogelijkheid van de context en de nuance bij de antwoorden. Ook de gegeven tijd van 1 

week is erg kort omdat het nog steeds vakantieperiode is. Een aantal vragen kon ik dan ook onvoldoende intern afstemmen omdat 

collega's niet aanwezig zijn. 

Capaciteit voor regulier is ontoereikend, al helemaal geen capaciteit voor Omgevingswet. Door arbeidsmarkt ook niet mogelijk om 

capaciteit aan te trekken. Daarnaast is software nog in ontwikkeling en onduidelijkheid (TAM IMRO). 

We doen er alles aan om klaar te zijn. De onzekerheid over de datum iwt kost ons echter tijd (voorbereiden op meerdere scenario's 

leges, bijvoorbeeld) en heeft ons werk nog ingewikkelder gemaakt (manier van werken/cultuuromslag wordt steeds moeilijker).  

Vanuit onze gemeente zijn er ook nog zorgen over het omgevingsplan en het goed kunnen ontvangen en verwerken van een 

omgevingsplan van derden. Hoe ziet een dergelijk plan eruit en alleen beoordelen waar het plan op ziet of uitgaan van een nieuw 

type omgevingsplan. Graag vanuit het rijk duidelijkheid over proces omgevingsplan van een derde. 

Zaken zijn heel kleinschalig getest. Hoe het na inwerkingtreding gaat lopen (als alle aanvragen via DSO gaan) is afwachten.  

Inwerkingtreden per 1 januari is erg risicovol. Misschien gaat t goed en lossen problemen zich wel op, maar ik durf daar geen 

antwoord op te geven. Er is nog totaal niet geoefend en veel is nog onduidelijk. 
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Gemeenten in het algemeen, en ook (…) zijn er in de breedte nog niet klaar voor. Capaciteit is een groot issue. Met name het 

instrument omgevingsplan geeft kopzorgen. Nieuw instrument, heel Nederland is nog aan het uitvogelen hoe dit invulling krijgt. 

DSO functioneert nog niet en TAM IMRO is een lapmiddel dat nu politiek wordt ingezet om de wet er doorheen te drukken. TAM 

IMRO lost niets op, is weer een nieuwe instrument waar de gemeente iets mee moet. Invoering gaat gevolgen hebben voor de 

opgaven waar we voor staan. Die gaan fors vertragen. Vanuit ministerie en VNG is het continu een goed nieuwsshow, de praktijk is 

anders. 

"Het is jammer dat de vragen die met ja kunnen worden beantwoord niet van een toelichting kunnen worden voorzien. Vooralsnog 

is alles er op gericht om op 1 januari 2023 obv STOP-TPOD het omgevingsplan te kunnen wijzigen. Zorgpunt: o Zolang de 

software wordt door de leverancier doorontwikkeld en er problemen zijn met het DSO zijn wij als organisatie niet in staat op een 

deugdelijke wijze te oefenen en te starten met het omzetten van het tijdelijke naar het volwaardige omgevingsplan én het wijzigen 

van het omgevingsplan. In het verleden is aangegeven dat gemeenten tenminste een half jaar de tijd moeten krijgen om te kunnen 

oefenen met de software. Op basis van de huidige stand van zaken DSO, de software én op basis van de voorgestelde 

inwerkingtredingsdatum op 1 januari 2023 is dat niet mogelijk. Voorbeeld: t.b.v. het opnemen van de bruidsschat in het gehele 

DSO leeg geveegd, waaronder ook de resultaten van onze pilot. Door upgrades e.d. is het niet mogelijk om de pilot (zonder een 

grote hoeveelheid foutmeldingen) opnieuw te uploaden in het DSO. Wij vragen ons af of wij hier veel energie in zouden moeten 

steken om de pilot weer zichtbaar te maken. Ook t.a.v. de TAM-IMRO workaround is nog weinig bekend en weinig getest. Wij 

maken ons hierover zorgen. Zeker in relatie tot het dienstverleningsniveau naar onze burgers. Ander zorgpunt: T.a.v. de 

legesverordening moeten wij nu veel energie steken in het aanpassen ervan. De stukken t..b.v. de besluitvorming moeten op korte 

termijn worden aangeleverd en de begrotingsraden zijn veelal eerder gepland dan de definitieve besluitvorming in de Eerste 

Kamer over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dat betekent dat wij twee sporen moeten aanbieden richting raad 

(geïndexeerd + nieuwe verordening). Het is al lastig genoeg voor nieuwe raadsleden om de Omgevingswet scherp te krijgen. Dit 

draagt hier niet aan bij. Deze enquête voelt als moetje. Gemeenten moeten binnen een week reageren. Hoop dat er voldoende 

wordt gereageerd voor een realistisch beeld en een realistische analyse. Er hangt nogal wat van af. " 

Focus in enquete lijkt zich te richten op minimale eisen niet op de plansoftware en daarmee de mogelijkheid te werken volgens de 

Omgevingswet. 

Over het algemeen geldt dat vooral aandacht is voor de verplichtingen om verordeningen etc. aan te passen dmv besluitvorming 

in de raad. Voor werkprocessen, communicatie en training is veel minder aandacht. Dit heeft te maken met de hoge werkdruk. De 

collega's die zich bezig zouden moeten houden met implementatie van de OW, zijn ook RO-adviseurs die al onderbezet zijn en 

een grote werkvoorraad / hoge werkdruk hebben. Hierdoor is er geen ruimte voor een goede overgang naar de nieuwe wet.  

Voor VTH en plansoftware zijn we afhankelijk van leveranciers. Software is nog niet gereed, dus weinig tijd om te oefenen. 

Onzekerheid over inwerkingtreding is heel demotiverend voor medewerkers. Heel veel ondersteuningsproducten worden pas laat 

opgeleverd, waardoor heel veel op de laatste maanden aankomt. Inwerkingtreding op 1 januari kan wat ons betreft als DSO werkt, 

maar in de praktijk zullen we nog veel moeten leren en bijschaven. En voor de burger wordt het niet eenvoudiger, we verwachten 

dat er heel veel vragen op ons afkomen. Landelijke communicatieondersteuning zou welkom zijn. Qua WKB vragen we ons af of de 

markt er klaar voor is.  

We willen gewoon 1 januari werken met de nieuwe OW; wij zijn er klaar voor! 

Een belangrijk deel van onze stand van zaken wordt beïnvloedt door de mogelijkheden die het DSO (landelijk en lokaal) biedt. 

Wanneer blijkt dat bepaalde zaken onvoldoende blijken te werken, dan heeft dat invloed op gegeven antwoorden. Deze invloed 

komt niet terug in de vragen. 

Opgemerkt wordt dat de dreiging van weer uitstel van de IWT Omgevingswet via het zgn. noodremscenario van de Eerste Kamer 

een slechte zaak is. Daarnaast is het onvoorstelbaar dat het mogelijk is dat zo’n langlopend traject slechts enkele weken van 

tevoren nog weer uitgesteld kan worden. Deze situatie werkt averechts om stimulans te hebben en te houden om zaken ook vóór 

1-1-2023 echt gereed te hebben.  

In algemene zin dat wij zien dat er de nodige uitdagingen zijn. Dat we al bezig zijn met de scenario's voor na 1-1-2023 (wat moet 

er minimaal lukken, wat moeten we zo kort mogelijk na die datum alsnog organiseren etc.). Maar in we staan voor de invoering 

van de wet op 1 januari 2023. Nog verder uitstel is voor ons ook onwenselijk.  

De Omgevingswet leidt in onze gemeente tot een forse negatieve exploitatie van circa 50k jaarlijks (met daarnaast nog veel 

onzekerheden), waardoor eenmalige implementatiekosten nooit terugverdiend kunnen worden. Duidelijkheid over hoe dit 

financiele gat gedicht kan worden zal helpen bij de tijdige realisatie.  
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Er wordt teveel tegelijk van de gemeente momenteel gevraagd. Er zijn zoveel crisissen die tegelijk spelen en dan moet ook nog 

een nieuwe wet worden ingevoerd. En dan niet alleen de Omgevingswet maar ook nog de Wkb. Het huidige werk is al veel te veel. 

De werkdruk is al veel te hoog en er is geen extra capaciteit beschikbaar om wat lucht te kunnen geven. Het is onverantwoord om 

de wet in werking te laten treden. Onverantwoord om nu maar gewoon door te duwen. De gemeente zit straks met de gevolgen 

als te snel is ingevoerd. Alles wordt er nu maar aan gedaan om het technisch te kunnen laten functioneren maar het is daardoor 

helemaal niet meer gebruiksvriendelijk. De burger snapt van het hele DSO straks geen hout meer en dan komen alle vragen toch 

weer bij de gemeente terecht. We onderschrijven de doelen van de wet wel maar die gaan met deze invoering niet behaald 

worden: het wordt niet sneller, het wordt niet beter en ook niet eenvoudige voor de burger. De gedachte, integraal 

samenwerken/samenwerken met burger, hebben we nu ook al geïmplementeerd onder het huidige recht. Je hebt daar geen 

complete stelselwijziging voor nodig.  

De enquête gaat vooral over de techniek (en de processen) en minder of niet over inhoudelijke kennis en het kunnen. De techniek 

zal er lokaal staan op IWT. De processen die het meest geraakt worden door de omgevingswet zijn dan ook scherp. Er is niet of 

nauwelijks tijd en ruimte om adequaat te oefenen en kennis te vergaren. Daarnaast is er sprake van capaciteitsgebrek en vacatures. 

Wij verwachten op 1 januari 2023 de basis af te hebben, dit betekent niet dat er niet veel mis zal gaan per 1 januari en veel oefen 

tijd hebben we niet. 

De enquete gaat vooral over de techniek (en de processen) en minder of niet over inhoudelijke kennis en het kunnen. De techniek 

zal er lokaal staan op IWT. De processen die het meest geraakt worden door de Ow zijn dan ook scherp. Er is niet of nauwelijks tijd 

en ruimte om adequaat te oefenen, kennis te vergaren. Daarnaast is er sprake van capaciteitsgebrek en vacatures. 

De voorbereiding en doorwerking van de invoering van de Omgevingswet vraagt extra financiële middelen van gemeenten. De 

Rijksbijdrage hieraan is van belang. Daarnaast is de huidige arbeidsmarkt een complicerende factor bij het organiseren van 

voldoende menskracht en deskundigheid. De slagen die de leverancier nog moet maken tav het systeem en de splitsing van onze 

systemen, zorgen ervoor dat het testen en ervaring opdoen ermee, wel zeer dicht op de invoeringsdatum komen te liggen. Omdat 

processen, systemen, e.d. allemaal met elkaar verband houden, zijn er voor onze gemeente nog diverse onzekere factoren.  

Er is geen enkele vraag over het DSO, terwijl daar qua functionaliteiten en aansluiting nog wel issues zitten en ook de oefentijd 

ontbreekt 

De vraagstelling is lastig; veel onderdelen zijn "work in progress", dus niet te beantwoorden met "gereed". 

Het is mij opgevallen dat de vragenlijst niet strookt met de eerder getoonde pdf. Dat maakt het invullen lastiger. ik zou graag van 

onze eigen gemeente de mogelijkheid willen van een uitdraai. zeker omdat de pdf vragen nu anders genummerd zijn dan deze 

vragenlijst 

We voelen ons als programma op dit moment behoorlijk klem gezet door de eerste kamer. We worden opnieuw gedwongen tot 

een plan A en een plan B maar hebben echt de capaciteit niet om op twee paarden te wedden. Die is Nederland breed ook niet 

voorhanden. We zetten daarom alles op alles om klaar te zijn op 1 januari. Uitstel betekent een probleem. Maar invoeren brengt 

ook veel risico's met zich mee. Zou goed zijn als de kamer de wet in laat gaan en Nederland actief waarschuwt en zorgt dat het rijk 

komende half jaar handen heeft om gemeenten actief bij te staan.  

Enquete gaat vooral over de techniek (en de processen) en minder of niet over inhoudelijke aspecten en in staat zijn. De (lokale) 

techniek zal er bij IWT staan, maar Ow is veel meer dan enkel techniek. 

Ik merk dat de software waarmee wij moeten werken gewoon niet klaar is. Dat is nog los van het dso. VTH software is niet volledig 

qua functionaliteit en de Omgevingsplan software is nog niet eens op basisniveau 

Deze enquête zal onvoldoende inzicht geven aan de Eerste Kamer over de stand van zaken van de voorbereidingen. Cruciaal is 

immers of er voldoende is proefgedraaid met systemen en processen en wat conclusies zijn over behoud van kwaliteit 

dienstverlening. De vraag of er 'opgeleid, ingericht' is, geeft dit inzicht niet of onvoldoende.  

Voor een verandering die voor 80% via de cultuur zou moeten verlopen, zijn dit wel tragisch veel systeemvragen. En we weten 

inmiddels dat daardoor de cultuur niet veranderd. Denk al deze tragiek eens weg, en bedenk hoe ver je dan had kunnen zijn met 

een verandering van cultuur in het veld van de fysieke leefomgeving.... 
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Daarnaast zorgt het onverkort vasthouden aan de inwerking op 1 januari 2023 voor een (zwaar) verminderende dienstverlening 

richting onze burgers en bedrijven. Dit is om meerdere redenen onwenselijk. De eerste is omdat hiermee al direct bij 

inwerkingtreding van de wet één van de belangrijkste doelstelling van de wet wordt verlaten (verbeterde dienstverlening door 

transparantie informatievoorziening en besluitvorming). Hierdoor is de kans groot dat het toch al wankele vertrouwen in de 

overheid nog verder zal dalen (reden 2). Dit is onwenselijk omdat dit geen goed doet aan de noodzakelijke samenwerking tussen 

overheid en marktpartijen om de maatschappelijke opgaven te kunnen aanpakken.  

Met het risico van het “intrappen van een open deur” de volgende opmerking: het is voor ons als gemeentelijke overheid erg lastig 

dat we pas een kleine 2 maanden van te voren weten of de Omgevingswet ingevoerd wordt per 1 januari 2023.. Dit betekent in 

sommige gevallen dubbel werk : voorbeeld in dat verband is het opstellen van een aangepaste legesverordening/begroting. 

Daarnaast resteert slechts weinig tijd om een gerichte voorlichtingscampagne op te zetten.  

Veel vragen gaan over de techniek. Zijn de mensen wel echt klaar per IWT? Grootste pijn zit daar. Zeker vanwege de beperkte 

capaciteit. Gelet op de grote opgaven (energietransitie; woningbouwopgave; etc.), is het de vraag op 1 januari 2023 het juiste 

moment is om dergelijke grote wetswijziging in te laten gaan. De nieuwe werkwijze, de nog te vormen jurisprudentie kan leiden tot 

vertraging. 

In conclusie: We kunnen de wettelijke eisen halen voor 1 januari, maar met hakken over de sloot. Vooral het oefenen is laatig 

vanwege de capaciteit. Dat betekent dat vooral de paar mensen die veel betrokken zijn geweest bij de implementatie de rest zullen 

moeten meenemen. Ook bij de omgevingstafels is er niet geoefend en schatten we maar in hoe we het moeten doen op basis van 

andere regios.  

De vragen zijn ingewikkeld te beantwoorden. Om een 2-tal redenen. Sommige vragen bestaan eigenlijk uit 2 of 3 losse vragen. Dat 

is dus niet goed eenduidig in te vullen. En daarnaast ligt de focus nu op het wel of niet halen van 1 januari 2023. Er wordt niet 

gevraagd wat het niveau is op 1-1-2023. Veel zaken zullen gerealiseerd zijn, alleen nog niet goed genoeg. Het zal van 6-jes aan 

elkaar hangen. Dat is het grootste risico! Die nuance kan ik niet kwijt in de enquete.. Nu lijkt gereed zijn op 1-1-2023 als een 

vinkje.. Dat is het in veel gevallen echt niet! 

Grote vragen bij de meerwaarde van de Omgevingswet. Door het niet gereed zijn en de enorme complexiteit van het DSO is het 

maar de vraag of het voor inwoners, initiatiefnemers en professionele partijen makkelijker wordt om hiermee te werken. 

Wij hebben zorgen omtrent de techniek. De wil is er wel om tijdig klaar te zijn op 1 januari 2023, maar wordt de burger niet de 

dupe van storingen en een slecht werkende ontsluiting. Liever hadden wij nog enige 'testmaanden' gehad na 1 januari 2023 om de 

goede dienstverlening nu, minimaal op peil te houden.  
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Ja, graag. Gelet op de stand van zaken rond de implementatie van de Omgevingswet in onze gemeente en de vragen en 

onzekerheden die nog boven de markt hangen, achten wij het onwenselijk om vast te houden aan de invoeringsdatum van 1 

januari 2023. De belangrijkste argumenten hiervoor: 1. Klaar en beproefd: Een goed functionerend DSO is in onze ogen een eerste 

en cruciaal vereiste voor inwerkingtreding. Het DSO en de interne werkprocessen en producten moeten niet alleen klaar zijn, maar 

er moet ook mee geoefend zijn. Dit geldt zowel voor de ambtelijke organisatie als voor de raadsleden. Dat is niet voldoende het 

geval voor 1 januari. 2. Zoals het er nu voor staat worden de beoogde (4) verbeterdoelen voorlopig niet behaald en wordt het met 

inwerkingtreding op 1 jan voorlopig ook zeker niet 'Eenvoudig Beter'. 3. Verschillende plansoftware ((...)/(...)), die een groot deel 

van de gemeentemarkt bedienen (waaronder onze gemeente) blijkt nog niet goed aan te sluiten op het DSO (zie actie 14). Hoewel 

we de opbouw van ons OP graag direct via IMWO/STOP-TPOD vorm zouden willen geven, blijkt (o.a. o.b.v. info vanuit onze RIO) 

dat onze plansoftware(leverancier) voorlopig nog niet goed aansluit op het DSO (heel veel foutenmeldingen bij inlezen van 

herzieningen van het OP). Mogelijk zal dit aan de instabiliteit en voortdurende wijzigingen van het DSO liggen, danwel aan de 

software, maar meer waarschijnlijk aan beiden. In ieder geval werkt het voorlopig niet (goed). Hoewel wij zelf nog niet getest 

hebben (de komende periode zijn wij nog wel van plan een pilotherziening te testen in de pre-omgeving), weten wij dus nu al 

vrijwel zeker dat wij 'gedwongen' zijn om met TAM-IMRO plannen te starten mocht de Omgevingswet onverhoopt toch ingaan op 

1 jan '23. 4. Samenwerken ketenpartners: Uit de recente Ketentest is gebleken dat zelfs wanneer de technische koppelingen 

werken, dit niet betekent dat het ook praktisch werkbaar is. Uit de test waar wij aandeelnamen kwamen verbeterpunten naar voren 

voor zowel de werkafspraken tussen de ketenpartners zelf als de architectuur/mogelijkheden van de Samenwerkingsfunctionaliteit 

zelf. Pas wanneer de Samenwerkingsfunctionaliteit ook in praktische zin werkbaar is, kan de inwerkingtreding succesvol zijn. De tijd 

om te testen én verbeteringen door te voeren is onvoldoende. 5. Formulier: Het blijft mogelijk om straks op papier een aanvraag in 

te dienen. Het is echter niet meer mogelijk om een papieren formulier via het DSO samen te stellen. Dat is vragen om problemen 

en een verlaging van het dienstverleningsniveau. 6. Capaciteit, prioriteit en personeel: Als gemeente zijn wij ook heel druk met 

andere knelpunten/opgaven. Denk aan Wonen, Huisvesting Asielzoekers en Stikstof. Dit gaat gecombineerd met een probleem van 

het niet goed kunnen invullen van openstaande vacatures op functies die straks o.a. nadere invulling moeten geven aan het 

werken met/onder de Omgevingswet. 

Het landelijke informatietraject start pas na 15 november en dat is rijkelijk laat en niet te begrijpen voor de burgers. Daarnaast gaat 

de Wkb de burgers wel erg op kosten jagen en dat is erg jammer. 

Technisch is aan de kant van onze gemeente veel klaar of bijna klaar bij inwerkingtreding. Ermee leren werken, zal ook na 1-1-2023 

nog tijd nodig hebben. Of onze gemeentelijke systemen zullen werken in aansluiting op het landelijke DSO is spannend én van 

cruciaal belang. Nu is de oefenomgeving vaak niet beschikbaar, loopt vast, of zijn dingen opeens verdwenen. Zeker in een systeem 

dat je ook nog moet leren kennen, zorgt dat voor veel onzekerheid bij de mensen die ermee moeten werken. Het is van groot 

belang dat dit functioneert straks anders ben ik bang dat de voortgang van initiatieven zal stagneren. Deze voortgang is hetgeen 

waar ik me de meeste zorgen over maak. De transitie van tijdelijk naar nieuw plan komt wel goed, daar hebben we de tijd voor en 

daarbij is het niet erg als we nog dingen moeten uitzoeken of ontdekken. Procedures zitten echter aan termijnen vast én zorgen 

ervoor dat we woningen en windparken kunnen bouwen, flexwonen mogelijk kunnen maken, een dijk kunnen verleggen etc. Als 

dat stagneert door ICT-problemen staat Nederland stil. De TAM's zijn dan natuurlijk een hulpmiddel, maar ik ben bang dat het 

overzicht kwijtraakt welke regel waar staat. Bovendien moet alles vanuit de TAM daarna in STOP TPOD worden gezet, wat niet 

makkelijk zal zijn en extra werk kost, terwijl er heel moeilijk aan meer personeel te komen is. 

De herhaaldelijk vertraagde landelijke besluitvorming (en late besluitvorming in november) maakt het voor gemeente onmogelijk 

om zich optimaal op de Omgevingswet voor te bereiden. 

Het gebrek aan zekerheid over de invoeringsdatum is onwenselijk. Omdat er al zoveel uitstel is geweest is gevoel van urgentie 

minder. Het leidt tot dubbele werkzaamheden (waar geen capaciteit voor is). Voor veel systemen (VTH en plansoftware) geldt dat 

deze in theorie per 1-1-2023 voldoende moeten kunnen werken. Als er echter sprake is van een paar tegenslagen kan dit slecht uit 

pakken. Of Wkp als geheel gaat functioneren ligt niet in mijn c.q. de gemeentelijke beoordelingsmogelijkheid. Dat zal de komende 

jaren geanalyseerd moeten worden. Inschatting is dat kleinere bouwconsument in ieder geval duurder uit zal zijn in het 

marktsstelsel.  

Vanzelfsprekend is het streven om bij alle activiteiten die nodig zijn voor IWT de deadline van 1 januari te halen, maar daarbij zijn 

er wel een aantal belangrijke knelpunten, onder andere: zowel de gemeente als leveranciers kampen met capaciteitstekorten die 

niet eenvoudig opgelost kunnen worden (personeelstekort) en de beschikbaarheid van middelen vanuit het Rijk (zaken als DSO, 

bruidsschat, enz. blijven aan wijzigingen onderhevig). 
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Deze enquete is ingevuld voor de gemeenten Woerden en Oudewater, die samen een ambtelijke werkorganisatie vormen.  

Door de tijdsdruk zijn wij niet in staat geweest alle vragen zorgvuldig te beantwoorden  

Achterliggende idee achter de Omgevingswet kan ik begrijpen, maar het is zeker voor kleinere gemeenten teveel ineens om in 1x 

door te voeren. Daarbij komt dat financieel inzicht moeilijk is te krijgen (b.v. komt er nog een vergoeding vanuit Rijk voor 

overdracht bodemtaken) en personeel wel weggaat, maar vacatures niet meer op te vullen zijn. m 

Wij maken ons grote zorgen over deze wet die eigenlijk voor burgers niet "eenvoudiger en beter" wordt. Ook voor de gemeente 

levert dit heel veel extra werk op in een tijd dat het personeel schaars is en er veel uitdagingen zijn op het gebied van 

woningbouw, energietransitie, etc. We zouden pleiten voor afstel van deze wet en een herbezinning om de huidige wetgeving op 

onderdelen te herzien die acuut moeten worden opgelost.  

Er moet nog veel gebeuren, maar opnieuw uitstellen haalt de geloofwaardigheid in de wet weg. Het wordt bijna onmogelijk om 

financiën en capaciteit vrij te krijgen en houden voor de invoering van de wet. Bij de invoering staat we niet ineens carte-blanche, 

er zijn regels er is een visie én er zijn mensen met kennis om problemen op te lossen. 

Een groot deel van de acties is nog niet (helemaal) klaar wegens o.a. late informatie door het Rijk en enorm capaciteitstekort. De 

druk die nu op gemeenten uitgeoefend wordt om binnen een paar maanden alles gereed te hebben vinden wij zwaar drukken op 

een toch al overbelast uitvoeringsapparaat.  

Als gemeente zijn we op 1 januari niet 100% klaar voor het werken met de Omgevingswet/Wkb. We verwachten bij de uitvoering 

in de praktijk tegen diverse problemen aan te lopen. Het langer uitstellen van de invoering van de wet zal echter zorgen voor 

minder energie en prioritering binnen de organisatie. Wel zorgt uitstel van de invoering voor meer tijd om technisch en 

organisatorisch in te regelen.. 

vragen zijn erg in zijn algemeenheid, meerdere antwoorden zijn mogelijk. Als gemeente focussen we erop de bedrijfsvoering op 

orde te hebben, maar de veelheid aan onderwerpen kunnen niet allemaal prioriteit krijgen bij de implementatie. Tevens zien we 

juist nu verschuivingen in personele zin die maken dat het lopend werk en de implementatie beiden vragen om inzet. Dit geeft veel 

ongemak en afbreukrisico. 

We zijn een kleine gemeente met beperkte capaciteit, door de waan van de dag kan de Omgevingswet niet altijd geprioriteerd 

worden. We zijn er niet gerust op en de kans is reëel dat we het niet redden. Door de politieke onzekerheid komt de 

besluitvorming pas in december met zekerheid naar de raad. Daarnaast moeten we ook nog aan de slag met TAM IMRO, hier zijn 

nu nog te weinig handvaten voor. In de vragenlijst zaten een aantal dubbele vragen in één vraag, waardoor het beeld van de 

beantwoording misschien verschoven is, dit had beter gedifferentieerd uitgevraagd kunnen worden.  

Voor zover wij het nu kunnen overzien lijkt het ons gezien het feit dat er nog erg veel onduidelijkheden en zorgen bestaan over de 

inrichting van de processen, de werking van het DSO en vooral het gebrek aan een gedegen voorbereiding zeer onverstandig om 

de Omgevingswet per 1 januari 2023 in werking te laten treden. 

Ketentesten hebben we nog niet aan deelgenomen, omdat processen eerst in kaart moesten worden gebracht.  

We hebben ernstige twijfels/zorgen over de invoering van de WKB en vrezen dat wij, maar ook de initiatiefnemers hier niet klaar 

voor zijn, en te weinig kwaliteitsborgers beschikbaar. Dit zal mogelijk tot ernstige vertraging gaat leiden in de woningbouw. 

graag nu aangeven dat het 1 januari 2024 wordt 

Door onduidelijkheid over de ingangsdatum van de OW is er sprake van onzekerheid en moeten wij als gemeente bepaalde 

werkzaamheden dubbel doen (zoals de legesverordeningen). De overgangssystematiek is dermate complex dat het de vraag is of 

burgers, ondernemers, het bestuur en ambtenaren de systematiek nog begrijpen en of de daarmee gewenste resultaten worden 

bereikt. De open normen zullen tot veel discussie leiden, wat leidt tot vertraging in de keten. De overgang van inrichtingen naar 

milieubelastende activiteiten is een enorme opgave die niet 1, 2, 3 vormgegeven kan worden. Systemen zijn lang niet op orde, 

voldoende personeel met het juiste opleidingsniveau en juiste kwaliteiten (lees brede kijk op het gehele speelveld van het 

omgevingsrecht ) is niet beschikbaar. De veranderende wetgeving komt naast de energietransitie, duurzaamheidsopgave en 

andere zaken. 
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We willen in dit land veel....tè veel en tegelijkertijd. In werkingtreding Omgevingswet/wkb èn de woonopgaaf. Hoe dan? Er ligt veel 

dagelijks werk, de implementatie omgevingswet (waarbij bijdrage van de medewerkers gewenst èn noodzakelijk is) drukt hier op. 

En als de wet in werking is getreden, zijn we er nog niet. Dan hebben we nog veel werk te verzetten. Hopelijk met medewerkers die 

nog steeds energie hebben. En die energie wordt steeds minder door de zeer krappe arbeidsmarkt. Uitstellen van de 

Omgevingswet om ècht goed voorbereid en met vertrouwen en energie (aan een nieuwe wet moeten we immers allemaal 

wennen!) te beginnen is haast onvermijdelijk. Uitstellen is niet altijd wenselijk, maar volgens mij moeten we er ook echt voor waken 

dat het een "zooitje" of "net niet" wordt met een light-versie DSO. Dat is vragen om problemen. Daarmee gaan we nog meer 

medewerkers verliezen (door leegloop of ziekte). Met gevolg nog meer problemen. Dan wordt die woonopgave helemaal 

onhaalbaar. Geen nieuwe signalen volgens mij. Verstandige keuzes maken gaat het nu om. Eerst de basis op orde en dan verder!  

In het algemeen had ik het idee dat wij als kleine gemeente best goed op weg waren naar de Omgevingswet. We zijn echter voor 

veel zaken afhankelijk van externe factoren (systemen, ketenpartners, leveranciers). Ook het gebrek aan capaciteit is echt enorm 

vervelend. Je moet kiezen tussen je huidige dienstverlening laten verslonzen en focussen op de omgevingswet of vice versa. De 

kosten voor inhuur rijzen bij ons inmiddels de pan uit. Los van de vraag of we mensen kunnen vinden zien we daar geen oplossing 

in. 

In verband met timing (vakantieperiode) en korte termijn niet alle benodigde collega's kunnen spreken.  

Door onduidelijkheid over de ingangsdatum van de OW is er sprake van onzekerheid en moeten wij als gemeente bepaalde 

werkzaamheden dubbel doen (zoals de legesverordeningen). *** De overgangssystematiek is dermate complex dat het de vraag is 

of burgers, ondernemers, het bestuur en ambtenaren de systematiek nog begrijpen en of de daarmee gewenste resultaten worden 

bereikt. De open normen zullen tot veel discussie leiden, wat leidt tot vertraging in de keten. *** De overgang van inrichtingen naar 

milieubelastende activiteiten is een enorme opgave die niet 1, 2, 3 vormgegeven kan worden. *** Systemen zijn lang niet op orde, 

voldoende personeel met het juiste opleidingsniveau en juiste kwaliteiten (lees brede kijk op het gehele speelveld van het 

omgevingsrecht ) is niet beschikbaar. *** De veranderende wetgeving komt naast de energietransitie, duurzaamheidsopgave en 

andere zaken. 

Voor heel veel vragen geldt dat we op dit moment eigenlijk niet weten of we op 1-1 voldoende gereed zijn. Gezien de zeer 

beperkte tijd die ons nog rest, kán het niet anders dan dat bepaalde onderdelen niet gereed zijn. Omdat het hier gaat om 

inhoudelijke wijzigingen, technische wijzigingen én procesmatige wijzigingen, is de opgave zeer complex geworden. Dit op 1 

januari allemaal omklappen, is praktisch gezien niet (meer) mogelijk. 

Binnen 1 week een enquete invullen en zorgen voor de afstemming in een organisatie is te kort!De enquete is ingevuld voor (…) 

hieronder vallen de gemeente (…). 

T.a.v. vraag 30: Het enkel kunnen wijzigen van het omgevingsplan dekt niet de lading. Wij hebben zorg ten aanzien van zowel de 

technische als juridische samenloop bij het wijzigen van het omgevingsplan. 

Knelpunten voor de invoering van de OW en WKB zijn: - Voldoende kwantitatief en kwalitatief opgeleid personeel; Er ontbreekt 

vast personeel op cruciale functies. - De werking van het eigen VTH-systeem in combinatie met het DSO. Ongeveer 60% van de 

functionaliteiten is door de software leverancier uitgeleverd en door ons getest. 

Ontkoppel de WKB en de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De WKB heeft grote negatieve impact op de veelal kleinschalige 

woningproductie in een regio gemeente als wij zijn. Waar we met voldoende vertrouwen uitkijken naar de combinatie van 

voorbereiding en reageren op de prioriteiten die ontstaan na 1.1.2023 leidt de WKB tot grote zorg. De stabiliteit van het DSO kan 

worden ondervangen met de TAM Maatregelen. In de samenwerking bij vergunningen hebben we nog steeds de achtervang van 

telefoon en mail. Allemaal zaken waarmee we voldoende uit de voeten kunnen.  

De vragen zijn technisch en gaan vooral over vergunningverlening. Dat we straks ergens technisch toe in staat zijn, wil nog niet 

zeggen dat het ook goed gaat. Wij schatten in dat we minimaal 6 maanden oefenperiode nog nodig hebben, nadat de definitieve 

inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet bekend is. Dit om te voorkomen dat ons dienstverleningsniveau onder de maat 

word en grote gebiedsontwikkelingen vertraging oplopen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat zaken technisch mogelijk zijn en 

dat er niet allemaal alternatieven worden bedacht, waardoor extra tijd wordt gekocht. Het TAM-IMRO is hier een goed voorbeeld 

van. 

we werken aan de hand van een implementatieplan en zullen naar verwachting alle eigen onderdelen af hebben voor 1-1, om klaar 

te zijn voor een "minimale" implementatie. Voor de onderdelen waarbij we afhankelijk zijn van externe ict (software en of dso) 

kunnen wij niet inschatten of we op 1-1 voldoende gereed zijn.  

Ivm krappe planning en vakantieperiode was het lastig om voor sommige vragen de inhoudelijke experts te spreken.  
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-graag betere inofrmatievoorziening voor burgers, meer scholing en advies nodig voor ambtenaren en betere koppeling making 

tussen wkb en omgevings. 
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Bijlage II. Toelichtingen provincies 

De respondenten hadden de mogelijkheid om bij hun respons opmerkingen te plaatsen. Deze opmerkingen zijn 

allemaal onverkort in deze bijlage opgenomen. Op deze wijze bieden wij een compleet inzicht in gegeven reacties. In 

sommige van de geplaatste opmerkingen wordt gerefereerd aan individuele overheidsorganisaties of leveranciers. Met 

het oog op anonimiteit zijn deze referenties verwijderd. 

 

 

Vraag 1. Vastgesteld (mijlpaal 5) 

1 Reeds in 2017, actualisatie in gang gezet. 

2 Antwoord heeft betrekking op geldende Omgevingsvisie (onder IMRO/Wro), nieuwe Omgevingsvisie (STOP/TPOD) zal in 

ontwerp naar verwachting half 2023 worden gepubliceerd in het DSO 

3 uitwerking via ontwerpende onderzoeken loopt 

4 dec-18 

5 via imro overbruggingsfunctie beschikbaar in dso, zonder bijlagen daarvoor wordt je met een link nr rp.nl verwezen 

 

Vraag 2. Opgesteld conform STOP-TPOD 

1 Er is nog niet goed genoeg naar de annotaties en gebiedsaanwijzingen gekeken voor een volwaardig STOP-TPOD 

document 

2 in 2017 gepubliceerd in IMRO  

3 gebruikmaken van overbruggingsfunctie 

4 via imro overbruggingsfunctie beschikbaar in dso, zonder bijlagen daarvoor wordt je met een link nr rp.nl verwezen 

5 de omgevingsvisie is geschreven als één tekstobject met één werkingsgebied 

6 pdf 

7 Omgevingsvisie is reeds in 2018 vastgesteld en wordt via pdf ontsloten en komt via de overbruggingsfunctionaliteit in 

regels op de kaart. 

8 niet aan toegekomen. Nieuwe visitraject loopt. In 2023 hopen we ontwerp in stop/tpod te kunnen opleveren 

 

Vraag 3. In staat te publiceren in DSO-LV (PRE) (Mijlpaal 4) 

1 De leverancier facilteert het publiceren nu wel. We hebben ook een stukje van die visie gepubliceerd en dat gebruikt om 

te kijken hoe muteren werkt. Dus nog niet de hele visie , vandaar nee. 

2 Technisch kunnen we deze publiceren maar deze is bestuurlijk niet op STOP-TPOD wijze vastgesteld. 

3 Het publiceren gaat moeizaam. Wel één keer gelukt.Verwachtis dat de problemen voor 1-1 wel opgelost zijn 

4 alleen via de overbruggingsfunctie 

5 software is beschikbaar maar niet getest. Het inhoudelijke proces moet nog worden opgestart. We maken gebruik van 

overgangrecht 

6 is nog niet getest 

7 weten nog niet of we dat gaan doen 

8 we kunnen gebruik maken van het overgangsrecht. 

9 DSO-LV geeft ontwerp onvolledig weer (mn gebiedsaanwijzingen), DSO kan omgevingsvisie niet muteren, externe bijlage 

in PDF via PLOOI is nog niet geimplementeerd, !nog niet aangesloten op PROD! 
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Vraag 4. Vastgesteld (mijlpaal 5) 

1 De Omgevingsverordening zal in 2022 officieel gepubliceerd worden nadat deze op 15 december 2021 is vastgesteld 

door PS. Er zijn wel DSO-proefpublicaties in de PRE-omgeving gedaan, maar die zijn nog niet naar wens. We hebben ook 

een optie om buiten DSO te publiceren (maar die stellen we het liefst zo laat mogelijk in werking, om zo lang mogelijk te 

proberen via LVBB/DSO te publiceren). We krijgen de verordening op een manier gepubliceerd. Echter muteren (van de 

artikelen) is nog steeds een aandachtspunt. De eerste wijzigingen zitten ook al weer in de eindfase van het 

besluitvormingsproces. Hier is nog niet succesvol mee geoefend. 

2 GS heeft deze inhoud voorgelegd voor behandeling PS in oktober. 

3 verordening vastgesteld door PS op 26-01-2022 

4 (…) stelt naar verwachting vast op 21 september a.s. 

5 vastgesteld maar nog wel te publiceren 

6 ontwerp (IMRO) is gepubliceerd. Plan ligt nu ter inzage. De vaststelling (STOP/TPOD) is gepland in december 2022.  

7 1e wijziging loopt 

8 mrt-22 

9 in dit najaar wordt al de eerste wijziging vastgesteld door PS 

 

Vraag 5. Opgesteld conform STOP-TPOD 

1 Nog niet alle gewenste annotaties zijn toegevoegd en zichtbaar in het DSO. De verwachting is ook niet dat dit voor 1-1-

2023 voldoende zal werken. 

2 Voorbereiding voor STOP TPOD vaststelling nog niet gedaan. 

3 ontwerp is in IMRO/Wro opgesteld 

4 over het algemeen cf STOP-TPOD; ervaring leert nu dat aantal artikelen en hun leden niet geheel volgende de STOP-

TPOD zijn geschreven 

5 Voor zover mogelijk, normen nog niet beschikbaar in software 

 

Vraag 6. In staat te publiceren in DSO-LV (PRE) (Mijlpaal 4) 

1 Het publiceren gaat moeizaam. Wel één keer gelukt.Verwachtis dat de problemen voor 1-1 wel opgelost zijn 

2 publiceren in pre-omgeving lukt, er heeft nog geen officiële publicatie in het provinciaal blad (DROP) plaatsgevonden 

3 niet via (...), wel via (…) 

4 proefpublicatie is gelukt 

5 zie 2.2; nog niet duidelijk of de hoeveelheid geo problemen op gaat leveren bij volledig plan. 

6 Publicatie is nog niet 100% succesvol. Zo ontbreken bijvoorbeeld PDF-bestanden op regels op de kaart en worden 

locaties niet goed weergegeven. 

7 Dat wat we kunnen publiceren is niet volledig. Zo ontbreken de pdf-bijlagen in DSO. DSO doet ook gek met locaties. 

1.  externe bijlage in PDF via PLOOI is nog niet geimplementeerd, omgevingsnormen nog niet geimplementeerd, samenloop 

nog niet getest, !nog niet aangesloten op PROD! 
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Vraag 7. In staat te muteren in DSO-LV (PRE) 

1 Muteren lukt nog niet via de softwareleveranciers 

2 Dit is randvoorwaardelijk om in productie te gaan. 

3 wachten op leverancier  

4 Per 31/8/22 is het (...) nog niet gelukt een succesvolle mutatie uit te voeren. (…) voert in Q3/4 een PoC uit met (…) deze 

leverancier geeft aan wel mutaties te kunnen uitvoeren. 

5 (...) nog niet gereed en dus ook niet beproefd 

6 is technisch nog niet mogelijk 

7 wijzigen/muteren lukt nog niet 

8 nog niet getest/bekend 

9 Vooralsnog niet mogelijk. We hopen dat dit nog tijdig voor iwt lukt (daarom 'ja'). Als muteren op korte termijn niet gelukt 

is en is getest dan kunnen we niet inwerking via STOP-TPOD route. 

10 Techniek is nog niet beschikbaar 

 We weten niet zeker of dit lukt voor 1 januari 2023. Verwachting was dat dit 1 juli 2022 zou werken, d.d. 1 september 

2022 werkt het muteren nog niet 

 

Vraag 8. Plan B bekend (1. TAM-IMRO of 2. DROP-pdf of 3. Anders, plan B aangeven in toelichting)?  

1 We richten ons op plan A, plan B is eigenlijk geen optie voor de verordening werkend te krijgen in het DSO (ivm activiteiten 

die nodig zijn voor toepasbare regels, maar ook omdat er geen werkingsgebieden meegegeven kunnen worden.) Dit is 

cruciaal om tot een acceptable begrijpelijk niveau van dienstverlening te kunnen komen. Om juridisch geen risico's te lopen 

zullen we op een bepaald moment overgaan tot alternatieve publicatie in DROP, maar hiervoor hebben we nog geen 

uitsluitsel hoe dit precies moet met de GIO's die we ook willen publiceren. 

2 keuze maken tbv IWT 

3 "TAM-IMRO  

4 daarnaast wordt gewerkt een aan alternatieve viewer Planoview, in samenwerking met (…), (…) en (…) 

5 tam-imro zal niet werken. Daarom waarschijnlijk uitwijken naar DROP-PDF met inzet van alternatieve viewer 

6 We hebben nog geen uitsluitsel of we GIO's kunnen publiceren via de alternatieve DROP route. 

7 De tijd is te kort om meerdere sporen te blijven hanteren. Gekozen is om allen plan A te doen. Mocht toch voor uitstel 

gekozen worden dan ontstaat er een accuut issue 

8 zie boven 

9 nog in ontwikkeling 

10 De IMRO kant is klaar, maar de DSO kant met oplossing voor TR/indieningsvereisten is nog onduidelijk. 

11 Omgevingsverordening is nog niet omgezet naar IMRO. Het omzetten naar IMRO komst veel tijd. Minimaal een maand tot 

ander halve maand. 

12 tam-imro zal niet werken. Daarom waarschijnlijk uitwijken naar DROP-PDF met inzet van alternatieve viewer 
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1 Er is onduidelijk of er wel/al een TAM-IMRO open staat voor provincies en voor welke instrumenten. Ook is het technisch 

onduidelijk hoe de processen dan lopen en hoe dit werkt (welke versie ruimtelijkeplannen.nl aan welke omgeving van het 

DSO zal worden gekoppeld). 

2 Wij zijn voornemens om voor Plan A te blijven gaan. 

3 De tijd is te kort om meerdere sporen te blijven hanteren. Gekozen is om allen plan A te doen. Mocht toch voor uitstel 

gekozen worden dan ontstaat er een accuut issue 

4 zie boven 

5 (…) gaat publiceren via STOP 

6 nog in ontwikkeling 

7 zowel ontwerp als vastgestelde verordening is in (...) opgesteld en met een PRPT export als IMRO gepubliceerd 

8 De IMRO kant is getest, maar de DSO kant met oplossing voor TR/indieningsvereisten nog niet 

9 Testen vindt plaats via IPO werkgroep die zich bezig houdt met de TAM's.  

10 tam-imro toont onze verordening in dso. Maar veel te beperkt. Muteren is ook niet mogelijk. Dit geeft geen 

dienstverlening. Tov huidige situatie is dit een achteruitgang. Drop-pdf niet getest. afwachten wat er bij (…) uitkomt 

11 GIO's publiceren is nog niet afgestemd met (…) 

12 Er is onduidelijk of er wel/al een TAM-IMRO open staat voor provincies en voor welke instrumenten. Ook is het technisch 

onduidelijk hoe de processen dan lopen en hoe dit werkt (welke versie ruimtelijkeplannen.nl aan welke omgeving van het 

DSO zal worden gekoppeld). 

13 zie boven 

14 nog in ontwikkeling 

15 ja is ingericht, voorwaarde is dat (...) RO blijft functioneren 

16 De DSO kant met oplossing voor TR/indieningsvereisten is er nog niet. 

17 Inrichting kost een maand tot anderhalve maand capaciteit. Vindt plaats op het moment dat blijkt dat STOP-TPOD route 

echt niet werkt. 

18 afwachten wat er bij (…) uitkomt 

19 GIO's publiceren is nog niet afgestemd met (…) 

 

 

Vraag 9. Proces klaar (mijlpaal 8) 

1 Het is de verwachting dat we dit wel voor 1 januari geregeld en getest hebben. 

2 medewerkers opgeleid en getraind. 

3 projectbesluit is in juli in (...) eschikbaar gekomen. Dus we kunne er nu pas mee starten 

4 in ontwikkeling 

5 (…) zal zeer terughoudend zijn met inzetten projectbesluit 

6 er is een (vooral juridische) handleiding gemaakt. Digitaliseringsaspecten staan daar niet in 
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Vraag 10. Digitaliseren (mijlpaal 9) 

1 Hier hebben we nog niet mee geoefend, gaan we wel doen. We hebben ook geen praktijk voorbeeld. Muteren moet ook 

hierbij kunnen. 

2 Er wordt geoefend met twee echte voorbeelden, daarna KMS. 

3 (…) heeft niet geoefend met de Tpod Projectbesluit en gaat dat voor 2023 ook niet doen. 

4 wordt gestart in september (werkplaats) 

5 Voor het instrument zijn 2 projecten in beeld. Deze projecten worden voorbereid zowel onder vigerende wetgeving als 

Omgevingswet. Afhankelijk van de planning van deze projecten is de noodzaak om te oefenen en te publiceren.  

6 (…) legt de focus eerst op de verordening en de visie 

7 Er wordt o.a. gestart met de werkplaats. 

8 in september kijken we of we stappen kunnen zetten met digitliseren van een oefen pb 

 

Vraag 11. In staat te publiceren in DSO-LV (PRE) (mijlpaal 10) 

1 Ik verwacht niet dat (...) de software op tijd klaar heeft. 

2 afhankelijk van landelijk, ism sted. bouw bureau 

3 Zie eerder antwoord 

4 zie voorgaande 

5 zie 3.2 

6 dit is alleen deels mogelijk; tijdelijke regelingendeel is niet beschikbaar en wordt naar verwachting onze meest gebruikte 

variant, dus daarom nee. 

 

Vraag 12. Plan B bekend, beschikbaar, getest en ingericht (vrije tekstdeel)?  

1 We zien dit echt als nood optie, omdat de tams nog niet zijn vastgesteld en beproefd vinden we te veel onduidelijk om 

deze vraag nu te beantwoorden voor het moment 1 januari. 

2 Onze prio ligt bij plan A. Als we een voorbereidingsbesluit door moeten voeren dan lossen we dat wel op als het zover is. 

3 pakken we in 2023 op 

4 wordt uitgewerkt tegen de tijd dat we het gaan inzetten; nu niet eerste prioriteit (…) legt de focus eerst op de 

verordening en de visie 

5 er wordt gewerkt aan een TAM-IMRO 

6 in september kijken we of we stappen kunnen zetten met digitliseren van een oefen pb 

7 We willen beide delen via één IMRO-besluit publiceren, TAM is nog niet voldoende uitgewerkt 
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1 We zien dit echt als nood optie, omdat de tams nog niet zijn vastgesteld en beproefd vinden we te veel onduidelijk om 

deze vraag nu te beantwoorden voor het moment 1 januari. 

2 Onze prio ligt bij plan A. Als we een projectbesluit door moeten voeren dan lossen we dat wel op als het zover is. 

3 Afhankelijk TAM's  

4 we hebben ons er nog niet mee bezig kunne houden. Eerste ontwerp verwachten we ook pas medio 2023. dan gaan we 

direct aan de slag met het oorspronkelijke plan a. 

5 onbekend 

6 zie hier voren 

7 wachten de TAM-IMRO af. En anders via DROP-pdf 

8 Verwachting is dat vaststellen eerste projectensluit tweede helft 2023 zal zijn. 

9 plan b is onvoldoende uitgewerkt 

10 idem 

11 Er is onduidelijk of er wel/al een TAM-IMRO open staat voor provincies en voor welke instrumenten. Ook is het technisch 

onduidelijk hoe de processen dan lopen en hoe dit werkt (welke versie ruimtelijkeplannen.nl aan welke omgeving van het 

DSO zal worden gekoppeld). 

12 Onze prio ligt bij plan A. Als we een projectbesluit door moeten voeren dan lossen we dat wel op als het zover is. 

13 Afhankelijk TAM's  

14 pakken we op in 2023 

15 idem 

16 onbekend 

17 zie hiervoren 

18 Naast TAM-IMRO nog niet gereed: voor de DROP variant ook kennisgeving type bopa gewenst tbv DSO: ook nog niet 

mogelijk om te testen. 

19 Geen aansluiting op de testomgeving. Verwachting is dat vaststellen eerste projectensluit tweede helft 2023 zal zijn. 

Testen vindt plaats via IPO werkgroep die zich bezig houdt met de TAM's.  

20 in september kijken we of we stappen kunnen zetten met digitliseren van een oefen pb 

21 idem 
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1 Er is onduidelijk of er wel/al een TAM-IMRO open staat voor provincies en voor welke instrumenten. Ook is het technisch 

onduidelijk hoe de processen dan lopen en hoe dit werkt (welke versie ruimtelijkeplannen.nl aan welke omgeving van het 

DSO zal worden gekoppeld). 

2 Onze prio ligt bij plan A. Als we een projectbesluit door moeten voeren dan lossen we dat wel op als het zover is. 

3 Afhankelijk TAM's  

4 idem 

5 onbekend 

6 zie hiervoren 

7 Verwachting is dat vaststellen eerste projectensluit tweede helft 2023 zal zijn. Inrichting Plan B heeft nog geen prioriteit. 

8 in september kijken we of we stappen kunnen zetten met digitliseren van een oefen pb 

9 Idem 

 

Vraag 13. Plan B bekend, beschikbaar, getest en ingericht (tijdelijk regelingdeel)?  

1 We zien dit echt als nood optie, omdat de tams nog niet zijn vastgesteld en beproefd vinden we te veel onduidelijk om 

deze vraag nu te beantwoorden voor het moment 1 januari. 

2 Onze prio ligt bij plan A. Als we een projectbesluit door moeten voeren dan lossen we dat wel op als het zover is. 

3 pakken we in 2023 op 

4 zie hierboven. En: tijdeljk regelingdeel is nog niet geleverd door de softwareleverancier 

5 onbekend 

6 zie hier voren 

7 in september kijken we of we stappen kunnen zetten met digitliseren van een oefen pb 

8 idem 

9 We zien dit echt als nood optie, omdat de tams nog niet zijn vastgesteld en beproefd vinden we te veel onduidelijk om 

deze vraag nu te beantwoorden voor het moment 1 januari. 

10 Onze prio ligt bij plan A. Als we een projectbesluit door moeten voeren dan lossen we dat wel op als het zover is. 

11 Afhankelijk leverancier & ontwik. landelijke 

12 pakken we in 2023 op 

13 idem 

14 onbekend 

15 zie hier voren 

16 TAM-IMRO nog niet gereed, er moet nog profiel gekozen worden in overleg met IHR en getest 

17 Format provinciaal inpassingsplan. 

18 in september kijken we of we stappen kunnen zetten met digitliseren van een oefen pb 

19 idem 
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1 Er is onduidelijk of er wel/al een TAM-IMRO open staat voor provincies en voor welke instrumenten. Ook is het technisch 

onduidelijk hoe de processen dan lopen en hoe dit werkt (welke versie ruimtelijkeplannen.nl aan welke omgeving van het 

DSO zal worden gekoppeld). 

2 Onze prio ligt bij plan A. Als we een projectbesluit door moeten voeren dan lossen we dat wel op als het zover is. 

3 Afhankelijk leverancier & ontwik. landelijke 

4 pakken we in 2023 op 

5 idem 

6 onbekend 

7 zie hier voren 

8 Niet mogelijk en geen noodzaak voor op dit moment 

9 Testen vindt plaats via IPO werkgroep die zich bezig houdt met de TAM's. Verwachting is dat vaststellen eerste 

projectensluit tweede helft 2023 zal zijn. 

10 in september kijken we of we stappen kunnen zetten met digitliseren van een oefen pb 

11 idem 

12 Er is onduidelijk of er wel/al een TAM-IMRO open staat voor provincies en voor welke instrumenten. Ook is het technisch 

onduidelijk hoe de processen dan lopen en hoe dit werkt (welke versie ruimtelijkeplannen.nl aan welke omgeving van het 

DSO zal worden gekoppeld). 

13 Onze prio ligt bij plan A. Als we een projectbesluit door moeten voeren dan lossen we dat wel op als het zover is. 

14 Afhankelijk leverancier & ontwik. landelijke 

15 pakken we in 2023 op 

16 idem 

17 onbekend 

18 zie hier voren 

19 Verwachting is dat vaststellen eerste projectensluit tweede helft 2023 zal zijn. Inrichting Plan B heeft nog geen prioriteit. 

20 in september kijken we of we stappen kunnen zetten met digitliseren van een oefen pb 

21 Idem 

 

Vraag 14. In staat te publiceren in DSO-LV (PRE) (mijlpaal 6) 

1 Er zijn 2 varianten. Voorbeschermingsregels in onze eigen verordening. Die ging mis bij oefenen (de 

voorbeschermingregels kwamen in de verordening van Brabant). De variant 2, voorbeschermingsregels voor in het 

omgevingsplan is nog niet beschikbaar bij leverancier. 

2 Idem 3.1 

3 Ik verwacht niet dat (...) de software op tijd klaar heeft. 

4 we zijn bezig met een voorbereidingsbesluit voor de gem. omgevingsplannen, dit wordt nog niet ondersteund door (...) 

(wel het vb omgevingsverordening) 

5 (…) heeft niet getest met de Tpod Voorbereidingsbesluit en gaat dat voor 2023 ook niet doen. 

6 software is beschikbaar maar niet getest, inhoudelijke proces moet nog worden opgestart 

7 niet actueel, wordt uitgewerkt als aan de orde 
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Vraag 14. In staat te publiceren in DSO-LV (PRE) (mijlpaal 6) 

8 maar dit is een volstrekt onwerkbare situatie doordat dit alleen per gemeente kan. Bovendien is er ook bij werken met 1 

gemeente/tijdelijk regelingdeel nog niet - of anders nauwelijks - getest met bijv mutaties (gedeeltelijke) beëindiging 

zichtbaarheid enz. vanuit de software. 

9 Een eerste voorbereidingsbesluit is gepubliceerd, maar deze is van toepassing op onze eigen omgevingsverordening en 

niet op een omgevingsplan. 

10 instrument aanwezig in plansoftware. Nog geen publicatie test gedaan 

11 Waarschijnlijk kan dit nog niet over meedere regelingdelen 

 

Vraag 15. Plan B bekend, beschikbaar, getest en ingericht? 

1 Voor het voorbereidingsbesluit dat we al gaan nemem voor in werkingtreding van de Omgevingswet kunnen we het 

buiten het DSOP om publiceren. Dan zit het niet in het DSO en kan het niet daar gevonden worden bij de 

omgevingsplannen, terwijl het wel juridisch werkt. Dit heeft negatieve impact op de dienstverlening en kenbaarheid van 

de regels. 

2 Onze prio ligt bij plan A. Als we een voorbereidingsbesluit door moeten voeren dan lossen we dat wel op als het zover is. 

3 keuze maken tbv IWT + provinciale website + kranten 

4 informatie is gedeeld, nog niet inhoudelijk verkend. in sept/okt gaan we met andere provincies meekijken om een 

verkenning te doen 

5 nog niet bewezen gezien, niet beschikbaar, niet getest 

6 We zien dit echt als nood optie, omdat de tams nog niet zijn vastgesteld en beproefd vinden we te veel onduidelijk om 

deze vraag nu te beantwoorden voor het moment 1 januari. 

7 Onze prio ligt bij plan A. Als we een voorbereidingsbesluit door moeten voeren dan lossen we dat wel op als het zover is. 

8 keuze maken tbv IWT + provinciale website + kranten 

9 Nog nie aan de orde geweest. Als het zich voordoet maken we gebruik van de kennis/aanpak van andere provincies 

10 nog in ontwikkeling 

11 nog niet actueel; wordt ingeregeld als aan de orde; Limburg legt de focus eerst op de verordening en de visie 

12 Testen vindt plaats via IPO werkgroep die zich bezig houdt met de TAM's.  

13 nog niet bewezen gezien, niet beschikbaar, niet getest 
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1 Er is onduidelijk of er wel/al een TAM-IMRO open staat voor provincies en voor welke instrumenten. Ook is het technisch 

onduidelijk hoe de processen dan lopen en hoe dit werkt (welke versie ruimtelijkeplannen.nl aan welke omgeving van het 

DSO zal worden gekoppeld). 

2 Onze prio ligt bij plan A. Als we een voorbereidingsbesluit door moeten voeren dan lossen we dat wel op als het zover is. 

3 keuze maken tbv IWT + provinciale website + kranten 

4 (…) heeft geen plannen voor het opstellen van een Voorbereidignsbesluit.  

5 idem 

6 nog in ontwikkeling 

7 niet actueel, wordt uitgewerkt als aan de orde; Limburg legt de focus eerst op de verordening en de visie 

8 wordt samen met (...) aan gewerkt; Testen betekent bovendien dat vbb naar prod RPL gaat omdat pilot niet aan pre is 

gekoppeld 

9 Testen vindt plaats via IPO werkgroep die zich bezig houdt met de TAM's.  

10 nog niet bewezen gezien, niet beschikbaar, niet getest 

11 IMRO maken kunnen we wel, maar IMRO voorbereidingsbesluit in Omgevingsloket hebben we nog niet getetst 

12 Er is onduidelijk of er wel/al een TAM-IMRO open staat voor provincies en voor welke instrumenten. Ook is het technisch 

onduidelijk hoe de processen dan lopen en hoe dit werkt (welke versie ruimtelijkeplannen.nl aan welke omgeving van het 

DSO zal worden gekoppeld). 

13 keuze maken tbv IWT + provinciale website + kranten 

14 idem 

15 nog in ontwikkeling 

16 niet actueel, wordt uitgewerkt als aan de orde; Limburg legt de focus eerst op de verordening en de visie 

17 Testen vindt plaats via IPO werkgroep die zich bezig houdt met de TAM's.  

18 nog niet bewezen gezien, niet beschikbaar, niet getest 

 

Vraag 16. In staat gemeentelijke plannen te beoordelen in DSO-LV 

1 Nog niet mee geoefend. 

2 Als gemeenten publiceren in DSO LV dan kunne we als vanzelf het lezen/beoordelen 

3 Het DSO biedt niet dezelfde mogelijkheden, alternatieven moeten worden gezocht 

4 opleidingen en oefenen wordt gestart 

5 is wel sterk afhankelijk van wat voor plan. We verwachten dat dit zeer moeilijk gaat worden. 

6 Het werkproces wordt nog vormgegeven. 

7 Dit wordt een forse stap terug tov de instrumenten die we onder Wro hebben 

8 niet werkbaar in DSO-LV 
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Vraag 17. In staat te publiceren in DSO-LV (PRE) 

1 Staat voor Q4 op de planning bij de leverancier, wij testen daarna in Q1 2023 

2 Ik verwacht niet dat (...) de software op tijd klaar heeft. 

3 keuze maken tbv IWT + provinciale website + kranten 

4 (…) heeft niet getest met de Tpod Reactieve Interventie en gaat dat voor 2023 ook niet doen. 

5 moeten we nog onderzoeken en ontwikkelen 

6 inzet nu voor andere onderdelen; dit moet nog uitgewerkt wordedn 

7 software komt pas na 1 januari 2023 beschikbaar, moet er uiterlijk eind janua 23 zijn 

8 Is nog niet beschikbaar in (...). 

 

Vraag 18. Plan B bekend, beschikbaar, getest en ingericht? 

1 We zien dit echt als nood optie, omdat de tams nog niet zijn vastgesteld en beproefd vinden we te veel onduidelijk om 

deze vraag nu te beantwoorden voor het moment 1 januari. 

2 zie eerdere antwoorden over plan B 

3 moeten we nog onderzoeken en ontwikkelen 

4 inzet nu nodig voor andere onderdelen 

5 maar die is nog niet beschikbaar 

6 We zien dit echt als nood optie, omdat de tams nog niet zijn vastgesteld en beproefd vinden we te veel onduidelijk om 

deze vraag nu te beantwoorden voor het moment 1 januari. 

 

7 zie eerdere antwoorden over plan B 

8 keuze maken ihkv IWT 

9 instrument wordt (nog) niet gebruikt als actief in te zetten instrument om in te grijpen op planvorming gemeenten 

10 moeten we nog onderzoeken en ontwikkelen 

11 inzet nu nodig voor andere onderdelen 

12 het is er niet 

13 In afwachting van IPO werkgroep die zicht bezig houdt met TAM's. 

14 nog niet bewezen gezien, niet beschikbaar, niet getest 
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1 Er is onduidelijk of er wel/al een TAM-IMRO open staat voor provincies en voor welke instrumenten. Ook is het technisch 

onduidelijk hoe de processen dan lopen en hoe dit werkt (welke versie ruimtelijkeplannen.nl aan welke omgeving van het 

DSO zal worden gekoppeld). 

2 zie eerdere antwoorden over plan B 

3 keuze maken ihkv IWT 

4 (…) heeft geen plannen voor het opstellen van een Reactieve Interventie. Wordt 2023 mogelijk opgepakt. 

5 idem 

6 moeten we nog onderzoeken en ontwikkelen 

7 inzet nu nodig voor andere onderdelen 

8 niet beschikbaar 

9 Testen vindt plaats via IPO werkgroep die zich bezig houdt met de TAM's.  

10 nog niet bewezen gezien, niet beschikbaar, niet getest 

11 IMRO maken kunnen we wel, maar IMRO reactieve interventie (= aanwijzing) in Omgevingsloket hebben we nog niet 

getetst 

12 Er is onduidelijk of er wel/al een TAM-IMRO open staat voor provincies en voor welke instrumenten. Ook is het technisch 

onduidelijk hoe de processen dan lopen en hoe dit werkt (welke versie ruimtelijkeplannen.nl aan welke omgeving van het 

DSO zal worden gekoppeld). 

 

13 zie eerdere antwoorden over plan B 

14 keuze maken ihkv IWT 

15 idem 

16 moeten we nog onderzoeken en ontwikkelen 

17 inzet nu nodig voor andere onderdelen 

18 niet beschikbaar 

19 In afwachting van IPO werkgroep die zicht bezig houdt met TAM's. 

20 nog niet bewezen gezien, niet beschikbaar, niet getest 

 

Vraag 19. Oefenen digitaliseren (mijlpaal 12) 

1 Er is gestart met testen maar nog niet zover als mijlpaal 12 

2 Voor IWT 

3 We publiceren geen (nieuwe) programma's in het DSO per januari, dat wordt later. Het oefenen schuiven we vooruit ivm 

deze planning en prioritering.  

4 inzet nu nodig voor andere prioriteiten in de dso-uitwerking 

5 niet door ons getest 

6 Voor de verplichte programma's geldt overgangsrecht. Er zijn vooralsnog nog geen andere programma's in de maak. 

7 in september gaan collega's een energieprogramma en natuurbeheerplan opbouwen in (...) 
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Vraag 20. In staat te publiceren in DSO-LV (PRE) (mijlpaal 13) 

1 Nog niet zelfstandig. Is door (...) uitgevoerd 

2 nog niet getest 

3 software is beschikbaar maar niet getest, inhoudelijke proces moet nog worden opgestart 

4 inzet nu nodig voor andere prioriteiten in de dso-uitwerking 

5 onbekend 

6 Nog niet getest. Verwachting (hoop) is dat dit minder issues zal opleveren dan verordening 

 

Vraag 21. Plan B beschikbaar? 

1 Publiceren via DROP in het provinciaal blad, en op (…) (de vraag is of programma's gepubliceerd moeten worden via het 

DSO) 

2 Nog niet, gepland om in september/oktober crisis plan te maken (Dus een ander plan dan de nu gedefinieerde plan B/C) 

3 na testen 

4 we gaan oefenen (zie voorgaande). En het eerste verplichte te publiceren komt pas eind 2023 

5 moeten we nog onderzoeken en ontwikkelen 

6 we gaan de DSOlijn voor programma's zeker volgen, maar daar kan nu met alles wat we nog moeten even niet de 

prioriteit liggen 

7 DROP-pdf 

8 Niet nodig vooralsnog. 

9 TAM-IMRO, maar ook hier niet bewezen werken gezien 

 

Vraag 22. In staat te publiceren in DSO-LV (PRE) 

1 Hangt van leverancier af 

2 De tijd is te kort om meerdere sporen te blijven hanteren. Gekozen is om allen plan A te doen. Mocht toch voor uitstel 

gekozen worden dan ontstaat er een accuut issue 

3 (…) heeft niet getest met de Tpod Instructie en gaat dat voor 2023 ook niet doen. 

4 zie 6. programma dit onderdeel wordt bij het programma opgepakt 

5 idem als projectbesluit; ivm prioritering bij vergunningen en omgevingsplanwijzigingen gaan we dit uitwerken als aan de 

orde 

6 niet beschikbaar 
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Vraag 23. Plan B bekend, beschikbaar, getest en ingericht?  

1 We zien dit echt als nood optie, omdat de tams nog niet zijn vastgesteld en beproefd vinden we te veel onduidelijk om 

deze vraag nu te beantwoorden voor het moment 1 januari. 

2 De tijd is te kort om meerdere sporen te blijven hanteren. Gekozen is om allen plan A te doen. Mocht toch voor uitstel 

gekozen worden dan ontstaat er een accuut issue 

3 Op de planning 

4 Mogelijk TAM Imro, maar dan moet dat wel werken. Dat is nog onbekend 

5 idem 

6 nog nooit toegepast dus geen haast, hebben genoeg andere dingen te doen 

7 Wellicht publicatie via serviceteam (...) 

8 via service DSO-LV; (...) 

9 We zien dit echt als nood optie, omdat de tams nog niet zijn vastgesteld en beproefd vinden we te veel onduidelijk om 

deze vraag nu te beantwoorden voor het moment 1 januari. 

 

10 De tijd is te kort om meerdere sporen te blijven hanteren. Gekozen is om allen plan A te doen. Mocht toch voor uitstel 

gekozen worden dan ontstaat er een accuut issue 

11 Op de planning 

12 instrument wordt (nog) niet gebruikt als actief in te zetten instrument om in te grijpen op planvorming gemeenten 

13 Mogelijk TAM Imro, maar dan moet dat wel werken. Dat is nog onbekend 

14 idem 

15 Wellicht publicatie via serviceteam (…) 

16 nog niet bewezen gezien, niet beschikbaar, niet getest 

 

1 Er is onduidelijk of er wel/al een TAM-IMRO open staat voor provincies en voor welke instrumenten. Ook is het 

technisch onduidelijk hoe de processen dan lopen en hoe dit werkt (welke versie ruimtelijkeplannen.nl aan welke 

omgeving van het DSO zal worden gekoppeld). 

2 De tijd is te kort om meerdere sporen te blijven hanteren. Gekozen is om allen plan A te doen. Mocht toch voor uitstel 

gekozen worden dan ontstaat er een accuut issue 

3 Op de planning 

4 (…) heeft geen plannen voor het opstellen van een Instructie, wordt in 2023 opgepakt. 

5 idem 

6 Mogelijk TAM Imro, maar dan moet dat wel werken. Dat is nog onbekend 

7 idem 

8 Testen vindt plaats via IPO werkgroep die zich bezig houdt met de TAM's.  

9 nog niet bewezen gezien, niet beschikbaar, niet getest 
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1 Er is onduidelijk of er wel/al een TAM-IMRO open staat voor provincies en voor welke instrumenten. Ook 

is het technisch onduidelijk hoe de processen dan lopen en hoe dit werkt (welke versie 

ruimtelijkeplannen.nl aan welke omgeving van het DSO zal worden gekoppeld). 

 

2 De tijd is te kort om meerdere sporen te blijven hanteren. Gekozen is om allen plan A te doen. Mocht toch 

voor uitstel gekozen worden dan ontstaat er een accuut issue 

3 Op de planning 

4 idem 

5 Mogelijk TAM Imro, maar dan moet dat wel werken. Dat is nog onbekend 

6 idem 

7 In afwachting van IPO werkgroep die zicht bezig houdt met TAM's. 

8 nog niet bewezen gezien, niet beschikbaar, niet getest 

 

Vraag 24. Oefenen digitaliseren (incl. partners) (mijlpaal 15) 

1 in Q4 gestart mede afhankelijk |DSO 

2 We oefenen veel met ketenpartners. De STAM-koppeling en SWF functionaliteit werkt technisch prima. Maar de 

toepasbare regels (vergunningschecks en indieningsvereisten) zijn nog onvolledig. Dit is ook op 1-1-23 niet volledig. 

Ook nog veel onduidelijkheid over de routering naar behandeldiensten. Mn ook voor bodem nog ingewikkeld 

3 oefenen is nog zeer beperkt 

4 Wel gestart maar nog lang niet alles doorgestest. Bijvoorbeeld toepasbare regels nog niet kunnen oefenen. 

 

Vraag 25. Aansluiting STAM (mijlpaal 16) 

1 STAM-koppeling is technisch gerealiseerd 

2 in Q4 gestart mede afhankelijk |DSO 

3 We werken met een tussenstap ((…) en (…)) in de koppeling omdat ons VTH systeem niet over de STAM-koppeling 

beschikt.  

4 we hebben nog niet scherp wat daar nog extra van ons gevraagd wordt 

5 Werkt 
 

 

Vraag 26. In staat een aanvraag of melding te ontvangen en te verwerken (mijlpaal 19) 

1 Ontvangen gaat regelmatig goed, moeten nog wat instellingen perfectioneren. Proces van vergunning verwerken zijn 

we nog aan het inrichten. 

2 Dat weten we nog niet omdat ontvangend systeem nog niet klaar is 

3 in Q4 gestart mede afhankelijk |DSO 

4 is afhankelijk van de publicatie van de verodening en de oplevering van de TR 

5 De toepsbare regels zijn nog niet gereed op basis van de OV. In de acceptatieomgeving van onze VTH applicatie 

kunnen we wel aanvragen/meldingen ontvangen, beoordelen en verwerken vanuit het DSO. We nemen aan dat dit 

voor de productieomgeving een vergelijkbare werking is.. 

6 niet altijd, doordat de BizTalk-koppeling niet goed functioneert; erg foutgevoelig icm met het DSO-LV 

7 Dit is getest en werkt in de Pre-omgeving. Onduidelijk of het werkt in de Productie-omgeving omdat deze nog niet 

beschikbaar is. 
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Vraag 27. Werkende aansluiting PROD STAM (mijlpaal 20) 

1 wordt in september gerealiseerd 

2 Aansluiting voor 1 oktober 

3 Wordt in Q3/Q4 gerealiseerd 

4 als we productieomgeving gaan inrichten 

5 Ontvangen van verzoeken werkt al, we gaan voor 1-1-23 nog regelen dat we ook verzoeken kunnen doorrouteren naar 

een ander BG 

6 nog niet scherp wat daar aanvullend nog meer van ons gevraagd wordt 

7 Productie is nu nog niet beschikbaar 

8 vlak voor IWT 

 

Vraag 28. Plan B beschikbaar (en zo ja, welke?) 

1 Afhankelijk van de sitautie bereiden we de organisatie voor op het afhandelen van aanvragen 

2 Waarschijnlijk niet nodig 

3 In Q4 afhankelijk van testen worden maatregelen bedacht. 

4 aanvragen kunnen behandelen is in de kern het meest wezenlijke van het dso; een verdere analoge afhandeling van 

aanvragen en overleggen met gemeenten zullen het alternatief zijn dat we per 2-2-2023 zullen (moeten) hebben 

ingeregeld. 

5 taak voor DSO 

6 Huidige formulieren in de lucht houden. 

7 We hebben nog geen plan b voor vth als Stam-koppeling niet werkt. 

 

Vraag 29. Toepasbare regels voor indieningsvereisten voor het onderdeel aanvragen gereed  

1 Zijn we nu aan het uitwerken, minimaal zit er in , maar detail vragen ontbreken nu nog . 

2 provinciale planning er op gericht dat we alle toepasbare regels uiterlijk 15 11 gereed hebben 

3 is race tegen de klok, afhankelijk van de techniek 

4 gaat niet vanzelf; we moesten eerst de verordening gepubliceerd krijgen; zijn nu bezig met TR, maar dat stuit ook op 

technische vraagstukken/problemen 

5 deels in concept klaar 

6 Er worden geen aansluitpunten gerealiseerd voor vergunningaanvragen . De prov heeft de TR wel gereed, maar kan 

deze niet testen of toepassen. 

7 in concept gereed (vanuit omgevingsverordening), nog niet inhoudelijk getetst 
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Vraag 30. Aanpassingen indieningsvereisten Rijk gereed  

1 Dit is onderdeel van vraag hierboven, zijn meestal 1 of 2 maatwerk vragen op rijksactiviteiten. 

2 Als het rijk ze op tijd levert. Nu kunnen we nog niets 

3 provinciale planning er op gericht dat we alle toepasbare regels uiterlijk 15 11 gereed hebben 

4 is race tegen de klok, afhankelijk van de techniek 

5 prioriteit ligt toch echt bij TR's voor onze verordening 

6 nog niet mogelijk te komen tot die informatie 

7 We wachten ongeduldig op de tophaken. We kunnen nu niet op tijd testen. 

8 niet werkbaar in DSO-LV 

 

Vraag 31. Toepasbare regels voor de vergunningcheck gereed  

1 Wel voor het groot gedeelte, maar mogelijk niet voor alle 90 activiteiten uit onze verordening. Wij zien dit ook als een 

voortdurend proces van aanscherping omdat dit samenhangt met de regels van de andere BG's 

2 zal gedeeltelijk klaar zijn, alleen voor de meest gebruikte processen of met de grootste toegevopegde waarde 

3 provinciale planning er op gericht dat we alle toepasbare regels uiterlijk 15 11 gereed hebben 

4 is race tegen de klok, afhankelijk van de techniek 

5 "ja" betekent dat we daar wel op koersen, maar we zijn zeker niet zonder [technische] zorgen 

6 doen we via informatie op onze eigen site, die wel werkt 

7 Inhoudelijk klaar. Technisch is dit niet klaar. Tophaken zijn nodig om te publiceren. Tophaken zijn echter nog niet 

beschikbaar. Daarom kan niet getest worden. Rijk heeft daarnaast eigen vergunningchecks niet gereed. 

8 enkele gereed, niet alles gereed 

 

Vraag 32. In staat te publiceren in DSO-LV (PRE) 

1 Opmerking na 1 januari zal het mogelijk zijn om in de pre omgeving te publiceren dat wil nog niet zeggen dat het ook 

mogelijk is om in de productieomgeving te publiceren 

2 is race tegen de klok, afhankelijk van de techniek 

3 dat lijkt te kunnen gaan lukken; slag om de arm 

4 in staat wel, maar te weinig tijd 

5 Vraag is of je indieningsvereisten kan invoeren (voor activiteiten die aanhaken bij rijksregels). Op dit moment is dat nog 

niet mogelijk omdat de Haken nog ontbreken in DSO.  

Vraag 33. Plan B beschikbaar (en zo ja, welke?) 

1 Plan b is vergunning aanvraag via de huidige e formulieren te laten lopen indien we voor de Tam IMRO gaan . Met de 

2 Zie eerdere opmerkingen 

3 Waarschijnlijk niet nodig 

4 Bij iwt gebruikt (…) de STAM-koppeling voor VTH 

5 we lopen mee met annotatie en publicatie van de verordening, daar worden de haakjes voor de TR gemaakt. 

6 crisiscentrum inrichten 
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Vraag 33. Plan B beschikbaar (en zo ja, welke?) 

7 alle formulieren beschikbaar via de site zodat aanvragers via pdf hun aanvraag kunnen invullen  

8 informatie via website (…) 

9 Huidige formulieren in de lucht houden. 

10 Crisisteam bij invoering Ow operationeel. Er zullen dingen fout gaan. Daarnaast gaan we klantcontactcentrum goed 

instrueren. 

 

Vraag 34. Vergunningen/meldingen proces ingericht (hieronder valt ook dat het VTH-systeem is aangesloten op de 

samenwerkingsfunctionaliteit zoals afgestemd in de regio) 

1 Project wordt volgens planing 6 december afgerond. Inrichting van de samenwerkingsfunctionaliteit door de 

leverancier behoeft extra aandacht. Zaaksysteem.nl is nog aan het ontwikkelen. Xcvlnc levert dit in oktober op. 

Workaround is via e herkenning inloggen in de samenwerkomgeving 

2 De planning van de softwareleverancier is er op gericht om in okt een testversie op te leveren om vervolgens in dec. Te 

kunnen werken met een definitieve versie. Tot die tijd werken we met direct inloggen in de SWF portaal. 

3 zal gedeeltelijk klaar zijn, alleen voor de meest gebruikte processen of met de grootste toegevopegde waarde 

4 (...) maakt gebruik van de browserversie van DSO-Swf 

5 processen zijn herbeschreven en worden nu "uitgerold" ovder de afdeling VVHH; zaaksysteem is op orde; 

behandeldiensten moeten nog ingesteld worden; samenwerkingsafspraken zijn opgesteld maar worden nog getetst; er 

is aangesloten op de samenwerkingsfunctionaliteit, maar die mag nog uitgebreider getest worden; proces 

magneetactiviotiten wel beschreven, maar moet nog geimplementeerd worden. Mandatenlijst is aangepast. 

6 Bezig met doorvertalen van de wet en de ketenafspraken in onze interne werkprocessen. Vooralsnog een papieren 

excecitie. Dit moet nog "tussen de oren" van alle medewerkers.  

7 Het VTH systeem is qua proces grotendeels ingericht conform Omgevingswet en aangesloten op de 

samenwerkingsfunctionaliteit. Er ontbreken wel nog functionaliteiten in de samenwerkingsfunctionaliteit, zoals het 

doorsturen van de aanvraag naar een ander bevoegd gezag. Samenwerkingsafspraken met ketenpartners alsook het 

proces rondom de magneetactiviteiten en interne samenwerkingsafspraken tussen de diverse clusters zijn nog "in de 

maak". Er kan momenteel binnen het VTH systeem nog niet voldaan worden aan de Wet WEP m.b.t. digitaal ter inzage 

leggen van publicaties. Hopelijk wordt dit in Q4 ingeregeld. Ook zijn de standaardbrieven op dit moment nog niet 

geheel omgevingswet proof. Hier wordt wel aan gewerkt. 

8 Geen VTH-systeem bij provincie; aansluiting op SWF is handmatig georganiseerd ivm (on)mogelijkheden zaaksysteem 

9 Is ingevuld alleen voor de VTH-taken die de provincie nog zelf doet. Gaat niet over de VTH-taken die zijn uitbesteed 

aan de omgevingsdiensten. 

10 Samenwerkingsafspraken bij het huidige systeem met DSO zijn wel gemaakt. Bij wijzigingen moeten 

samenwerkingsafspraken weer opnieuw worden gemaakt en zijn we niet op tijd klaar. Wegwijzer 2 t/m 13 lijkt gereed 

op 1 jan. Wegwijzer 17,22,28 en 28 niet gereed op 1 jan. 

11 Q3/Q4 worden omgevingswetprocessen ingericht 
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Vraag 35. Voldoende medewerkers opgeleid 

1 Collega's zijn op inhoud wel meegenomen maar de digitale uitwerking heeft nog niet plaatsgevonden. 

2 Voldoende voor de tijdelijkopvang organisatie, niet voor regulier proces. Dat komt ver in 2023 

3 Taaktoedeling voor IWT 

4 Opleidingen starten in Q3/Q4 

5 leergang is dit jaar ingezet en rond af in november 

6 Medewerkers vinden het nu al lastig om met de generieke processen en systemen voor VTH te werken. Daar nog de 

wijzigingen voor de OW in borgen. Gaat voor lang niet alle medewerkers lukken voor 1-1-23. Eigen werkwijzen zijn erg 

hardnekkig 

7 Eigenlijk is het antwoord een "?". Na inwerkingtreding van de Omgevingswet zal namelijk pas blijken of de capaciteit 

voldoende is m.b.t. het aantal medewerkers in relatie tot de versnelde termijnafhandelingen. 

8 nee, onvoldoende personeel beschikbaar, terwijl er bovendien extra medewerkers nodig zullen zijn om terugval in 

dienstverlening en onduidelijkheden op te vangen. 

9 Is ingevuld alleen voor de VTH-taken die de provincie nog zelf doet. Gaat niet over de VTH-taken die zijn uitbesteed 

aan de omgevingsdiensten. 

10 opleidingstraject start dit najaar 

 

Vraag 36. Medewerkers voldoende opgeleid 

1 Voldoende voor de tijdelijkopvang organisatie, niet voor regulier proces. Dat komt ver in 2023 

2 Opleiding voor IWT 

3 Opleidingen starten in Q3/Q4 

4 Zie 10.2 

5 Tot nu toe zijn alleen de medewerkers binnen het cluster VTH opgeleid m.b.t. de VTH applicatie die is aangesloten op 

het DSO en de nieuwe omgevingswet processen. Andere clusters, zoals Wegen en adviseurs moeten nog opgeleid 

worden. Qua inhoudelijke kennis van de Omgevingswet zelf is clusterafhankelijk. 

6 nee, onvoldoende personeel beschikbaar 

7 Is ingevuld alleen voor de VTH-taken die de provincie nog zelf doet. Gaat niet over de VTH-taken die zijn uitbesteed 

aan de omgevingsdiensten. 

8 Opleidingstraject start dit najaar. Werkende weg leren in 2023 is noodzakelijk omdat afgesproken oefentijd ontbreekt. 

 

Vraag 37. Proces beoordeling ingericht (inclusief sjablonen en standaardbrieven aangepast)  

1 Bij de OD's wel, voor DBI geldt dat we dit nu aan het doen zijn. 

2 zal gedeeltelijk klaar zijn, alleen voor de meest gebruikte processen of met de grootste toegevopegde waarde 

3 Voor IWT 

4 Proces is gereed, standaardbrieven en sjablonen volgen in Q4.testen starten we in Q4 

5 Nog niet voldoende aan toe gekomen. Kijken wat nog lukt voor 1-1-23 

6 De standaardbrieven zijn nog niet aangepast. 

7 Voor provincie door OD'en, milieu 

8 Is ingevuld alleen voor de VTH-taken die de provincie nog zelf doet. Gaat niet over de VTH-taken die zijn uitbesteed 

aan de omgevingsdiensten. Proces beoordeling is ingericht en wordt getest. Aan de sjablonen wordt nog gewerkt. 
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Vraag 37. Proces beoordeling ingericht (inclusief sjablonen en standaardbrieven aangepast)  

9 Bij het doorsturen naar ander BG biedt het DSO daartoe geen mogelijkheid. 

10 Q3/Q4 worden omgevingswetprocessen ingericht 

 

Vraag 38. Voldoende medewerkers opgeleid 

1 veel medewerkers hebben al eerdere cursussen doorlopen maar vanwege de herhaalde uitstel van de Omgevingswet is 

er behoefte aan herhaalcursussen. Deze zijn bij de OD's in ZH al gaande of voorzien in het najaar. Daarnaast vormt de 

late beschikbaarheid van het DSO en daarmee verminderde tijd om goed in de praktijk te kunnen oefenen een 

comlicerende factor. Ook het capaciteitsgebrek en de vele openstaande vacatures bij veel OD's is een punt van 

aandacht. Bij DBI worden de processen ingericht met de meeste medewerkers en opleiding van medewerkers is voor 6 

december afgerond. 

2 Voldoende voor de tijdelijkopvang organisatie, niet voor regulier proces. Dat komt ver in 2023 

3 Voor IWT 

4 Opleidingen starten in Q4 

5 Opleidingen zijn gepland in oktober dit jaar 

6 Zie het antwoord bij 10.2 

7 nee, onvoldoende personeel beschikbaar 

8 Is ingevuld alleen voor de VTH-taken die de provincie nog zelf doet. Gaat niet over de VTH-taken die zijn uitbesteed 

aan de omgevingsdiensten. 

9 opleidingstraject start dit najaar 

 

Vraag 39. Medewerkers voldoende opgeleid 

1 Voldoende voor de tijdelijkopvang organisatie, niet voor regulier proces. Dat komt ver in 2023 

2 Voor IWT 

3 Opleidingen starten in Q4 

4 Opleidingen zijn gepland in oktober dit jaar 

5 Zie het antwoord bij 10.3 

6 nee, onvoldoende personeel beschikbaar 

7 Is ingevuld alleen voor de VTH-taken die de provincie nog zelf doet. Gaat niet over de VTH-taken die zijn uitbesteed 

aan de omgevingsdiensten. 

8 Opleidingstraject start dit najaar. Werkende weg leren in 2023 is noodzakelijk omdat oefentijd ontbreekt. 

   



 
 

252 / 288 

 

Vraag 40. Minimaal noodzakelijke processen en werkwijzen voor participatie bij initiatieven ingericht 

1 Intern is hier aandacht voor. 

2 Als we ons kunnen concentreren op wat minimaal nodig is en als alle betrokken partijen dat ook doen (provincies, 

gemeentes, waterschappen, veligheidsregio) 

3 Vooral bij elkaar brengen van aantal bestaande werkwijzen.  

4 participatieverordening is in procedure OW| is hoofdstuk. 

5 Nota om leidraad participatie te gebruiken wordt vastgesteld in PS oktober/november 2022 

6 We maken gebruik van maatwerkinstrumentarium afhankelijk van de vraagstukken in programma's, projecten en 

gebiedsgerichte aanpak. Het maatwerk is in hoge mate afhankelijk van de grootte van de bij het vraagstuk betrokken 

omgeving. De wet versterking participatie op decentraal niveau sluit aan op onze processen en werkwijzen bij 

initiatieven. Bezien moet worden in welke mate deze wet specifieke aanvullende eisen gaat stellen naast die van de 

omgevingswet 

7 wordt aan gewerkt 

8 We hebben een participatie-handleiding (voor vth, voor beleid alleen een summiere participatieladder in de 

Omgevingsvisie). 

9 participatie is onderdeel van ons werkproces voor opstellen van visie, verordening en programma 

 

Vraag 41. Samenwerkingsafspraken planvorming gemaakt 

1 Wordt aan gewerkt, iedere regio is in de eindfase van afspaken maken 

2 Proberen dit wel te doen voor gebiedstafels, we bekijken of daar mogelijkheden voor zijn. 

3 We hebben alle hand vol aan onze eigen toepasbare regels. Het is dermate ingewikkeld dit dit een toekomstieg 

optimalisatieslag is. Daar moeten we heel helder over communiceren (verwachtingen niet te hoog) 

4 Opschrijven bestaande werkwijze 

5 In Q4 worden afspraken met gemeenten gemaakt over de beoordeling van omgevingsplannen. 

6 deze afspraken worden regionaal gemaakt. In een aantal regio’s zijn deze al ver gevorderd, in een aantal minder. Hier 

wordt momenteel hard aan gewerkt zodat dit er op 1 januari 2023 ligt. 

7 niet formeel de afsppraken gemaakt en vastgelegd, wel spreken we regelmatig de partners in de regio i.h.k.v. 

ketentesten  

8 Is onderwerp van overleg en verschilt per gemeente/regio. Vraag is wat op dit moment aanvullend nodig is.  

9 Zijn in de maak, principes/uitgangspunten staan. Worden ambtelijk 'vastgesteld', niet bestuurlijk. Betreft 'work in 

progress' waarbij continue aandacht is voor aanpassing van de afspraken als de praktijk daarom vraagt. 

10 We moeten de regio nog in voor afspraken over voorkantsamenwerking 
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Vraag 42. Regionale afstemming toepasbare regels georganiseerd (mijlpaal 17) 

1 Blijft continu proces. En heeft steeds aandacht noidg 

2 Deels 

3 We hebben alle hand vol aan onze eigen toepasbare regels. Het is dermate ingewikkeld dit dit een toekomstieg 

optimalisatieslag is. Daar moeten we heel helder over communiceren (verwachtingen niet te hoog) 

4 blijkt lastig te zijn 

5 heeft geen prioriteit tov andere noodzakelijke acties 

6 moet nog worden ingericht 

7 we heben wel met de gemeenten de afspraken gemaakt over het opstellen van de TR, maar we zijn vooral nog apart 

bezig met de opbouw van onze TR's 

8 Regionale afstemming volgt na realisatie TR.  

9 Zijn in de maak, principes/uitgangspunten staan. Worden ambtelijk 'vastgesteld', niet bestuurlijk. Betreft 'work in 

progress' waarbij continue aandacht is voor aanpassing van de afspraken als de praktijk daarom vraagt. 

10 Start begin september. We zijn hier afhankelijk van het vullen (ook door het Rijk) en werken van het DSO. 

 

Vraag 43. Samenwerkingsafspraken vergunningen/ meldingen gemaakt (mijlpaal 18) 

1 Zit in de provincie op 90% 

2 Worden nog getest 

3 Toekomstige optimalisatie 

4 wordt in Q4 getest, nog niet alle zaaksoftware is overal voldoende ontwikkeld. Mede afhankelijk DSO 

5 afspraken zijn ontworpen, besproken en worden uuitgerold, maar niet bestuurlijk bekrachtigd 

6 via een regionaal platform zijn afspraken gemaakt en in een document vastgelegd 

7 Concepten interbestuurlijke afspraken die er liggen moeten eerst in de praktijk met DSO getest worden alvorens we 

conform die afspraken kunnen werken. Het interbestuurlijk ketentesten is niet mogelijk.  

8 Zijn in de maak, principes/uitgangspunten staan. Worden ambtelijk 'vastgesteld', niet bestuurlijk. Betreft 'work in 

progress' waarbij continue aandacht is voor aanpassing van de afspraken als de praktijk daarom vraagt. 

9  (...) is klaar. ODT en (...) moeten nog 

 

Vraag 44. Instellen Behandeldienst in PROD (mijlpaal 22) 

1 Met de OD;s afgestemd. We zijn extra experimenten aan het doen met de routering brzo en ippc bedrijven met (…) 

2 Moet nog opnieuw worden aangeleverd 

3 Als de techniek een beetje mee wil werken. Buiten onze controle 

4 Volgt op prod aansluiting 

5 wordt in Q4 getest, nog niet alle zaaksoftware is overal voldoende ontwikkeld. Mede afhankelijk DSO 

6 Er is nog niets in de productieomgeving gezet 

7 wordt nu aan gewerkt, is naar verwachting tijdig gereed 

8 dat gaat komend half jaar wel geregeld worden 
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Vraag 44. Instellen Behandeldienst in PROD (mijlpaal 22) 

9 Blijft problematisch voor de BRIKS-taken bij de BRZO-bedrijven. Instellen lukt misschien nog wel, of het werkt wordt 

betwijfeld. 

10 kan pas na aansluiting van STTR-software op PROD! 

 

Vraag 45. Processen rondom gegevensverzameling, monitoring en evaluatie zijn ingericht 

1 Lange termijn agenda …..(…) 

2 Dit is echte een volgende fase en komt ergens eind 2023 

3 Er wordt gewerkt aan monitoring, tijdig klaar is onbekend 

4 project start Q4 

5 zijn we wel mee bezig, maar nog niet afgerond 

6 moet nog worden ingericht 

7 de wijze van monitoring en evaluatie wordt nu uitgewerkt; we hebben het idee dat we eind dit jaar -ook in de 

afstemming over de monitoring van de POVI met Provinciale Staten- ver zullen zijn, maar geheel ingericht zal nog niet 

kunnen 

8 BZK heeft toegezegd met opzet van M&E Ow te komen en op basis daarvan afstemming te zoeken. Op dit moment 

nog niets vernomen.  

9 Monitoring vindt op veel terreinen plaats. Denk aan omgevingswaarden wateroverlast, regionale waterkeringen, 

waterkwaliteit, etc. De omgevingsvisie wordt gemonitord/geevalueerd en in de omgevingsverordening zijn 

monitoringsbepalingen opgenomen. 

10 Is nog niet uitgevoerd 

 

Vraag 46. Nieuwe takenpakket is vastgesteld  

1 De Werkplannen voor 2023 worden op dit moment door onze 5 diensten geschreven op basis van de aanname dat de 

Ow doorgaat per januari. Deze plannen (met alle financiele consequenties) worden doorgaans eind november/begin 

december vastgesteld zodat voor het kerst reces de opdrachtbrief voor 2023 naar alle OD’s kan 

2 Moeten nog gedaan worden, verwachying is dat dit af is 

3 Conform 

4 besluitvormingsproces is daarover gaande, afronding wordt verwacht in november 

5 moet nog worden ingericht 

6 ja ingevuld voor 31-12, uitgaande van de helderheid die er op basis van de huidige opdracht aan de  (...)nu is en vanuit 

het zicht op de komende processen o.i. ook 31-12-2022 zal gaan zijn 

7 Daar verandert niet zoveel in. Gevolgen zijn inzichtelijk gemaakt. Discussiepunt over KWO's is afgetikt.  

8 Nu wordt een nieuwe producten diensten catalogus vaststeld. Wordt in december in GS vastgesteld. 

   



 
 

255 / 288 

Vraag 47. Afspraken over financiën zijn gemaakt (evt. met tijdelijk karakter)  

1 inderdaad met tijdelijk karakter 

2 Conform 

3 tijdelijk, MBA blijft liggen voor 2023 ivm onvoldoende beschikbaarheid personeel 

4 idem 

5 moet nog worden ingericht 

6 idem 

7 Bij OD-(…) is de begroting 2023 substantieel verhoogd i.v.m. de omzet van input naar output financiering. Hiermee 

heeft de OD meer armslag gekregen, de ODT volgt in 2024. Uiteraard moet er een slag om de arm gehouden worden 

of dit voldoende is. 

 

Vraag 48. Communicatie uitingen en informatiekanalen zijn aangepast aan de Omgevingswet 

1 Maar alleen voor het hoogstnodzakelijke. Verdere optimalisatie in 2023 

2 pakken we gezamenlijk in Q4 op met ketenpartners 

3 moet nog worden ingericht 

4 in samenspraak met de gemeenten zijn afspraken gemaakt; zodra alle afspraken -ook met de RUD (…) - helder zijn, 

kunnen de teksten definitief worden opgesteld 

5 nu nog niets ingericht. Moeten zodra bekend is hoe het eruit gaat zien alle zeilen bij moeten zetten om het op 1 januari 

ingericht te hebben 

 

Vraag 49. Loket is ingericht en voorzien van informatie en gekoppelde contactpersonen voor doorgeleiding vragen 

1 Ingericht als tijdelijke noodmatregel. Nog niet structureel en definitief 

2 Werken aan serviceorganisatie  

3 er is inmiddels wel een database. We gaan in fries verband nog wel onderzoeken hoe we een ander kunnen optuigen. 

4 er is nog veel onduidelijk over de inrichting van de serviceketen, hier moeten eigenlijk alle acties nog op ondernomen 

worden 

5 lukt misschien wel om op tijd in te richten, moet nog worden gestart.  

6 idem 

7 emailadres omgevingswet@brabant.nl, vragen kunnen ook via site ingediend 

8 nu nog niets ingericht. Moeten zodra bekend is hoe het eruit gaat zien alle zeilen bij moeten zetten om het op 1 januari 

ingericht te hebben 

 

Vraag 50. Inhoudelijke afspraken over de bodemtaken (inhoud) met gemeenten zijn gemaakt 

1 Wordt nu met (…) gewerkt, is niet ideaal (zeker niet voor kleine gemeenten), nog geen zicht op verder afspraken met 

Rijk. 

2 Het was niet mogelijk om deze info op tijd te krijgen gezien de vakantieperiode 

3 Invulling geven aan afspraken 

4 nog niet geeffectueerd bij alle gemeenten 

5 Bodemactiviteiten zijn nog niet beschikbaar in het DSO. Onder de aandacht in provinciaal bodemoverleg. Bodem valt 

onder BTP dus moet door de Omgevingsdienst worden afgehandeld. (...) heeft onvoldoende capaciteit en huurt 

provincie weer in. Nog onduidelijk hoe routering kan worden ingericht.  
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Vraag 50. Inhoudelijke afspraken over de bodemtaken (inhoud) met gemeenten zijn gemaakt 

6 project warme overdracht 

7 De provincie werkt al meerdere jaren aan de overdracht van de bodemdossiers van provincie naar gemeente. De 

activiteiten richten zich op informatieoverdracht (waaronder screening BIS), hulp aan gemeenten bij bodembeleid en 

bodemregels en het bodeminformatiebeheer van de toekomst. Er zijn lijsten opgesteld van de bodemdossiers die 

overgaan naar de gemeenten, deze worden vlak voor IWT OW nogmaals geactualiseerd. Na de IWT wordt rekening 

gehouden met een periode waarin nog relatief veel met OD's en gemeenten wordt overlegd over individuele gevallen 

en lopende zaken.  

8 Op inhoud gaan de OD's de taken uitvoeren. 

9 Dit is onderdeel van de regionale samenwerkingsafspraken. De intentieovereenkomst wordt begin Q4 vastgesteld. 

 

Vraag 51. Inhoudelijke afspraken over de bodemtaken (financiën) met gemeenten zijn gemaakt 

1 Het was niet mogelijk om deze info op tijd te krijgen gezien de vakantieperiode 

2 Voor IWT klaar 

3 nog niet geeffectueerd bij alle gemeenten 

4 wel subsidieregeling open gesteld voor alle gemeenten in (...), voor overdracht van de bodemtaken 

5 Loopt nog. Mn rol van Omgevingsdienst 

6 project warme overdracht; laat overigens onverlet de discussie die nog loopt via de VNG of de fianciën voor alle 

gemeenten voldoende zullen zijn om hun taken goed uit te voeren 

7 De afspraken over de financiering van de bodemtaken worden op Rijksniveau gemaakt. Door I&W en de koepels wordt 

al sinds 2020 gesproken over de financiering van de bodemtaken met het aflopen van het bodemconvenant in 2020 en 

de voorziene IWT OW waarbij de taken voor een groot deel over gaan naar de gemeenten. Er is landelijk nog geen 

overeenstemming. Principe = middelen volgen taak/bevoegdheid, via Provinciefonds of Gemeentefonds. Dan zijn er 

geen afspraken nodig tussen provincie en gemeenten. Als landelijke afspraken uitblijven en/of gemeenten geen 

Rijksbudget ontvangen voor deze extra taken, dienen mogelijk (aanvullende) afspraken te worden gemaakt met de 

Omgevingsdiensten die de taken uitvoeren voor povincie en gemeenten (omvang taken blijft globaal gelijk, 

opdrachtgever wijzigt gedeeltelijk). 

8 Provincie heeft toegezegd dezelfde bodem financien in te brengen, zolang er nog geen landelijke afspraak is. 

Verantwoordelijkheid ligt wel bij het juist BG. 

9 vanuit het rijk is nog onduidelijkheid over de financien. provincie en gemeenten zijn wel met elkaar in gesprek. niet 

zeker of het lukt om dit nog te regelen voor 1-1-23 

 

Vraag 52. Legesmodel is aangepast 

1 De legesverordening moet nog vastgesteld worden door PS in het najaar 

2 November besluit PS 

3 In procedure, voor IWT klaar 

4 Wordt aan gewerkt, maar is nog niet gereed. Vergt veel tijd en afstemming. 

5 Wordt in december 2022 vastgesteld in PS 

6 legesverordening zal worden aangepast, maar zal obv huidige inzichten een eerste nieuwe versie gaan zijn; vrsgen 

omtrent in rekening brengen van adviestaken dan wel de aanwezigheid aan de omgevingstafel zijn nog niet 

beantwoord. 

7 Vaststelling in PS december 2022. 

   



 
 

257 / 288 

 

Vraag 53. Mandaatregelingen is aangepast 

1 Mandaatregelingen provinciale organisatie en Omgevingsdiensten moeten nog worden vastgesteld 

2 In uitvoering 

3 Voor IWT klaar 

4 Wordt aan gewerkt, in Q4 gereed. Mede afhankelijk iwt OW 

5 Wordt in december 2022 vastgesteld in PS 

 

Vraag 54. Verordening planschade is aangepast 

1 Heeft geen prio, komt heel weinig voor. 

2 PS hebben op 13-07-2022 de benodigde heffings- en schadeverordeningen vastgesteld 

3 In Q4 worden afspraken met gemeenten gemaakt over de beoordeling van omgevingsplannen. 

4 Hebben we niet of vervalt van rechtswege ivm invoering Owet 

5 daar kan met alle andere nog op te lossen taken nu nog niet de prioriteit liggen  

6 deze wordt ingetrokken, is niet meer verplicht. Er wordt gewerkt aan een regeling nadeelcompensatie.  

7 In de omgevingsverordening zijn ook de artikelen opgenomen voor de nadeelcompensatie die voornamelijk de 

procedure beschrijven voor de nadeelcompensatie uit de Omgevingswet. Deze treden dan tegelijk met de 

Omgevingswet per 1 januari 2023 inwerking. 

8 Verordening planschade 2012 vervalt van rechtswege bij iwt Omgevingswet 

 

Vraag 55. Basisdocumenten/sjablonen/checklisten zijn aangepast 

1 Het merendeel is al aangepast en wat er nu nog ontbreekt is per 1-1-23 klaar 

2 Wij hebben hier de RUD voor, in overleg met hen zullen we mogelijke aanpassingen doorvoeren. 

3 Maar wel tijdelijk en hoogst noodzakelijk 

4 Afspraken gemaakt, uitvoering OD 

5 toezicht en handhaving ligt grotendeels bij de uitvoeringsdiensten. 

6 Proces is uitgewerkt samen met de ketenpartners, ketenafspraken zijn gemaakt en worden geborgd in onze interne 

processen en werkafspraken  

7 Basisdocumenten en checklisten moeten nog aangepast worden conform Omgevinsgwet. 

8 nee, deels gereed. Omzetting van inrichting naar mba's en bevoegdheidsverschuivingen / dossieroverdrachten van 

gemeenten naar provincie en daarmee TH zullen niet gereed zijn voor 1-1-2023 

9 Is niet van toepassing. Er wordt door de provincie geen toezicht gehouden en de handhaving wordt uitgevoerd door 

de omgevingsdienst. Beantwoording gaat alleen over de taken die de provincie nog zelf (deels) uitoefent, niet over wat 

is uitbesteed aan de omgevingsdienst.  

10 Afhankelijk van werkend DSO 

11 deze taken zijn belegd bij omgevingsdienst, doen wij niet zelf 

 

Vraag 56. Voldoende medewerkers opgeleid 

1 veel medewerkers hebben al eerdere cursussen doorlopen maar vanwege de herhaalde uitstel is er wel behoefte aan 

herhaalcursussen. Ook het capaciteitsgebrek en de vele openstaande vacatures bij veel OD's is een punt van aandacht. 

2 In een tijdelijke organisatie. Nog niet in de definitieve organisatie 

3 Is voor OD, gaan wij niet over 

4 Opleidingen voor handhaving starten in Q4 (toezicht ligt hoofdzakelijk bij uitvoeringsdiensten). 

5 Medewerkers vinden het nu al lastig om met de generieke processen en systemen voor VTH te werken. Daar nog de 

wijzigingen voor de OW in borgen. Gaat voor lang niet alle medewerkers lukken voor 1-1-23. Eigen werkwijzen zijn erg 

hardnekkig 
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Vraag 56. Voldoende medewerkers opgeleid 

6 Zie het antwoord bij 10.2. 

7 nee, onvoldoende personeel beschikbaar 

8 Is niet van toepassing. Er wordt door de provincie geen toezicht gehouden en de handhaving wordt uitgevoerd door 

de omgevingsdienst. Beantwoording gaat alleen over de taken die de provincie nog zelf (deels) uitoefent, niet over wat 

is uitbesteed aan de omgevingsdienst.  

9 opleidingstraject start dit najaar 

10 deze taken zijn belegd bij omgevingsdienst, doen wij niet zelf 

 

Vraag 57. Medewerkers voldoende opgeleid 

1 Wel in de tijdelijk organisatie 

2 Is voor OD, gaan wij niet over 

3 Opleidingen voor handahving starten in Q4 (toezicht ligt hoofdzakelijk bij uitvoeringsdiensten). 

4 Zie 19.2 

5 Sommige opleidingen zijn nog bezig. 

6 nee, onvoldoende personeel beschikbaar 

7 Is niet van toepassing. Er wordt door de provincie geen toezicht gehouden en de handhaving wordt uitgevoerd door 

de omgevingsdienst. Beantwoording gaat alleen over de taken die de provincie nog zelf (deels) uitoefent, niet over wat 

is uitbesteed aan de omgevingsdienst.  

8 Opleidingstraject start dit najaar. Werkende weg leren in 2023 is noodzakelijk omdat oefentijd ontbreekt. 

9 deze taken zijn belegd bij omgevingsdienst, doen wij niet zelf 

   



 
 

259 / 288 

 

Algemene opmerkingen  

1 De grote lijn die er bij ons uitkomt: 

- De aansluitingen zijn er (onze “stekker” op het “stopcontact” DSO) 

- We hebben een aantal succesvolle publicaties gehad, maar dat heeft wel tijd gekost; muteren kan nog 

niet; alle zaken die daar “achteruit komen” zoals de TR zijn dus vertraagd 

- We prioriteren nu primair het vergunningenproces en het proces van advies aan gemeenten en de 

verplichte TR; we moeten en willen op 2-2-2023 in staat zijn om aanvragen in behandeling te nemen. 

- Uitwerken en inpassen van projectbesluit, programma’s, instructie krijgt 2e prioriteit 

- Leges zal zo mogelijk dit jaar aangepast worden, maar zal altijd een eerste wijziging zijn, die op basis 

van de praktijk verder zal worden gewijzigd. 

2 Stelselniveau en keten. De uitvraag gaat in op de losse instrumenten en natuurlijke gaan ze in op de grote 

onderdelen. Wat ik erg mis in het geheel is dan beoordeling en toetsing van het stelsel. Als losse 

instrumenten werken werkt de samenhang tussen de instrumenten ook? We zijn nog niet zover dat we 

dat kunnen toetsen en daar maak ik mij zorgen over. We zijn nog lang niet zover om echt te kunnen 

overzien wat de impact op de dienstverlening is. We overzien ieder hobbeltje apart, maar de mogelijke 

knelpunten die daarachter liggen kunnen we niet inschatten.   

3 Kleine issues grote impact. Ook zijn er kleine problemen die de werking van het stelsel niet mogelijk 

maken, die we niet met elkaar bespreken.. Muteren is een groot onderdeel (dat nu niet werkt) en daarmee 

een groot risico. Maar de beschikbaarheid van 'tophaken', daarvan wordt veronderstelt dat het wel gaat 

werken. Dit weten we niet. Als deze tophaken voor provincies niet beschikbaar zijn, zijn we niet in staat 

om een vergunning de deur uit te doen. 

4 Impact op dienstverlening. Ik zou het mooi vinden als we op het niveau van de dienstverlening uitspraken 

zouden kunnen doen. Wat zijn zaken die voor provincies van belang zijn en worden die door het DSO 

ondersteunt? Kunnen we op basis van het DSO nu een vergunning verlenen? Nee. Kunnen we op basis 

van het DSO betrouwbare informatie bieden van onze juridische regels met kaartinformatie? Nee. Kunnen 

we voor grote opgaven een projectbesluit nemen om zo woningbouw, energieopgaven mogelijk te 

maken? Nee. Kunnen we belangrijke MER adviezen toevoegen bij publiceren? Nee. Kunnen we bij een 

fout of wijziging van wettelijke kaders of juridische uitspraken onze eigen regels wijzigen? Nee. Kan een 

inwoner zijn weg vinden en antwoorden begrijpelijk tot zich nemen? Nee. Hebben we afgestemde 

dienstverlening met andere overheden? Nee, want we moeten namelijk ook nog een groot deel van de 

info van het Rijk krijgen en met het ontbreken van de tophaken kunnen we niet zoveel)  

Op basis van de werking van het systeem op 2 september zijn we niet in staat om enige dienstverlening te 

kunnen leveren. We zijn nog steeds aan het prutsen aan het fundament, oefen en inregeltijd is er niet 

meer.  Zijn alternatieven nog steeds niet ontwikkeld en getest (of niet goed zoals bij de verordening) 

5 Objectiviteit bij beoordeling stan van zaken technische werking. Er zijn zorgen over de objectieve 

uitvoerbaarheid. Er wordt nu al jaren aan gebouwd, ja er zijn stappen gemaakt, maar er staat in het najaar 

geen werkend stelsel. Alles wat een normaal ICT proces zou moeten doorlopen is hier al uit gesloopt, de 

risico's zijn niet meer te overzien en niet beheersbaar. De wil en de wens ook bij ons intern is groot, maar 

als deze vraag vorig jaar zou worden gesteld of aan het begin van het traject op tafel had gelegen of dit 

een verantwoorde manier is van inwerkingtreding, dan had niemand zich eraan willen branden. Eigenlijk 

zou er een normale procedure doorlopen moeten worden en omgevingen beschikbaar moeten zijn om te 

kunnen testen oefenen, gebruikersacceptatietesten moeten komen voordat keuzes uberhaupt gemaakt 

kunnen worden. Het is te politiek geworden in plaats van dat het uitvoerbaar is. 

6 Risico productieomgeving. We werken nu op de pre omgeving. Er is nog niets bij ons bekend over de 

productieomgeving. We hebben in onze planning hiervoor 4 weken aangehouden, maar geen idee of dat 

genoeg is. Dit is een heel groot risico om van de ene naar de andere omgeving over te gaan met zoveel 

bevoegd gezagen en zoveel onduidelijkheid. Stel we krijgen op de pre het een en ander nog op orde, dan 

is het maar de vraag hoe het proces richting productie gaat. 
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Algemene opmerkingen  

7 Doorontwikkelproces. De vraag die nog niet is gesteld, is hoe risicovol is het doorontwikkelingsproces 

zonder andere omgevingen vanaf 1 januari bij livegang. Welke effect heeft het op de dienstverlening? Zijn 

we in staat om dat te doen? Gelet op de aanloop naar deze fase. 

8 Wij vinden dit een moeilijke enquête om in te vullen met alleen ja of nee. Deze antwoorden doen eigenlijk 

geen recht aan de nuances van de huidige situatie. Zo hebben wij de volgende aandachtspunten: 

Het feit dat iets er is kan beteken dat iets technisch werkt, net een keertje technisch getest is, of dat ermee 

geoefend is of is beproefd in de praktijk. Dat is nu niet uitgevraagd. Voor veel zaken geldt, door de 

beperkte tijd, dat we net bij het technisch testen zijn. 

Er zijn zorgen over de gang van pre-omgeving naar productie omgeving. Dat staat alleen bij de visie 

uitgevraagd en niet bij de andere instrumenten. Als half november het besluit komt dat we definitief in 

werking gaan per 1-1-23 dan moeten we dan nog direct aan de slag met de stap naar productie maken. 

Een proces dat we nog niet getest hebben en maar van hopen dat het goed gaat. 

Er zit geen gradatie / prioritering in alle vragen. Wat zijn nu echt de essentiele onderdelen die moeten 

werken. Ofwel hoe verhouden de verschillende antwoorden zich tot elkaar. Welke ja’s en nee’s zijn het 

meest belangrijk? Als voorbeeld onze omgevingsverordening en het muteren ervan. Ons advies is dat die 

echt via plan A moet. De zogenaamde showstopper. Dat lees je niet/onvoldoende uit de resultaten ja en 

nee nu.   
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Bijlage III. Toelichtingen Waterschappen 

De respondenten hadden de mogelijkheid om bij hun respons opmerkingen te plaatsen. Deze opmerkingen zijn 

allemaal onverkort in deze bijlage opgenomen. Op deze wijze bieden wij een compleet inzicht in gegeven reacties. In 

sommige van de geplaatste opmerkingen wordt gerefereerd aan individuele overheidsorganisaties of leveranciers. Met 

het oog op anonimiteit zijn deze referenties verwijderd. 

 

Toelichtingen vraag 1. Is het waterschap in staat een projectbesluit vast te stellen dat voldoet aan de eisen van de 

Omgevingswet? 

1 Het proces om het Projectbesluit te publiceren in het DSO start en is nog niet getest. Als TAM is publicatie in DROP 

wellicht een alternatief. 

2 Interne werk- en procesafspraken 

3 Er dient nog een training georganiseerd te worden voor de relevante gebruikers. 

4 Er zijn wel stappen gezet. Zo wordt er een handboek(je) met een stappenplan en afwegingskader voor het projectbesluit 

voorbereid, maar dit moet nog binnen de organisatie worden gepresenteerd, akkoord worden bevonden en 

geïmplementeerd. Een conceptmodel-projectbesluit is vanuit de softwareleverancier (…) aangeleverd en ligt nu intern ter 

beoordeling voor aan inhoudelijk deskundigen. 

5 We willen eerst het format teksten in samenwerking met de leverancier. 

6 Stroomlijnen en afstemmen van werkprocessen moet nog verder uitgewerkt worden. 

7 In oktober gaan het DB en de AV besluiten onder welke criteria wij een VED en projectbesluit gaan doen, met de 

bijbehorende processtappen. Op hoofdlijnen gaat het beleid zijn conform overleg met de Unie. 

 

Toelichtingen vraag 2. Is het waterschap in staat om het projectbesluit digitaal te publiceren via het DSO-LV? 

1 De voorwaarden lijken op orde (software in huis e.d.), maar we moeten er nog mee testen en oefenen. Dit staat de 

komende weken gepland. 

2 Voor dit antwoord is gekozen omdat de nieuwe STOP/TPOD standaard Projectbesluitr pas recent door (…) is vrijgegeven. 

De Unie en HWH hebben dit nu in een werkgroep opgepast o.l.v. (…). Wij volgen deze ontwikkelingen om het projectbesluit 

naast de inhoud ook goed digitaal te kunnen ontsluiten. 

3 Onze leverancier verwacht in het Q3 de inrichting af te ronden. In Q4 willen we testen en daarmee conclusies trekken of we 

of we tijdig gereed zijn voor inwerkintreding. Naar verwachting zou dit mogelijk moeten zijn, het blijft echter spannend of 

de software tijdig af is. 

4 In afwachting van het besluit over de STOP TPOD; onze leverancier moet nog de koppeling maken, daarna pas kunnen wij 

publiceren. 

5 Afhankelijk van de werking van het DSO 

6 Het is op dit moment nog niet mogelijk om in onze aangeschafte software een projectbesluit te publiceren via het DSO-LV. 

Dit staat op de planning voor het najaar. Wij gaan kort na 1 januari 2023 een projectbesluit publiceren. Mochten we tegen 

issues aanlopen met het testen en publiceren in het DSO, maken we alsnog gebruik van de TAM om vertraging in de 

projectprocedure te voorkomen. 

7 Op dit moment nog gewerkt aan de totstandkoming van de uitvoeringsorganisatie voor wat betreft het ontsluiten van 

geogevens en besluit in het DSO. De verwachting is dat dit vóór 1 januari 2023 gereed is. 

8 In samenspraak met leverancier testen. 

9 (…) ((...)) heeft nog niet deze functionaliteit van het projectbesluit in zijn softwarepakket opgenomen. Indien deze niet tijdig 

beschikbaar komt, zal het waterschap gebruik maken van een TAM, via de huidige route (DROP). 

10 We gaan er van uit op 1 januari gereed te zijn maar zijn nog niet zo ver dat we dit ook al hebben kunnen testen etc. 

11 "Wij moeten de acceptatietesten van de ICT nog starten in de DSO-PRE omgeving. Wij moeten de produktie koppeling nog 

testen."   
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Toelichting vraag 3. Criterium 5.1: Is het waterschap in staat informatieverzoeken, meldingen en aanvragen voor 

vergunningen uit het DSO te ontvangen?  

1 Per 1 oktober is de koppeling gereed en getest. 

2 Ja! Dat kunnen we in de testomgeving, maar we kunnen het nog onvoldoende verwerken in ons zaaksysteem. 

3 Afhankelijk van de werking van het DSO 

4 Onze software leveranciers (…) (mindere mate (...)) leveren in oktober de updates van de functionaliteiten die hiervoor 

noodzakelijk zijn op. Dat is laat. Ook halen wij fouten uit de software van leveranciers waardoor vertraging wordt 

veroorzaakt en er effectief minder tijd beschikbaar is voor indringende ketentesten (IKT) en te oefenen voor 1 januari 2023. 

Op een snelle en efficiënte wijze die verbeteringen doorvoeren is geen sinecure. De techniek vanuit onze software 

leveranciers is nog niet zover dat we dat snel en efficiënt kunnen doen; het vraagt dus veel tijd en overleg met leveranciers. 

Werk het dan helemaal niet? Nee. Bezien vanuit de context minimale werking kan er al wel het nodige. Maar hadden we 

beter gehoopt en wellicht ook verwacht. Door de workload die dit veroorzaakt blijft regulier werk liggen en dat is zorgelijk 

en tegelijkertijd inherent aan dergelijke ingrijpende veranderingen. 

5 In de DSO-PRE omgeving zijn wij klaar. Het is nog niet gekoppeld on getest met de Productie omgeving. 

 

Toelichting vraag 4. Criterium 5.2: Beschikt het waterschap over toepasbare regels voor de indieningsvereisten? 

1 Vragenbomen (toepasbare regels) worden op dit moment ontwikkeld en getest. 

2 We gaan geen gebruik maken van de bruidsschat voor zover het de indieningsvereisten betreft. Het grootste gedeelte van 

de indieningsvereisten uit de Waterschapsverordening zijn inmiddels toepasbaar gemaakt. De verwachting is dat vóór 2023 

alle indieningsvereisten toepasbaar zijn. 

3 Voor de belangrijkste activiteiten zijn TR's voor de indieningsvereisten beschikbaar, maar er moeten nog wat verbeteringen 

aangebracht worden. 

4 We zijn momenteel hard aan het werk om de waterschapsverordening in te regelen in de het DSO d.m.v. het opstellen en 

uitwerken van toepasbare regels. We starten met de belangrijkste en meest voorkomende activiteiten. 

 

Toelichting vraag 6. Criterium 5.3: Zijn de processen ingericht om informatieverzoeken, meldingen en aanvragen voor 

vergunningen, waarvoor geen samenwerking nodig is (enkelvoudige aanvragen) te behandelen? 

1 Zie ook eerder punt. We zijn nog onvoldoende in staat om de aanvragen op correcte manier in ons zaaksysteem te 

verwerken. 

2 Nog niet volledig ingericht, de inrichting is nog gaande. 

3 Interne procesafspraken dienen geactualiseerd te worden. De verwachting is dat dit vóór 2023 gereed is. 

4 Momenteel werken wij hard om de interne processen in te richten, zodat deze uiterlijk 1 januari 2023 gereed zijn. 

5 Zie vraag 6 en 7. In de basis is het DSO ingericht maar de verschillende activiteiten moeten nog omgezet worden in 

toepasbare regels en ontsloten worden via de vragenbomen. Dit vergt nog veel tijd en aandacht. 

6 "1. Daar waar het activiteiten betreft die vandaag gedaan worden, is dit gereed. 2. Er is nog niet getest of met de komende 

onbekende werklast de beslistermijn van 8 weken gehaald kan worden. Mogelijk voldoen wij niet aan die gestelde periode. 

3. Er is nog te weinig getest om een inschatting te kunnen maken van de opstart werklast en continue werklast door de 

komende vragen over werking of ondersteuning om correct met het omgevingsloket te werken." 
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Toelichting vraag 7- 

Criterium 5.3: Zijn de processen ingericht om informatieverzoeken, meldingen en aanvragen voor vergunningen, 

waarvoor wel samenwerking met andere partijen nodig is (meervoudige aanvragen) te behandelen? 

 

1 De processen zijn voorbereid, maar moeten nog worden getest. Dit staat de komende maanden gepland. 

2 Digitaal zijn wij gereed om samen te werken met andere partijen. Met enkele partijen dienen echter nog aanvullend 

afstemming plaats te vinden en afspraken gemaakt te worden. Een van de belangrijkste partijen voor een Waterschap zijn 

gemeenten en deze zijn in ons stroomgebied nog niet allemaal gereed. 

3 Dit is sterk afhankelijk van een goed werkende keten met iedere betrokken overheidspartij. Dat wordt op dit moment in 

regionaal verband gezamenlijk getest en worden de nodige werkafspraken gemaakt. 

4 Hiervoor lopen momenteel diverse ketentesten! 

5 Het gesprek hierover is nog gaande. 

6 Er wordt nu nog gewerkt aan het maken van interne werkafspraken. Mandaten e.d. zijn inmiddels geregeld. 

7 Momenteel werken wij hard om de samenwerkingsafspraken en -processen met externe partijen in te richten, zodat deze 

uiterlijk 1 januari 2023 gereed zijn. 

8 Ketenafspraken worden momenteel getest op volledigheid en juistheid. 

9 Staat wel op de planning, maar nog niet uitgevoerd. 

10 Procesafspraken zijn gemaakt, haalbaarheid is nog niet getest en ook de technische samenwerking binnen DSO is nog niet 

getest. 

11 "In (…) zijn er principe afspraken gemaakt voor de samenwerking. Er is niet getest of de de beslistermijn haalbaar is." 

 

Toelichting vraag 8. Criterium 5.4: Bezitten voldoende medewerkers de competenties die nodig zijn om 

informatieverzoeken, meldingen en aanvragen voor vergunningen conform de eisen van de Omgevingswet te beoordelen? 

1 De opleidingen zijn voor alle betrokken medewerkers gestart. 

2 opleidingen worden verzorgd. 

3 De verordening is beleidsneutraal omgezet. 

4 Opleidingstraject moet nog gestart worden, zal in het laatste kwartaal van 2022 gedaan worden. 

5 Ongeveer de helft van onze medewerkers, die informatieverzoeken, meldingen en aanvragen voor vergunningen onder de 

Omgevingswet behandelen, bezitten de competenties die nodig zijn (vanwege hun betrokkenheid bij de implementatie van 

de Omgevingswet in onze organisatie). De andere helft volgt momenteel (2e helft 2022) een opleidings- en 

trainingsprogramma zodat zij deze competenties ook bezitten op 1 januari 2023. 

6 We zijn bezig met opleidingen en trainingen. 

7 Er wordt nog volop geoefend. 

8 De onduidelijkheid rondom inwerkingtreding zorgt er voor dat opleidingen nog onvoldoende aandacht hebben gehad. De 

competenties voor het toepassen van de waterschapsverordening gaat voldoende zijn maar voor de overige onderdelen 

Omgevingswet waar we mee te maken hebben (BAL / Bruidsschat) heeft nog aandacht nodig. 

 

Toelichting vraag 9. Beschikt het waterschap over een vastgestelde waterschapsverordening die voldoet aan de eisen van 

de Omgevingswet? 

1 De regels van onze waterschapsverordening zijn al vastgesteld. Eind november worden de werkingsgebieden (de 

bijbehorende kaarten) vastgesteld. Het geheel is dus gereed voor 1 januari 2023. 

2 De waterschapsverordening wordt in september 2022 vast gesteld. 

3 Het (bestuurlijk) vaststellingsproces loopt op dit moment, gericht op een definitieve vaststelling bij inwerkingtreding 

Omgevingswet. 

4 Wordt in het AB vastgesteld op 23 november. 

5 De Waterschapsverordening (conform de eisen van de Ow) is in concept bijna gereed en de verwachting is dat die vóór 

2023 is vastgesteld. 

6 De waterschapsverordening wordt eind oktober vastgesteld. 
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Toelichting vraag 9. Beschikt het waterschap over een vastgestelde waterschapsverordening die voldoet aan de eisen van 

de Omgevingswet? 

7 Er is een vastgestelde waterschapsverordening, deze is echter nog niet inwerking getreden omdat dit afhankelijk is van 

daadwerkelijke inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

8 "De Algemene Regels worden medio November vastgesteld door het DB. Na de update naar het Omgevingsloket is de 

waterschapsverordening klaar." 

 

Toelichting vraag 10. Is het waterschap in staat om de waterschapsverordening digitaal te publiceren via het DSO-LV? 

1 Er zijn nog een aantal werkingsgebieden die ontbreken. De verwachting is dat deze gereed en werkend zijn voor de 

inwerkingtreding Omgevingswet. 

2 we hebben nog steeds te maken met de problematiek van de bestandsgrootte van de werkingsgebieden 

3 Nog enkele technische punten moeten worden opgelost. En van pre-prod naar poductieomgeving. 

4 De verwachting is dat de Waterschapverordening vóór 2023 digitaal toepasbaar is gemaakt in het DSO. 

5 De werkingsgebieden vormen nog een belemmering voor een volledige upload naar de omgevingswet. 

6 Gaan er van uit dat dit werkt maar het is niet getest. 

7 "Nog niet alle kaarten passen binnen de technische grenzen (100 MB per kaart en 1GB totaal). Er is een risico dat dit niet 

passend wordt waardoor de aanvragen die hier betrekking op hebben een foutief antwoord geven." 

 

Aanvullende opmerkingen gemaakt in het open toelichtingsveld  

1 Het antwoord op vraag 8 en vraag 16 is afhankelijk van de werking van het DSO. 

2 Alle aandacht gaat uit naar de werking van het DSO. Verlies niet uit het oog wat de echte bedoeling is van de Ow, zoals 

werken als een overheid, denken in mogelijkheden voor de inititatiefnemer etc. 

3 Het waterschap (…) heeft geen gelegenheid meer vóór 2023 om de werking van de Waterschapsverordening en 

projectbesluit uitvoerig in het DSO te testen. 

4 Ons waterschap werkt sinds 2017 zoveel mogelijk in de geest van de Omgevingswet. Het maatschappelijk doel van de 

Omgevingswet is conform art. 1.3 "het beschermen en de duurzame ontwikkeling van de kwaliteit van de leefomgeving"'. 

Een doel dat goed past bij het 'water- en bodem sturend principe' en de watertransitie die noodzakelijk is. De 

implementatie van de Omgevingswet vraagt 20% wet- en regelgeving/DSO en 80% anders werken. Extern georiënteerd en 

verandergericht. De enquêtevragen en het maatschappelijk debat gaan helaas (vaak door commerciële en sec politieke 

belangen) over de 20%. Net als de meeste overheden volgen wij de gehele beleidscyclus en leveren wij tal van producten 

op die onderdeel zijn van de invoeringsstrategie van de Omgevingswet. Voorbeelden zijn: - Vastgestelde Blauwe 

OmgevingsVisie2050 - zie www.BOVI2050.nl (al meer dan 22.000 keer bezocht!!) - Vastgesteld Blauw 

OmgevingsProgramma (BOP) - Vastgesteld Blauwe Aanpak Participatie (BAP) - meer dan 30 pilots en experimenten - 

leerlijnen ontwikkelen en geven voor deskundigheidsbevordering van medewerkers (inclusief Omgevingswet games) - een 

GebiedsAtelier ingericht om het ruimtelijk denken en doen eigen te maken - intensieve samenwerking met 

kennisinstellingen zoals het (…) - intensieve samenwerking met het (…) - interbestuurlijke samenwerkingsafspraken maken 

in oa regio (…) 

5 Vaststelling van de ontwerp-Waterschapsverordening vindt bij ons in 2022 plaats. Vaststelling van de definitieve 

Waterschapsverordening is voorzien in het voorjaar van 2023. 

6 Nee 

7 Bij het criterium Projectbesluit hebben we nu 'niet relevant' aangevinkt omdat we naar de huidige inzichten niet voorzien 

dat we in Q1 2023 een projectbesluit moeten publiceren. Los daarvan is het kunnen opstellen van een projectbesluit in het 

DSO een zorgenkindje. De benodigde software is nog niet beschikbaar. We kunnen hiermee dus nog niet oefenen. 

Daarnaast is een stabiel DSO zeer gewenst. Er vinden nog steeds aanpassingen plaats. Hierdoor wordt het intensief en 

integraal testen bemoeilijkt. Zo vlak voor de IWT wordt het zo langzamerhand wel kort dag om - op zijn minst - eenzelfde 

dienstverlening te bieden als nu het geval is. 

8 Het digitale aspect van de Omgevingswet is een onderdeel van het algehele implementatie proces. Naast meer diepgang 

omtrent deze voortgang, zou de enquête wat ons betreft ook meer robuust zijn als er ook aandacht was voor samenwerken 

in de keten. 
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Aanvullende opmerkingen gemaakt in het open toelichtingsveld  

9 Bij vraag 8 kun je geen 'nee' invullen. DSO ==> basis werkt en staat alleen het vullen d.m.v. de waterschapsverordening om 

te zetten naar toepasbare regels vergt nog veel tijd en aandacht. Ook testen van haalbaarheid en technische werking in het 

kader van samenwerking en samenwerkingsafspraken is nog onvoldoende gebeurd. 

10 Van waterschap (…): 1. De adviezen van Adviescollege ICT-toetsing aan de eerste kamer (14/2/2022) hebben geen zichtbare 

opvolging gegeven. Schriftelijke verantwoording hiervan zien wij graag om tot verantwoorde invoering te komen. A. 

migiteer de gemeldde risico's B. Maak de DSO-keten robuuster: indringend testen ; versterken sturing op operationeel 

beheer ; expliciet vaststellen werkbaarheid DSO-LV (zie ook opmerkingen onder 2. en verder) C. Baseer nieuwe 

inwerkingtredingsdatum op integrale kritiekepadplanning 2. Wij verwachten dat vele inwoners en bedrijven niet in staat 

zullen zijn de stappen in het omgevingsloket te completeren. Het gebruik is ingewikkeld. Onbekend is hoe dit zich uit werkt 

op 2A. de fysieke omgeving (mensen beginnen alvast zonder vergunning) 2B. de werkdruk (wij krijgen mogelijk veel 

klachten en correctie-werk) Dit vergt meer en landelijk / provinciaal gecoordineerd testen dan tot nu toe gebeurd. 3. Wij 

verwachten veel telefonisch contact met vragen over de te kiezen activiteiten / werkzaamheden. 3A de mogelijke 

genoemde activiteiten zijn deels overlappend/synoniem. Alleen een jurist/expert kan het onderscheid maken. 3B. Daar waar 

meerdere bevoegd gezagen een vragenlijst presenteren zijn deze niet onderling consistent. Dit vergt herziening van de 

landelijk beheerde activiteiten/werkzaamheden lijst en de bijbehorende beheersorganisatie. 4. Onvoldoende testen. Zo ver 

wij weten is het DSO ICT systeem, de keten, nog niet onderworpen aan een stress / load test. Dit is standaard bij 

grootschalige inbedrijfsname. Er is geen rapport beschikbaar. 5. Er zijn geen kwantiatieve acceptatiecriteria om een (…) 

beslissing te nemen. Graag zien we dit wel gebeuren zodat helder is waar de knelpunten zijn na inwerkingtreding en tijdig 

maatregelen genomen gaan worden. 
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Bijlage IV. Toelichtingen Rijkspartijen 

De respondenten hadden de mogelijkheid om bij hun respons opmerkingen te plaatsen. Deze opmerkingen zijn 

allemaal onverkort in deze bijlage opgenomen. Op deze wijze bieden wij een compleet inzicht in gegeven reacties. In 

sommige van de geplaatste opmerkingen wordt gerefereerd aan individuele overheidsorganisaties of leveranciers. Met 

het oog op anonimiteit zijn deze referenties verwijderd. 

 

Toelichting vraag 1. Start oefenen plan met andere overheden? 

Situatie nu 

1 Er worden en zijn meerdere rijksregels aangepast. Maar hier wordt niet zozeer over geoefend met andere overheden.  

2 We zijn nog aan het oefenen 

3 Defensie heeft met eerste try-out geoefend met het DSO. Daarnaast is via pilots ISK en werkplaatsen inhoudelijk geoefend.  

4 Als gevolg van een issue bij DSO LV is het sinds begin augustus niet mogelijk om te oefenen. (…) kan momenteel geen 

aanvragen en meldingen ontvangen. Deze situatie duurt zeker nog voort tot 8 september. (…) heeft een oefenplan en 

oefeningen, ook met andere overheden zijn in gang gezet. 

5 geen onderdeel basisniveau 

6 naast de tryout hebben we dit nog niet verder gedaan, moet nog opgepakt worden 

Verwacht per datum inwerkingtreding 

1 Een en ander is wel afhankelijk van het tijdig oplossen van het issue mbt het niet kunnen ontvangen van aanvragen en 

meldingen. 

2 Wel nog wat actie benodigd. De actie hiervoor ligt bij (…) aan te haken bij andere botsproeven e.d.  

  

Toelichting vraag 2. Participatie is ingeregeld? 

Situatie nu 

1 De mijlpaal is anders dan de toelichting op de mijlpaal. Participatie is standaard ingeregeld en wordt licht gewijzigd in het 

licht van de omgevingswet. Er zijn al projecten waarmee vooruitlopend op de Omgevignswet 'in de geest van' wordt 

geparticipeerd. Door de grote hoeveelheden projecten is het echter niet uit te sluiten dat dit in sommige projecten niet 

optimaal zal plaatsvinden. Maar dat betekent niet dat het er niet op ingeregeld is. Datzelfde geldt ook voor de andere 

werkprocessen, zoals vergunningverlening 

2 We zijn interdepartementaal afspraken hierover aan het maken  

3 Voor het verlenen van vergunningen zijn procedures opgesteld. Daarnaast is er een visie op samenwerking gereed. 

Participatie beleid wordt voor eind 2022 vastgesteld 

4 onderdeel implementatie vergunningverlening najaar 2022 

5 Werkprocessen zijn op papier aangepast en worden momenteel ingericht in de applicaties, en waar nodig worden afspraken 

over vooroverleg gemaakt. 

6 Op onze werkzaamheden is veelal de UOV-procedure van toepassing, er is aandacht bij het team voor de checkvraag of/hoe 

participatie heeft plaatsgevonden 

7 we zijn al ver maar nog niet klaar 
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Toelichting vraag 3. Kunnen actualiseren beperkingengebieden? 

Situatie nu 

1 De beperkinggebieden militaire luchthavens ontbreken in DSO. (…)  heeft gevraagd dit te herstellen. Proces hiervoor loopt. 

Heeft hoge prioriteit na inwerking treding 

2 n.v.t. 

 

Toelichting vraag 4 – Kunnen opstellen programma en monitoren omgevingswaarden? 

Situatie nu 

1 programma is een keer opgesteld. Blijft vraag of dit ook op heel grote schaal goed zal gaan. Proces monitoren 

omgevingswaarden is niet grootschalig gewijzigd t.a.v. de huidige monitoringsprogramma's voor met name milieu-normen.  

2 Let wel omgevingswaarden kunnen niet in TPOD programma worden opgenomen dus monitor moet apart buiten DSO om 

worden georganiseerd. 

3 programma n.v.t. 

Verwacht per datum inwerkingtreding 

1 programma n.v.t. 

  

Toelichting vraag 5. Kunnen toepassen procedure projectbesluit? 

Situatie nu 

1 Hierbij gaat het alleen om het statische deel van het projectbesluit, conform de interbestuurlijke besluitvorming hierover. 

2 Defensie verwacht op korte termijn geen projectbesluit te hoeven nemen. Voor de digitalisering van het projectbesluit is het 

serviceteam rijk beschikbaar hier zijn afspraken mee. Voor de inhoudelijke uitwerking van het projectbesluit moet nog 

worden bepaald of dit intern wordt opgepakt of er samenwerking wordt gezocht met andere departementen/RVB 

3 gestart, nog niet afgerond 

Verwacht per datum inwerkingtreding 

1 met behulp van STR 

 

Toelichting vraag 6. Start digitaal oefenen? 

Situatie nu 

1 Ja, we zijn aan het oefenen maar tijdens oefenen blijken er nog wel de nodige problemen met DSO. Publiceren, leges, en 

Toezicht en handhaving moeten nog worden afgehecht.  

2 Try-out en in oktober aanvullend oefenen.  

3 tevens onderdeel implementatie vergunningverlening najaar 2022 

4 Voor alle type procedures is de aansluiting van DSO-LV naar applicaties getest. De vervolgstap is het oefenen. Als gevolg 

van een issue bij DSO LV is het sinds begin augustus niet mogelijk om te oefenen. (…)  kan momenteel geen aanvragen en 

meldingen ontvangen. Deze situatie duurt zeker nog voort tot 8 september. 

5 er is geoefend met de stamviewer. De STAM-koppeling is sinds eind augustus 2022 gerealiseerd. 
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Toelichting vraag 6. Start digitaal oefenen? 

Situatie nu 

1 gestart, nog niet afgerond  

Verwacht per datum inwerkingtreding 

1 Oefenen behoeft dit najaar nog intensivering.  

2 Afhankelijk van tijdige oplossing issue DSO LV mbt het kunnen ontvangen van aanvragen en meldingen 

  

Toelichting vraag 7. Werkende aansluiting gerealiseerd? 

Situatie nu 

1 Publiceren moet nog worden afgehecht. (…) is aangesloten voor max 10 vergunningen. Als de routering in DSO verkeerd 

gaat en er komt meer bij (…) dan initieel bedacht ontstaat er een probleem. Met (…) wordt dit nader verkend.  

2 zie ook 6 

3 triggerbericht werkt nog niet, uiterlijk sep gereed 

 

Toelichting vraag 8. Interbestuurlijk oefenen gestart? 

Situatie nu 

1 Zie punt 6  

2 er is geoefend in try-out en separaat met een gemeente 

3 Er is een aanvang gemaakt met oefenen, samen met andere partijen. Dit wordt komende tijd voortgezet. Ook doet (…) mee 

aan IBT 

4 diverse oefeningen geweest 

5 naast de tryout hebben we dit nog niet verder gedaan, moet nog opgepakt worden 

Verwacht per datum inwerkingtreding 

1 Oefenen behoeft dit najaar nog intensivering 

 

Toelichting vraag 9. Er is gestart met oefenen in de lijn? 

Situatie nu 

1 er is gestart met oefenen voor vth in de lijnorganisaties. Of dit de gehele lijnorganisatie betreft, is de vraag. 

2 onderdeel implementatie vergunningverlening najaar 2022 

3 Het oefenplan gaat uit van oefenen op grote schaal (met alle betrokken medewerkers in de periode september - december 

4 oefening staat gepland voor november 

5 Eerst uitgebreid naar 3 vg-verleners. Als het werkt de rest 
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Toelichting vraag 10. Legesafspraken zijn gemaakt? 

Situatie nu 

1 via de rijksafspraken 

2 De afspraken zijn gemaakt maar er is nog niet mee geoefend. 

3 (…) kan juridische geen leges heffen voor haar werkzaamheden onder Ow  

4 Het legesproces is doorgenomen en moet nog vertaald worden naar praktische werkafspraken en procesinrichting. 

5 (…) voert de legesinning uit voor (…) en is betrokken bij de legeswerkgroep 

 

Toelichting vraag 11. Kunnen behandelen aanvragen en meldingen? 

Situatie nu 

1 of het altijd binnen de gestelde termijn kan, is natuurlijk de vraag. 

2 De afspraken interdepartementaal moeten nog nader worden geconcretiseerd.  

3 processen zijn ingericht. Procedures worden binnen beschikbare tijd afgerond 

4 onderdeel implementatie vergunningverlening najaar 2022 

5 (…) verleent natura2000-vergunningen, waarvoor de UOV-procedure geldt 

 

Toelichting vraag 12. Kunnen inwinnen en/of geven van advies (met instemming)? 

Situatie nu 

1 Wordt geconcretiseerd in afspraken.  

2 processen zijn ingericht en worden binnen beschikbare tijd afgerond. Afspraken voor advies etc. staan in spiekbrief rijk. 

Zonodig worden gemeenten hiermee nog extra geïnformeerd 

3 onderdeel implementatie vergunningverlening najaar 2022 

4 Het gebruik van de SWF is nog niet beproefd. 

5 Instructie gehad 

 
 
 

Toelichting vraag 13. Kunnen beoordelen van een aanvraag/melding? 

Situatie nu 

1 een aantal begrippen uit de Omgevingswet zullen in de tijd geladen moeten worden en daar zal ook jurisprudentie op 

plaats moeten vinden, zoals de zorgplicht.  

2 processen zijn ingericht. Procedures worden binnen beschikbare tijd afgerond 

3 onderdeel implementatie vergunningverlening najaar 2022 

4 Instructie gehad 
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Toelichting vraag 14. Samenwerkingsafspraken gemaakt met andere overheden? 

Situatie nu 

1 via de rijksafspraken, die incidenteel worden aangevuld met aanvullende afspraken (zoals (…) en (…) in de regio soms 

hebben). 

2 Zie punt 11 en 6  

3 processen zijn ingericht en worden binnen beschikbare tijd afgerond. Afspraken voor advies etc. staan in spiekbrief rijk. 

Zonodig worden gemeenten hiermee nog extra geïnformeerd 

4 onderdeel implementatie vergunningverlening najaar 2022 

5 Dit krijgt vooral invulling via het strategisch overleg met (…) en bij het oefenen met andere partners. Verder pakken de 

teams dit vooral op: bijvoorbeeld rondom de betrokkenheid bij omgevingsoverleg of rondom legesheffing. 

6 dit zal per geval afgesproken worden. De meeste aanvragen zullen rechtstreeks bij (…) worden ingediend. 

7 Is onderdeel van het proces vergunningverlening 

8 uitwerking als onderdeel van het oefenen  

 

Toelichting vraag 15 - Proces toezicht en handhaving zijn ingericht? 

Situatie nu 

1 De mandatering daarvoor wordt vormgegeven  

2 processen zijn ingericht. Op termijn worden mogelijk nog afspraken gemaakt met gemeenten voor toezicht 

3 Najaar 2022 opleiding toezichthouders + opstellen "was-wordt" voor de toezichthouders.  

4 Processen zullen niet wezenlijk veranderen 

5 Intern wel. Nog afspraken maken extern 

Verwacht per datum inwerkingtreding 

1 Na invoering zal naar verwachting veel 'al doende' worden geleerd. 

2 Ja maar deels ook iets dat in de praktijk moet worden ervaren 

 

Toelichting vraag 16 - Afspraken met ketenpartners over digitale uitwisseling gemaakt? 

Situatie nu 

1 speelt ook in de huidige situatie, en via afspraken rijkspartijen 

2 Zie 15. (…) is afhankelijk hiervoor van de partners die dit gaan uitvoeren.  

3 processen zijn ingericht. Op termijn worden mogelijk nog afspraken gemaakt met gemeenten voor toezicht 

4 Hier zijn geen veranderingen ingeregeld tov de huidige werkwijze 

5 Dit wordt per geval afgesproken. 

6 Wens is nog steeds via de swf. Er zijn nog sessies gaande en er worden nieuwe opgestart. 

7 afstemming en uitwerking als onderdeel van het oefenen  
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Toelichting vraag 16 - Afspraken met ketenpartners over digitale uitwisseling gemaakt? 

Verwacht per datum inwerkingtreding 

8 Met dienverstande dat we afhankelijk zijn van onze interdepartementale ketenpartners die dit moeten kunnen.  

9 Twijfel of we dit voor 1 januari rond hebben 
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Bijlage V. Toelichtingen Omgevingsdiensten  

De respondenten hadden de mogelijkheid om bij hun respons opmerkingen te plaatsen. Deze opmerkingen zijn 

allemaal onverkort in deze bijlage opgenomen. Op deze wijze bieden wij een compleet inzicht in gegeven reacties. In 

sommige van de geplaatste opmerkingen wordt gerefereerd aan individuele overheidsorganisaties of leveranciers. Met 

het oog op anonimiteit zijn deze referenties verwijderd. 

 

Vraag 1. OD kan een aanvraag, melding en/of informatieplicht ontvangen, STAM-koppeling is geïmplementeerd en 

beproefd 

Koppeling buiten-binnen is gereed en komt binnen via DSO en SWF. Intern in eigen software nog de nodige uitdagingen 

(Stadsbeheer) 

Meldingen komen binnen in testomgeving, echter wel alle in losse zaken, dit is onwerkbaar. Overzicht is geheel weg met deze 

methode! 

Is al gerealiseerd in Test- & productie 

Koppeling met de pre-productie is gerealiseerd en werkend. Koppeling met de productie is ook gerealiseerd maar wordt in week 

34 nog getest. 

OD (…) heeft een werkende stamkoppeling en kan communiceren via de samenwerkingsfuncionaliteit (SWF). In het najaar wordt 

een nieuw VTH systeem worden geintroducerd, waardoor de koppeling opnieuw moet worden ingesteld, getest en geoefend. 

 

Om te kunnen communiceren met gemeenten moeten die ook zijn aangesloten (techniek), hier zit een afhankelijkheid tussen de 

(...) en gemeenten en de andere ketenpartners. Met als peildatum 11 juli 2022 was onderstaand de situatie van aansluiting vanuit 

de gemeenten: 

Stam: 1 gemeente heeft nog geen stamkoppeling, 12 gemeenten hebben een stamkoppeling maar beperkt geoefend en 3 

gemeenten hebben voldoende geoefend 

Samenwerkingsvoorziening: 7 gemeenten hebben beperkt geoefend en 9 gemeenten hebben niet geoefend 

TR regelbeheer: 10 gemeenten hebben beperkt geoefend en 6 gemeenten niet geoefend 

In veel gevallen is OD (...) betrokken bij de oefensessies, waarbij vooralsnog alleen de techniek word getest. 

 

Provincie heeft een stamkoppeling en de SWF werkt, er zijn toepasbareregels opgesteld. De andere ketenpartners zijn aangesloten 

bijv. VR (...), GGD en het waterschap. 

 

Oefen en testen: 

De enkelvoudige, gerouteerde aanvragen, kunnen we technisch verwerken, deze aanvragen komen rechtstreeks bij ons binnen (zie 

onder behandeldienst).  

 

De regionale casus dierenpension (procesketen meervoudig) heeft het inzicht gegeven dat er nog veel moet gebeuren. In de 

komende periode zal een maatwerkaanpak vanuit de RIO worden opgezet. Achterblijvende gemeenten worden individueel 

benaderd door Aan de slag en de RIO om de techniek stam/SWF/TR/STTR op orde te krijgen. Hierna kan veder worden geoefend 

op het procesdeel en de werkende keten. 

 

Met gemeenten die wat verder zijn wordt in spetember gestart met een tweede test waarbij ook de samenwerkingsafspraken 

onderdeel vormen van de oefensesies.  

 

Er wordt goed geoefend tussen OD (...) en de provincie.  

 

OD (...) heeft ook meegedaan met een oefensesie vanuit het miniterie van BZK.  
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Vraag 1. OD kan een aanvraag, melding en/of informatieplicht ontvangen, STAM-koppeling is geïmplementeerd en 

beproefd 

Mandaat: 

De concept mandaten, dienstverleningsovereenkomsten en de takenlijsten zijn aan de 16 gemeenten aangeboden om deze vast te 

laten stellen door het college van B&W. De verwachting is dat dit ook voor 1 januari is afgerond en dat de (...). Voor de provincie is 

het mandaat in voorbereding, provincie maakt voor de 4 (…) OD's het mandaat en (...) is betrokken. De verwachting is dat het 

mandaat voor 1 jan 2023 is geregeld. 

 

Uit de oefensesies kwamen onderstaande wensen naar voren: 

 

Wens/noodzakelijk: infomatie en inzicht vanuit het DSO-LV welke bevoegde gezagen betrokken zijn bij een meervoudige 

aanvraag!! Dit om met elkaar te kunnen afstemmen.  

 

Wens/noodzaak: Voor de casemanagers van de gemeenten is niet duidelijk aan wie wat moet worden doorgestuurd bij een 

meervoudige aanvraag. Bij de oefensesies ging het tot nog toe over de techniek, niet over het poroces. Het proces is wel 

afgesporken maar vaak vanuit het programma's Omgevingswet, de lijn organisaties zijn vaak nog niet voldoende aangesloten. 

Vanuit het DSO kan informatie worden doorgegeven wie vanuit de enkelvoudige situatie de MBA vergunningaanvraag zou moeten 

oppakken. Maak zichtbaar wat doorgerouteerd is in het systeem bij gemeenten aan (...). Doe dit zeker voor de 185 basistaken, het 

is immers een gegeven dat OD's die moeten opakken. Dit hoef je niet af te spreken het volgt uit de wet, richt en dan ook zo in.  

 

Wens/noodzaak: uitwisselen van toepasbareregels en vragenbomen bijv. horeca omgebouwd formulier AIM naar Owet tussen od's 

Niet alle opdrachtgevers hebben al de juiste software 

We kunnen aanvragen ontvangen maar nog niet voor elke gemeente is de routering goed ingeregeld. Gemeente wachten op de 

signaleringsfunctie zodat zij een melding (kopie van de aanvraag) krijgen dat een aanvraag bij ons binnen is gekomen. Het is de 

vraag of dit is ingeregeld voor IWT 

er is nog niet grootschalig geoefend met het ontvangen van aanvragen, meldingen en informatie. Het ontvangen van een enkele 

aanvraag en het vragen van een enkel advies lukt wel. We zijnm echter benieuwd hoe dit straks gaat verlopen als alle informatie via 

het DSO loopt. Hetzelfde geldt voor de vragen over oefenen etc. Wel in beperkte vorm niet met de hele organisatie. 

(...) is in staat in (…) te ontvangen, koppeling is getest in acceptatie omgeving. Doordat (…) niet kan wat nodig is, overwegen we nu 

plan B. Afhankelijk van uitkomst moet koppeling opnieuw gelegd worden.  

Belangrijkste vier issues: 

- Bevindingen acceptatietest verwerken 

- Koppeling (…) met DMS van )…/…)  

- Rapportage (tijdschrijven, koppeling BI-tool, diverse andere rapportages) 

- Conversie van (…) naar (…) (inclusief omzetting voor werking met MBA's) 

Voor twee gemeenten gaan wij ook loketfunctie vervullen. 

Ondersteuningsbehoefte: Kunnen we gezamenlijk druk zetten op (...)? 

Ondersteuningsbehoefte: Komt er een landelijk systeem voor de conversie van MBA's en de wijze van vastlegging? Omwille van 

monitoring in de toekomst. 

Met de Provincie afgesproken dat zij na het reces 'gaan meedoen' 

Nu op test(pre) omgeving, straks op de productieomgeving 

Aansluiting afgerond voor preproductieomgeving. Productieomgeving nog mee bezig. Bij (...) nog zoektocht om bij de juiste OD 

binnen te laten komen. 

De meeste gemeenten + (...) kunnen STAM berichten ontvangen en verzoeken ophalen uit het DSO. Het is nog niet bij alle 

gemeenten beproefd (Gemert-Bakel en Laarbeek niet, Provincie niet bekend/mogelijk ook niet nodig). Dat is echter het technische 

aspect, welke activiteiten er allemaal binnen kunnen komen, of alle ingevulde DSO informatie overkomt in het systeem en hoe wel 

omgaan met deels / niet standaard / onjuist ingevulde DSO verzoeken en vooral ook aanvullingen, moeten we allemaal nog 

uitzoeken en testen  
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Vraag 1. OD kan een aanvraag, melding en/of informatieplicht ontvangen, STAM-koppeling is geïmplementeerd en 

beproefd 

Als  (...)hebben we met onze applicatie (...)2020 een aansluiting op de pre-omgeving van het DSO. Daarmee kunnen we aanvragen, 

meldingen en informatieplichten ontvangen, mits we alk behandeldienst zijn ingesteld door onze opdrachtgevers. 

STAM-koppeling is geimplementeerd en beproefd. Aanvragen en meldingen kunnen we ontvangen, alleen informatieplicht moet in 

praktijk nog blijken. Provincie heeft haar koppeling nog niet klaar.  
 

Vraag 2. OD kan een aanvraag, melding en/of informatieplicht doorsturen naar bevoegd gezag of andere behandeldienst 

Functionaliteit is nog niet opgeleverd in (…). 

De (...) kan doorsturen, verder: Zie bovenstaande toelichting 

Het is (of was, dan moeten we het nog beproeven) in het DSO niet mogelijk om een aanvraag naar een andere OD te sturen. Alleen 

het wijzigen van bevoegd gezag is mogelijk. 

Kan niet via DSO, maar wordt opgelost via proces 

Is al gerealiseerd in Test- & productie 

Staat op de roadmap voor Q3 bij (...) 

De concept mandaten, dienstverleningsovereenkomsten en de takenlijsten zijn aan de 16 gemeenten aangeboden om deze vast te 

laten stellen door het college van B&W. De verwachting is dat dit ook voor 1 januari is afgerond en dat de (...). Voor de provincie is 

het mandaat in voorbereding, provincie maakt voor de 4 (…) OD's het mandaat en (...) is betrokken. De verwachting is dat het 

mandaat voor 1 jan 2023 is geregeld. 

Loopt 

Vraag: zijn er andere OD`n met Openwave software waar dit al wel gelukt is?  

er is nog niet grootschalig geoefend met het ontvangen van aanvragen, meldingen en informatie. Het ontvangen van een enkele 

aanvraag en het vragen van een enkel advies lukt wel. We zijnm echter benieuwd hoe dit straks gaat verlopen als alle informatie via 

het DSO loopt. Hetzelfde geldt voor de vragen over oefenen etc. Wel in beperkte vorm niet met de hele organisatie. 

"(...) kan doorsturen. Doordat (...) niet kan wat nodig is, overwegen we nu plan B. Afhankelijk van uitkomst moet doorsturen 

opnieuw getest worden. 

Ondersteuningsbehoefte: Zie regel 11." 

DSO-expert is aangehaakt en tezaamen met haar is een planning gemaakt tot IWT 

Nu op test(pre) omgeving, straks op de productieomgeving 

Hier is (…) nog mee bezig. 

Staat in de Roadmap van onze leverancier (...) gepland voor ontwikkeling in Q3 2022. 

STAM-koppeling is geimplementeerd en beproefd. Aanvragen en meldingen kunnen we ontvangen, alleen informatieplicht moet in 

praktijk nog blijken.  

 

Vraag 3 - OD heeft zaaktypen en processen ingericht voor alle zaaktypen incl. informatieplicht 

(…) wordt nu ingericht. Wordt in Q3 en Q4 afgerond 

(...) onderscheidt 25 zaaktypen: 7 daarvan hebben betrekking op VV en Medlingen. Inmiddels 6 gereed op papier, productie en 

implementatie moet nog plaatsvinden 

Is onderwerp van gesprek. Op 1 januari is het ingericht. 

Dit gaan we de komende maanden inrichten. Project start op 18-8 

Loopt 

Alle verschillende zaaktype (waaronder informatieplicht) moeten we nog controleren. Vraag: zijn er al andere OD`n met Openwave 

die dit al wel hebben ingeregeld? 

Bij (...) zijn deel van zaaktypen ingericht, deel van processen zijn ingericht.  

(...) werkt momenteel nog aan het inbouwen van de maatwerkprocedures en actualisaties van vergunningen  

Zaaktypen zijn cf. Ow ingericht, maar worden nog gebruikt onder de WABO. Omkatten naar de Ow moet nog plaatsvinden 

Proces toezicht en informatieplicht worden momenteel regionaal ontwikkeld. 

In de acceptatieomgveing zijn alle Ow zaaktypen ingericht, 

 (...) heeft dit intern ingericht   
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Vraag 4. OD heeft in afstemming met gemeenten de behandeldiensten ingeregeld 

Inregelen behandeldienst is verantwoordelijkheid gemeente/provincie. Niet duidelijk hoe (...) en overige gemeenten ervoor staan. 

Onze kant zal klaar zijn. 

Ambtelijk wel afgesproken, maar BG's hebben dat nog niet opgegeven bij IPLO 

Verzoek is aan de programma managers van het bevoegde gezag gedaan, incl een instructie hoe dit gedaan moet worden 

De takendie de gemeenten nu al hebben neergelegd bij de OD (basistaak ensoms enkele verzoektake) worden met de 

behandeldienst ingeregeld. Op dit moment wordt toestemming gevraagd zodat de behandeldienstd oor IPLO kan worden 

ingeregeld. Voor provinciale activiteiten moeten hier nog afspraken over worden gemaakt voor bijv. BRZO. 

Uit de oefensesies kwamen onderstaande wensen naar voren: 

Met alle opdrachtgever in overleg over de behandeldiensten; voor 1 oktober afgerond. Twee gemeenten hadden de 

behandeldiensten ingevuld op basis van versie 4; moet worden aangepast naar versie 5. 

Tot op heden is het ons nog niet gelukt om voor namen gemeenten op het hoogste niveau ons als behandeldienst in te regelen. 

Geen idee waarom, het lijkt alsof willekeurig bepaalde activeiten zijn doorgerouteerd en andere weer niet. Is dit andere OD`n al wel 

gelukt?  

(...) heeft voorstel gedaan aan alle gemeenten voor instelling behandeldienst, deel gemeenten heeft ingeregeld. Nu is landelijke 

importsheet en indeling behandeldiensten gewijzigd en moeten we exercitie opnieuw doen. Testen doen we bij gezamenlijke 

oefening. 

Laatste wijzigingen BTP geeft nog aanpassingen in de instellingen 

"Behandeldienst is ingeregeld voor de preproductieomgeving voor gemeenten. (…) is nu bezig met de behandeldienst voor de 

productieomgegeving ((...) was nagenoeg klaar maar door nieuwe lijst met basistaken moet (...) dit opnieuw doorlopen, red.). De 

afspraken met gemeenten staan.  

Vwb (...): de provincie is bezig met het inregelen van het DSO. Er wordt hard gewerkt om de aanvragen en meldingen ed. bij de 

juiste omgevingsdienst te laten landen. BRZO en RIE4 bij de (...) en overige complexe inrichtingen bij de afzonderlijke diensten." 

5 september regionale bijeenkomst over inrichten behandeldiensten; hierbij kwam naar voren dat de DSO functionaliteit m.b.t. 

BRZO bedrijven nog niet klaar zal zijn op 1 januari (vandaar "deels") 

zaaksysteem wordt bij RUD (…) pas 1 januari 2023 in werking gesteld; onzeker of alles werkt; nu zeker nog niet!  

Is in gang gezet, de lijsten worden voor 1-1-22 met IPLO gedeeld. We verwachten dat een deel van de gemeenten en de provincie 

ons instellen.  

Dit is een bevoegdheid van de bevoegde gezagen. De (...) is hierover wel in gesprek met de gemeenten en provincie. Eerder heeft 

de (...) zowel bestuurlijk als ambtelijk aangegeven graag 1 lijn hierin te willen hanteren. De lijn was om de (...) niet als 

behandeldienst in te stellen. Hierover heeft recent een gesprek plaatsgevonden met o.a. Ads/VNG. Dit heeft een aantal partijen op 

andere gedachten gebracht. We verwachten spoedige besluitvorming hierover 

 

Vraag 5. OD is voorbereid om termijnen van de OW te halen 

Samenwerkingsafspraken met ketenpartners + interne processen staan op papier: implementatie en oefenen moet nog 

Capaciteitsprobleem is er nu, en verwachting is dat deze niet minder wordt. Het eigen maken van de nieuwe wetgeving kost veel 

extra capaciteit is de verwachting. 

Actie loopt  

Vanwege capacitaitsproblemen kan dit niet worden gegarandeerd. Gezamenlijk oefenen op groete schaal is niet mogelijk 

waardoor niet vast staat of bij een meervoudige aanvraag de termijn wordt gehaald.  Met name de reguliere processen geven de 

nodige zorgen. 

Heeft de aandacht irt vooroverleg, maar het zal lastig worden ivm capaciteit 

We zijn voor het behalen van de termijnen erg afhankelijk van gemeenten en ketenpartners. In veel gevallen gaan we de termijnen 

halen in andere gevallen als we advies nodig hebben van gemeentraad of provincie halen we de termijnen waarschijnlijk niet. Zeker 

niet als er geen omgevingstafeloverleg heeft plaatsgevonden 

Capaciteit is een belangrijke factor. Wel draagt de (...) maximaal bij aan het komen tot regionale werkafspraken en het oefenen van 

de nieuwe situatie. 

De werkvoorraad op specialistische taken is erg krap. Hierdoor kan het zijn dat deel-adviezen niet binnen de wettelijke termijn 

gehaald kunnen worden. Specifiek is dit het geval bij agrairsche initiatieven. De doorlooptijden m.b.t. stikstof bedraagt maanden. 
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Vraag 5. OD is voorbereid om termijnen van de OW te halen 

Samenwerkingsafspraken ketenprocessen vergunning/melding/voorfase regionaal vastgesteld me het oog op termijnen 

hangt volledig af van implementatie nieuw zaaksysteem op 1 januari 2023 

We verwachten termijnen te kunnen behalen, er wordt in de regio nog gewerkt aan een set van werkafspraken.  

 (...) heeft dit intern ingericht, werkprocessen zijn op orde. 

 

Vraag 6. Medewerkers zijn opgeleid en nieuwe brieven conform Omgevingswet zijn klaar 

Vervolgtrajecten opleidingen lopen door, inclusief oefenen casuïstiek. Brieven worden op dit moment aangepast aan B1 en 

Omgevingswet. Afronding Q4. 

Medewerkers zijn opgeleid; aanpassen brieven en sjablonen is gestart, maar nog niet gereed (ook in afwachting van (...))  

Wij zijn deels afhankelijk van de oplevering van standaard teksten door (...), de datum van oplevering is niet bekend. Vanwege de 

ja, mits… in de eerste kamer, starten we met de opleidingen in november, indien de wet in 1-1-2023 in werking treedt. Het huidige 

werk loopt door, opleidingen zijn niet gereed op 1-1-2023. 

De medewerkers van de OD zijn opgeleid (kennis en vaardigheden). De documenten (brieven en rapporten) worden op dit 

moment Ow proof gemaakt. Er is besloten om 20% van de meest voorkomende document klaar te hebben op 1 januari. De 

provinciale documenten zijn wel op 1 januari gereed. Een zorgpunt blijft het omzetten van inrichtingen naar MBA's. Deze actie is 

noodzakelijk en is niet begroot. Het is onduidelijk wie deze extra kosten gaat betalen. Het is wenselijk dat de OD collectief data 

opbouwen zodat op basis van analyses een generieke omzetting van bedrijven kan plaatsvinden.  

Wens/noodzakelijk: infomatie en inzicht vanuit het DSO-LV welke bevoegde gezagen betrokken zijn bij een meervoudige 

aanvraag!! Dit om met elkaar te kunnen afstemmen.  

Loopt 

"Medewerkers (...) hebben opleiding gehad. Sjablonen zijn deels klaar.  

Ondersteuningsbehoefte: Komt er landelijk afstemming tussen HRM-afdelingen over de monitoring op kwaliteitscriteria?" 

De basistrainingen en 1e verdiepingstrainingen zijn gegeven. Specialistische trainingen moeten nog gegeven worden, wellicht ook 

in het 1e kwartaal na inwerkingtreding. Qua brieven koersen we erop om de meest voorkomende brieven klaar te hebben, de rest 

volgt werkende weg wel. We hebben wel productanalyses voor alle nieuwe producten gereed. 

Vanaf september oefenen in groepjes met bestaande aanvraag en nieuwe regels 

Brieven zijn aangepast en afgerond. Nu vindt finetuning plaats in inrichting zaaksysteem. Voor medewerkers bouw gaan nog 

verdiepende cursussen plaatsvinden. Staan op de planning voor najaar '22. 

Opleidingstraject is eind 2022 afgerond / sjablonen eind 2022 afgerond 

basisopleiding is afgerond voor alle medewekers, specialistische opleidingen lopen. Standaard brieven worden momenteel 

anagepast 

ons wordt verteld dat er standaard brieven geleverd worden in het zaaksysteem; deze moeten op maat worden gemaakt in het 

laatste kwartaal; onzeker of dit tijdig wordt opgeleverd 

Opleidingen zijn afgerond, brieven wordt aan gewerkt, mede in afwachting van de (...) standaarden. 

Medewerkers zijn opgeleid, in die zin dat er een basisopleiding is gegeven. En vijf collega's hebben het Train de Trainer traject 

Milieubelastende Activiteiten gevolgd van OD NL. Deze training is overgedragen aan alle collega's intern. Ook is daarna een aantal 

andere trainingen gevolgd door medewerkers. Het zal na IWT vooral training on the job zijn. De brieven zijn nog niet gereed, 

daarom staat de beantwoording op deels. Voor het schrijven van een omgevingsvergunning milieu kunnen omgevingsdiensten 

standaardteksten gebruiken. De Landelijke Redactie Standaardteksten Omgevingsvergunningen ((...)) beheert deze. De teksten 

worden aangepast aan de Omgevingswet, alleen naar wat wij hebben begrepen zijn deze teksten pas eind van dit jaar gereed (en 

dit is al een krappe planning). Vervolgens moeten deze teksten nog geimplementeerd worden per organisatie. Dit redden wij niet 

meer voor IWT. Wat betreft de brieven is de verwachting dat de brieven aangepast zijn bij IWT. 
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Vraag 7. Medewerkers kunnen werken én hebben geoefend met de indieningsvereisten vanuit de rijksregels en 

bruidsschat 

Zit ook in de vervolgtrajecten opleiding. Gedeeldte van de medewerkers hebben hier al wel mee geoefend. 

De gemeenten en provincie nemen als bevoegd gezag de verantwoordelijkheid voor de toepasbare regels. (…) ondersteunt dit 

proces met inhoudelijke kennis maar heeft niet de opdracht om toepasbare regels te beheren. Wanneer er in een later stadium 

opdracht wordt gegeven, dan bereid de (...) zich daar op dat moment op voor. Tot die tijd wordt volstaan met leveren van een 

inhoudelijke bijdrage. (...) denkt proactief mee en faciliteert waar nodig. 

Op de eerste plaats is vanuit het Rijk nog niet duidelijk welke toepasbare regels voor de bruidsschat / Bal nog worden aangeleverd. 

het oefene en testen wrdt hierdoor bemoeilijkt. Daarnaast lopen de gemeenten in (…) achter met het opmaken van toepasbare 

regels en het oefenen in de keten. Door deze achterstand kan er op dit moment maar op kleine schaal worden geoefend. Er zal 

nog hard getrokken moeten worden aan deze actie.  

Stond nog niet in DSO, gaat in najaar gebeuren 

Medewerkers (...) hebben opleiding gehad en er deels mee geoefend. 

Een deel van de medewerkers oefenen voor inwerkingstreding, die pakken ook de nieuwe procedures als eerste op. Het andere 

deel laten we eerst de oude werkvoorraad afmaken en zullen gedurende het eerste halfjaar pas oefenen en leren werken. Zo 

kunnen de 'koplopers' alvast leren en verbeteren voordat geleidelijk de rest van de medewerkers volgt. In feite creëeren we 

hiermee een geleidelijke overgang zoals bij communicerende vaten. 

Vanaf september oefenen in groepjes met bestaande aanvraag en nieuwe regels 

Oefenen vindt al wel plaats. (...) is nu bezig met de check of de indieningsvereisten in het DSO afdoende zijn. Dit geldt naast de 

landelijke regels en bruidsschat ook voor de omgevingsverordening van de provincie. 

We oefenen a.d.h.v. werkateliers, waar bij we in de keten het proces volgen van het indienen in het DSO, naar de 

samenwerkingsomgeving en de interne werkprocessen. Op dit moment doen we dit alleen voor de zaaktype melding, 

vergunningverlening en advies. We hebben dit nu geoefend op de producten agrarisch, bodem en ruimtelijk advies leefomgeving. 

opleidingen zijn afgerond; oefenen en training mbt zaaksysteem start 25 oktober; dit is rijkelijk laat 

Is mee geoefend. 

Oefeningen zijn op casusniveau, waarbij deze aspecten aan de orde komen. Is geen showstopper. 

 

Vraag 8. Medewerkers zijn opgeleid en nieuwe processen zijn ingericht voor de Wkb (als geen Wkb n.v.t. invullen)  

Trajecten lopen nu. Afhankelijk van het team is de opleiding afgerond. Processen worden nu in (…) ingeregeld. 

Wij hebben geen bouwtaken, echter zullen wij de gemeente moeten adviseren of het bouwwerk in het vergunningsplichtige deel 

van de MBA valt. 

OD doet voor 1 gemeente de bouwtaak en is daar deels mee klaar. De bouwtaak voor de provincie moet nog nader beschouwd 

worden (WKB wellicht niet aan de orde) 

De OD voert deze taak niet uit voor gemeenten wel voor de provincie. De bouwunit zijn opgeleid over de Wkb en wijze van 

handelen.  

Wens/noodzaak: Voor de casemanagers van de gemeenten is niet duidelijk aan wie wat moet worden doorgestuurd bij een 

meervoudige aanvraag. Bij de oefensesies ging het tot nog toe over de techniek, niet over het poroces. Het proces is wel 

afgesporken maar vaak vanuit het programma's Omgevingswet, de lijn organisaties zijn vaak nog niet voldoende aangesloten. 

Vanuit het DSO kan informatie worden doorgegeven wie vanuit de enkelvoudige situatie de MBA vergunningaanvraag zou moeten 

oppakken. Maak zichtbaar wat doorgerouteerd is in het systeem bij gemeenten aan (...). Doe dit zeker voor de 185 basistaken, het 

is immers een gegeven dat OD's die moeten opakken. Dit hoef je niet af te spreken het volgt uit de wet, richt en dan ook zo in.  

Loopt 

het rijk heeft de indieningsvereisten die noodzakelijk zijn gemaakt. De rest zal on the job moeten gebeuren. 

Medewerkers (...) zijn opgeleid en processen zijn opgeleverd en moeten nog ingeregeld worden in zaaksysteem. 

Processen zijn ingericht. Voor medewerkers bouw gaan nog verdiepende cursussen plaatsvinden. Staan op de planning voor najaar 

'22. 

Team heeft in 2021 eerste, globale opleiding gehad. Opfris cursus is nodig.Processen op hoofdlijnen ingericht. Streven om dit per 

1-1-2023 af te ronden. Is een uitdaging gezien onderbezetting team. 

Hier hebben we onze werkprocessen op nagelopen, maar naar ons idee verandert er in de werkprocessen niet significant veel.   
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Vraag 9. OD is betrokken bij en er zijn afspraken gemaakt met gemeenten over het initatievenproces (intake- en 

omgevingstafel) 

De Pronvincie is hier zelf nog mee aan het zoeken hoe dit in te richten. 

Regionale afspraken zijn gemaakt en zijn deels beoefend. Afspraken met gemeenten over mogelijke aantallen en gewenste inzet 

nog niet.  

Vraag is niet van toepassing op provincie(s), zodat daar niets is ingevuld. 

Dit proces is in de regio ontwikkeld, wordt getest en afgerond. 

In de regio is een voorstel gemaakt hoe de intake- en omgevingstafel kunnen worden ingericht. Er is veel discussie over dit 

voorstel en naar verwachting zal dit niet leiden tot een uniforme werkwijze. Maatwerk zal naar verwachting nodig zijn en zal zorgen 

voor minder efficiency. Het inregelen en oefene gebeurt nog voor het einde van het jaar. 

Loopt 

zie https://vng.nl/nieuws/regionale-vth-werkafspraken-maken-check-de-voorbeelden  

(...) draagt bij aan de ontwikkeling van regionale werkafspraken, daarna maken we een stap voor aanvullende afsprakan met onze 

gemeenten. Hierbij sturen we op eenduidigheid waar mogelijk. 

verschilt per gemeente 

(...) is betrokken bij het opstellen van regionale werkafspraken; in Q4 afgerond. Bij de ketentesten die we met (...) doorlopen, wordt 

hier aandacht aanbesteed. Is deels nog wel een blinde vlek. 

Samenwerkingsafspraken zijn gemaakt over ketenproces initiatieffase en we ligt een voorstel voor inrichting van regionale 

omgevingstafel waarvoor deelname is gepeild; najaar wordt dit verder uitegwerkt 

regionale afspraken zijn gemaakt en onderschreven, praktische invulling vindt momenteel plaats 

we zijn samen aan het oefenen, er zijn processen opgesteld, maar hoe en óf dit gaat lopen is onzeker 

Afspraken zijn gemaakt.  

 (...) heeft dit intern ingericht. Dit is meegenomen in de werkprocessen. Alleen nadere afspraken over de wijze waarop we de tafel 

situationeel inrichten volgen nog (bijvoorbeeld organiseren we dit fysiek of digitaal). 

 

Vraag 10 - OD is op de hoogte van het eventuele participatiebeleid per gemeente 

Nog niet alle gemeenten hebben participatiebeleid ontwikkeld. Rol van de OD's bij het gemeentelijk particiebeleid is beperkt. 

Vooral een gemeentelijke verantwoordelijkheid. 

(...) tot nu niet betrokken bij participatiebeleid van gemeenten.  

We zijn nog niet betrokken bij het participatiebeleid. Het is lastig deze op te halen. 

Vraag is niet van toepassing op provincie(s), zodat daar niets is ingevuld. 

Nog niet regionaal besproken. Komt wel op de agenda. 

Het participatiebeleid (prov gem) moet nog worden vastgesteld of is nog niet gedeeld met de OD. OD gaat hier actief achteraan.  

Wens/noodzaak: uitwisselen van toepasbareregels en vragenbomen bijv. horeca omgebouwd formulier AIM naar Owet tussen od's 

Loopt 

Door gemeenten waar we bouwtaken voor doen worden we betrokken bij het participatiebeleid. Voor andere gemeenten geldt dat 

zij de aanvrager hierover informeren en het proces in principe begeleiden 

(...) heeft afgesproken met gemeenten (in PDC) dat de stap voor beoordeling van het participatiebeleid bij de gemeente blijft. Die 

beoordeling wordt in een aanvraagprocedure als deeladvies bij de gemeente opgevraagd. We gaan het participatiebeleid wel 

opvragen ter informatie. 

Het onderdeel participatie is echt nog nauwelijks onderwerp van gesprekken in de regio. Het BG is ook primair aan zet om dit in te 

vullen. ODNL zou dit landelijk kunnen aankaarten. 

Verschilt per gemeente 

(alg.) participatiebeleid per opdrachtgever is bekend; tot op heden zeer beperkte impact op vergunningaanvragen. 

Participatiebeleid wordt vrij algemeen gehouden 

Niet van toepassing: gemeenten zien geen rol voor (...) bij participatie, hooguit incidentele adviesrol 

check is alleen of er participatie is geweest; is vormvrij 

Is vanuit onze gemeenten tot op heden niet met ons over gecommuniceerd. Zullen we (wederom) navragen. Lijkt geen prioriteit. 

 (...) heeft de indruk dat dit nog niet overal beschikbaar is. Is voor de (...) geen showstopper.   
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Vraag 11. OD heeft gesprekken en afspraken met gemeenten over rol in de vergunningchecks en indieningsformulieren. 

Mogelijk in eerste aanleg vooral op basis van rijksregels en bruidsschat. 

Overleggen over de werkafspraken zijn gaande. In regionaal verband is een werkgroep toepasbare regels opgesteld. In eerste 

instantie voor de gemeentelijke topactiviteiten, later in de beheersfase m.b.t. de bruidsschatregels. 

(...) tot nu niet betrokken door gemeenten.  

We komen tot de conclusie dat inbreng leveren op vragenbomen zeer arbeidsintensief is en wij de capaciteit niet kunnen leveren. 

Het is dus de vraag of wij als OD hier iets in kunnen doen. Onze oproep is om landelijk dit op te pakken (schrijven van 

vragenbomen). De bruidschat is immers jarenlang een rijksregel geweest en de bekendheid van deze is bij IPLO aanwezig. 

De (...) heeft geen rol hierin voor gemeenten. Alleen voor Provincie (…) leveren wij beknopt inhoudelijke input voor bij de (...) 

ondergebrachte taken. Voor Provincie (…) voert de (...) geen taken uit. 

OD is betrokken bij het regionaal project TR. 

In eerste instantie werd verwacht dat de overheid de toepasbare regels en de vergunningencheck zou maken voor de 

milieuaspecten. Via het Rio hebben we vernomen dat dit jaar mogelijk een klein deel wordt opgeleverd. Het is aan de gemeenten 

om de toepasbare regels en de vergunningecheck te maken. De regio loopt hierin niet voorop. Uit oogpunt van uniformiteit zal de 

OD het voorstel doen om voor de bruidsschat (onderdeel) milieu deze zaken te organiseren of over te adviseren. Misschien is het 

handlig dat dit op landelijk niveau wordt gedaan vanuit ODNL. Daarnaast wordt nu gekeken of er bijv een regionale/ landelijke tool 

bedacht kan worden om de vele vragen zo efficient mogelijk af te handelen door middelen van een KCC's ter ondersteuning bij alle 

telefoontjes. Wij zien hier wel een knelpunt ontstaan met het principe om het dienstverleningsniveau te behouden.  

Wel over gesproken, maar rol en vervolg is onduidelijk als het gaat om alle taken die de OD uitvoert (m.n. milieu). Voor bodem 

geldt daarboven dat de bodemvergunningcheck door het Rijk nog niet is opgeleverd. Gemeenten wachten met het inregelen van 

toepasbare regels voor bodem. 

 

Wij maken voor gemeenten waar wij de bouwtaken voor doen de vergunningchecks. Voor de provincie en andere gemeenten 

geldt dat wij adviseren over de vergunningchecks en formulieren ikv verbeteren dienstverlening 

(...) heeft de risico's voor de vergunningverlening in beeld gebracht en gemeenten gewezen op hun verplichtingen. Daarnaast 

regionale initiatieven rondom toepasbare regels ondersteund.  

Lang niet alle gemeenten in de regio Twente zitten op hetzelfde niveau. We zijn wel bezig met regionale afspraken rondom 

vergunningprocedures waarbij ketenpartners een rol spelen. Maar dit zit nog niet op het niveau van bv indieningsformulieren.  

Nog in ontwikkeling 

(...) bedenkt de toepasbare regels milieu (vergunningchecks) vanuit de bruidsschat voor ZHZ; testen vindt plaats via de gemeente 

(...). Deze afspraken staan. Opstellen van toepasbare regels is een doorgaand proces, ook na inwerkingtreding op 1 jan. '23. (...) 

prioriteert in op te stellen regels. Kanttekening: planning hangt ook samen met nog beperkingen in presentatieweergave van 

uitkomst in DSO. Belangrijkste regels zijn afgerond op 1 jan '23. Na inwerkingtreding werkt (...) aan de 'exoten', d.w.z. niet-frequent 

voorkomende situaties. Dit is daarmee geen groot risico. Vwb (...): (...) is bezig om alle benodigde toepasbare regels uit te werken in 

het DSO. 

taak is niet bij ons belegd. Wij adviseren gemeenten in regionaal samenwerkingstraject 

RUD is niet betrokken bij vragenbomen 

(…) is de enige gemeente die ons hierover tot nu toe heeft benaderd. Provincie zou ons benaderen als ze input nodig hadden. 

Loopt via een toepasbare regels werkgroep, gemeenten dienen de indieningsvereisten voor hun eigen verordeningen op te stellen. 

Wij hebben gemeenten hierop geattendeerd, kunnen verder niks doen/is geen capaciteit voor.  

Hier lopen nog geen concrete gesprekken over met de (...). Op 30-5 was de regionale stand als volgt: er zijn al diverse 

werkbijeenkomsten geweest waarbij landelijke expertise aanwezig is om vragen te bespreken en feedback te geven op hetgeen de 

gemeenten, waterschappen en provincie gemaakt hebben. Het doel is om op 1 oktober a.s. een overzicht op te leveren welke 

vragenbomen verschillende ketenpartners gaan opleveren; een ketentest om te laten zien hoe input van verschillende soorten 

ketenpartners in één vragenboom eruit komt te zien; inzicht wat er allemaal geregeld dient te worden. Tot nu toe is de (...) hier 

nauwelijks bij betrokken geweest. 
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Vraag 12. Toezichthouders en handhavers zijn op de hoogte van de veranderende manier van werken onder de 

Omgevingswet en de werkprocessen zijn erop aangepast 

(…) wordt hier nu op ingeregeld. Afronding Q3 en Q4. 

"(...) onderscheidt 25 zaaktypen: 4 daarvan hebben betrekking op TZ. Inmiddels 3 gereed op papier, productie en implementatie 

moet nog plaatsvinden. 

Medewerkers zijn opgeleid; oefenen moet vaker plaatsvinden" 

Vanwege de ja, mits… in de eerste kamer, starten we met de opleidingen in november, indien de wet in 1-1-2023 in werking treedt. 

Het huidige werk loopt door, opleidingen zijn niet gereed op 1-1-2023. 

De OD heeft geinvesteerd in het opleiden van eigen personeel. Naast theorie wordt ook geoefend met casuistiek en vaardigheden. 

Opleiding traject is voor 2023 afgerond. Nazorg blijft bestaan. Oefenen in de regio komt nu op gang.Hier wordt aangegeven dat 

het van belang is dat een intiatief als 1 zaak over gedragen kan worden zodat er een integraal dossier ontstaat. Echter werkt het 

DSO niet zo, elke activiteit wordt gezien als losse zaak. We kunnen zaken wel relateren, maar de documenten zijn dus altijd 

verspreid over meerdere zaken.  

Komendede periode wordt een opleidngstraject gestart 

Loopt 

Onze toezichthouders zijn erg betrokken bij het proces en al aan het oefenen 

Medewerkers (...) zijn opgeleid en op de hoogte. Aanpassingen in werkinstructie / -processen worden beoordeeld aan de hand van 

komende geplande oefeningen. 

Er zijn zo'n vier gemeenten die echt wel wat achter lopen bij de invoering van de Omgevingswet. Mijn inschatting is dat bij hun 

weinig tot geen aandacht zal zijn voor de specifieke gevolgen voor T&H. Binnen de regio maken we hier wel wat overkoepelende 

afspraken over. Een basis 'handelingskader' is hiermee wel voorhanden voor de hele regio. 

"omzetting naar MBA's is in ontwikkeling 

Nota VTH (Milieu en bodem) wordt 11-2022 bestuurlijk vastgesteld." 

Toezichthouders milieu en integraal toezicht hebben een basiscursus Omgevingswet gevolgd via (...). Oefensessies met 

meldingsplichten, informatieplichten en specifieke zorgplicht en introductie bruidsschat milieu in het omgevingsplan staan gepland 

voor najaar 2022. Hierbij is zowel aandacht besteed aan inhoudelijke veranderingen (regels) als een andere manier van werken 

(gedrag). Belangrijkste werkinstructies zijn en worden geactualiseerd op basis van Omgevingswet en doorgevoerd in 

werkprocessen toezicht, handhaving en klachten/meldingen/voorvallen. 

Regionaal zijn samenwerkingsafspraken gemaakt over het ketenproces toezicht en handhaving. Er is nog niet onderzocht hoe de 

afspraken werken in de praktijk (oefenen), in het najaar start hiervoor een beperkte eerste verkenning. Verder hebben 

toezichthouder en handhavers interne trainingen gevolgd waarbij de veranderende manier van werken onder de Omgevingswet is 

behandeld. In het najaar van 2022 volgen nog praktijksessies. 

Toezichthouders hebben basiscursus gevolgd en verdiepen zich momenteel verder door bestaande cases te vertalen naar de 

nieuwe praktijk 

er wordt gewerkt conform het VTH-Beleid. Rol en proces mbt Bruidsschat is onduidelijk omdat we niet weten hoe dit in het 

zaaksysteem eruit ziet. Voornamelijk voor de bestaande dossiers en de conversie naar het nieuwe systeem is een groot vraagteken 

waar nu aan wordt gewerkt.  

Zijn we mee bezig, is per 1-1-23 afgerond.  

Toezichthouders en handhavers zijn op de hoogte van de veranderende manier van werken onder de Omgevingswet. 

Medewerkers hebben van 5 trainers de training Mba (van OD (..)) gehad. De werkprocessen zijn ook aangepast voor TH. Digitale 

checklisten moeten nog worden aangepast. 
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Vraag 13. Er is handhavingsbeleid opgesteld en toezichthouders zijn hiervan op de hoogte en werkprocessen zijn 

aangepast voor de Wkb (als geen Wkb n.v.t. invullen) 

Handhavingsbeleid is opgesteld door de OD en geaccordeerd door AB. Ligt nu bij de colleges voor finale besluitvorming.  (...) voert 

voor 4 gemeenten de bouwtaken uit. 

Zie opmerking bij punt 7. 

OD voert alleen deze taak uit voor de provincie (…).  

nee, handhavingsbeleid wordt later opgepakt 

Handelingskader gereed; verder loopt; we doen niet voor iedereen bouwtaken 

Voor dit onderdeel zijn we afhankelijk van de gemeenten 

Handhavingsbeleid is een groot woord. Afspraken zullen wel gemaakt zijn. 

Er is een regionale U&H strategie. Dit is niet in het handhavingsbeleid aangepast. Medewerkers (...) zijn op de hoogte. 

Werkprocessen zijn aangepast, maar nog niet ingericht. 

Dit heeft alleen betrekking op gemeente (…) voor WKB. 

Beleid is opgesteld en moet nog door de gemeente (…) en (…) worden vastgesteld; zij moeten hierin nog keuzes maken. Dit proces 

is nu (Q3) gaande. Voor medewerkers toezicht bouw en sloop is een uitvoeringshandboek opgesteld. Doorvertaling van 

beleidskeuzes voor toezichthouders volgt nog. Vwb (…): voorlopig is de Wkb dus niet van toepassing op provinciale bedrijven 

omdat de Wkb vooralsnog ziet op gevolgklasse I.  

proces tot komen handhavingsbeleid is 2022 opgestart >> streven medio 2023 gereed 

Hier hebben we onze werkprocessen op nagelopen, maar naar ons idee verandert er in de werkprocessen niet significant veel. Wel 

afspraken gemaakt over proces bouwstop. 

 

 

Vraag 14. In de processen voor het opstellen van het omgevingsplan is de rol en bijdrage van de omgevingsdienst 

besproken en vastgelegd (advisering) 

Werkafspraken worden nu definitief gemaakt. Mede aan de hand van ketentesten. Binnen de regio is een werkgroep 

omgevingsplan actief waar dit ook wordt besproken. Getrokken door de  (...). Basisadvies voor de gemeentelijke 

omgevingsplannen is door de  (...) opgeleverd aan de gemeenten. 

Vanuit het project bruidschat zijn adviezen gegeven op dit punt. Op basis van dit advies wordt met de afzonderlijke 

opdrachtgevers besproken over de gewenste inbreng. (...) werkt nu volgens bestemmingsplannen en straks volgens 

omgevingsplannen o.b.v. adviesverzoeken van gemeenten. Deze werkwijze is in grote lijnen gelijk. Er wordt nu geanalyseerd of 

gemeenten behoefte hebben aan aanpassing van deze werkwijze. 

OD heeft gemeente op deelaspecten geadviseerd. In de UVP's zullen verdere afspraken worden gemaakt voor ondersteuning en 

advisering. 

De meeste gemeenten zullen pas in 2023 starten met het opstellen van een Oplan. Vandaar dat de datum voor 1 jan 2023 minder 

relevant is. Wel merken we dat gemeenten diverse meningen hebben over het opstellen van een oplan en de bijdrage van de 

ketenpartners (oa. de OD). het advies van commissie Artsen is nog niet echt geland bij gemeenten. Het zou de OD helpen als er 

landelijk een duidelijk "verplichte "lijn zou worden uitgezet waarin de noodzaak van de bijdrage van de OD staat beschreven. De 

terughoudendheid kan te maken hebben met autonomie, eigen kennis en de kosten.  

ja, (...) wordt betrokken proces afspraken zijn/worden gemaakt. Verloopt via SWF en werkproces advies. 

Provincie heeft omgevingsverordening; is alleen relevant voor (…). Met drie gemeenten zijn vergevorderde afspraken en loopt de 

advisering al. Met de overige 5 gemeenten zijn we in het begin van het maken van afspraken; is afhankelijk van tempo gemeente. 

Gemeenten hebben hierin nog geen duidelijkheid gegeven, wel betrekken ze ons nu al bij pilots e.d. De verwachting is dat net als 

nu specialistische collega`s (geluid, EV) worden betrokken bij de gemeentelijke ruimtelijke vraagstukken.  

Voor omgevingsplannen zijn wij afhankelijk van de v oortgang van gemeenten.  

De rol van de (...) is vastgelegd in de PDC en in het UVP. Er zijn diverse adviezen voor gemeenten opgesteld. De definitieve rol en 

bijdrage van de (...) wordt jaarlijks op hoofdlijn vastgesteld en per opdracht/project specifiek uitgevraagd in deze fase waarin we 

samen leren over deze nieuwe taak/rol. 

Onze inschatting is dat op hoofdlijn wel afspraken zijn gemaakt binnen de regio, maar dat het vastleggen en specificeren per BG 

niet klaar zal zijn per 2023. Er zijn ook nog teveel verschillen, sommige gemeenten hebben nog steeds eigen milieukennis in huis 
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Vraag 14. In de processen voor het opstellen van het omgevingsplan is de rol en bijdrage van de omgevingsdienst 

besproken en vastgelegd (advisering) 

en anderen helemaal niet. Ik verwacht dat het opstellen van Omgevingsplannen (en de advisering van ketenpartners) hierbij ook 

niet de allerhoogste prioriteit heeft begin 2023. Dat zal toch meer op de basale werking van vergunningen/meldingen/initiatieven 

zijn. 

Verschilt per gemeente 

Het AB van (...) heeft in 2021 de uitgangspunten voor de taakuitvoering door (...) onderschreven, waaronder het aan de voorkant 

betrekken van (...) bij het wijzigen en opstellen van een omgevingsplan (maar ook bij een omgevingsvisie, omgevingsverordening, 

omgevingstafel etc.). Er wordt gewerkt aan uitwerking & verankering van deze afspraak op ambtelijk niveau.  

dit is niet goed uitgewerkt; met 1 gemeente doorlopen we nu dit proces 

Wordt invulling aan gegeven door middel van de rol van 'milieucontactpersoon', gesprekken worden gevoerd, is voor 1-1-23 

afgerond. 

Ja, vraaggericht is dit mogelijk. Als er een vraag binnenkomt worden hier per gemeente separate afspraken over gemaakt. Er zijn 

geen regionale afspraken gemaakt. Er is regionaal met de ketenpartners een document in de maak waarin duidelijk wordt wat de 

ketenpartners kunnen betekenen/ waarover zij kunnen adviseren bij het opstellen/wijzigen van het Omgevingsplan. Dit is geen 

showstopper. Dit zal zich de komende tijd gaan ontwikkelen en meer vorm gaan krijgen is de verwachting. 

 

Vraag 15. Medewerkers kennen het overgangsrecht en weten hoe een Buitenplanse omgevingsplan activiteit (BOPA) werkt 

Hier wordt nu mee geoefend dmx casuïstiek in de ketentesten. 

Bij inwerkingtreding weten we wat er in de bruidschat staat. We vragen ons af of we voldoende kennis/kunde hebben om dit uit 

het DSO te kunnen halen. 

Tijdens de opleiding van het personeel wordt hier ook op ingegaan (theorie en praktijk) . Voor overgangsrecht is een notitie 

opgesteld en gedeeld met alle medewerkers. Degene die betrokken kunnen zijn bij een (B)OPA zijn op de hoogte en weten hoe 

men moet handelen. De (...) vind dat ze een rol spelen bij en (B)OPA. Deze rol kan door het Rijk duidelijker worden benadrukt.  

deels, er worden pilots gedaan met gemeenten 

Loopt 

Dit geldt alleen voor onze bouwpartners 

Een deel van de medewerkers (...) is goed op de hoogte. Een ander deel kent de situatie globaal. Daar wordt nu extra getoetst of er 

meer opleiding nodig is. 

Zie hierboven. Mijn verwachting is dat dit pas wordt uitgezocht en geleerd wordt op het moment dat het zich aandient. 

Strekking overgangsrecht is bekend bij juristen. Procesmatig is BOPA ingericht, juridisch krijgt nog verdieping in aankomende 

cursussen.  

Behoort tot opleidingstraject medewerkers 

dit is niet goed uitgewerkt; met 1 gemeente doorlopen we nu dit proces 

Wordt aan voldaan. 

Hier zijn afspraken over gemaakt in de keten. De medewerkers, is wellicht te breed geformuleerd. Maar er zijn medewerkers die 

hier goed mee bekend zijn. Of dit voldoende is moet blijken uit de praktijk. 
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Vraag 16. OD is betrokken bij gegevensverzameling, monitoring en evaluatie in ieder geval bij geluid en 

externe/omgevingsveiligheid 

Voor Geluid heeft (…) geen specifieke taken voor het bijhouden van het register.  

Monitoring EV wordt voor alle gemeenten en provincie gedaan (mandaat hiervoor is reeds geregeld). Monitoring geluid doet de 

OD voor 10 gemeenten. 1 Gemeente en Provincie doen dit in eigen beheer. Geluid en EV zijn op op 1-1-23 nog niet afgerond. 

de OD helpt (diverse) gemeenten bij het inzichtelijk maken van het huidige geluidklimaat en voert metingen uit. De OD heeft bij 

diverse gemeenten een rol bij gezoneerde industrieterrein en wegverkeer. Dit geldt echter niet voor alle gemeenten. Het zou de 

OD helpen als hierin ook één (verplichte) lijn wordt getrokken. Op deze wijze kunnen moddelen gaan gelden voor de gehele 

gemeenten in plaats van puzzelstukjes en kan efficineter worden gewerkt en ontstaat er een dekkend beeld van de problemen en 

uitdagingen in de regio. Waar de OD de modellen beheert is de OD in staat te evalueren. Binnen de OD wordt tevens hard gewerkt 

om voor de gehele regio het REV te vullen en de pijnpunten met de (indviduele) gemeenten te bespreken.  

nee moet nog worden opgepakt, maandaat gaat wel uit van monitoring door (...) op bijv. externe veilgheid 

Alleen EV; we zijn bezig met gegevens verzamelen, maar nog niet gereed per 1-1-2023; de wettelijke datum is ook 1-1-2024; 

geluid niet van toepassing 

Partners hebben uitgesproken dat we volgend jaar gezamelijk gaan monitoren en evalueren. Daarnaast hebben wij al een start 

gemaakt met REV en het voortouw in CCVG 

(...) heeft actief contact met gemeenten over de ontwikkeling rondom geluid en extterne/omgevingsveiligheid. Daar zijn regionale 

projecten voor ingericht. Met situatie rond zaaksysteem nu kijken wat er extra nodig is. Gesprek over monitorig en evaluatie wordt 

buiten deze onderwerpen vooral intern gevoerd; welke gegevens moeten we monitoren in het kader van de inhoudelijk en 

financiele verandering van de Omgevingswet. 

Loopt 

Vwb provincie: (...) houdt nu al REV bij voor provinciale inrichtingen. (...) heeft Regionale verkeers- en milieukaart voor ZHZ. Optie is 

dat (...) monitoring van GGPIL's voor provinciale wegen gaat doen (voor gemeenten doet (...) dat wel). Hangt samen met het 

onderzoek in hoeverre (…) aansluit bij de regionale RVMK's in (…). Komt niet met een eigen provincale verkeers- en milieukaart. 

Hierover is nog besluit genomen.  

Voor 16 gemeeten zijn we betrokken bij gegevensverzameling, monitoring en evaluatie in ieder geval bij geluid en 

externe/omgevingsveiligheid voor een 5-tal gemeenten is dat nog niet het geval (…). Voor de BGE is het inzicht er wel voor de 

Monitoring Geluidproductieplafonds industrieterreinen is dit nog niet volleidg het geval. 

geluid: met provincie zijn afspraken vrijwel gereed, met gemeenten moeten ze nog starten 

wij hebben kennis van wat er wordt gevraagd; gemeenten zijn er nog nauwelijks met ons in overleg 

Voor externe veiligheid loopt dit, worden landelijk eisen aan gesteld. Voor geluid hangt dit af van de lokale overheden, voor enkele 

gemeenten monitoren we zaken.  

Nog geen goed zicht op georganiseerde samenwerking. 

 

Vraag 17. Er zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van de bodemtaken (inhoud en financiën) 

Advies hoe om te gaan met bodem in de Owet is door de  (...) gemaakt (ook door VNG landelijk gedeeld). Financiën zijn via 

begroting geregeld. Nadere afsrpaken worden gemaakt in de regionale werkgroep bodem. 

Inhoud verwachten we op 1 januari rond te hebben. Financien is voor nu nog niet duidelijk, daar de gesprekken nog lopen. We 

hebben nu nog geen volledig beeld wat de uitkomst hier van zijn. Medio november denken we een nagenoeg volledig beeld te 

hebben. 

Inhoudelijk en qua dossiers wel warme overdracht, nog geen afspraken over financiering en uitvoering 

Er is warme overdracht van de dossiers. Echter, zeer waarschijnlijk komen er geen financiën mee, de vraag is of deze taak goed 

kunnen uitvoeren.  

De bestuurlijke afspraak is dat de (...) de bestaande taken (vooralsnog) blijft uitvoeren.  

inhoudelijk zijn er afspraken. Financiële afspraken zijn afhankelijk van het overleg tussen het Rijk en de gemeenten over de 

financiering.  

De inhoudelijke gesprekken met gemeenten zijn gestart. Nog niet over fifnaciën. Voor provincie geldt: 'historische gevallen'. 
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Vraag 17. Er zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van de bodemtaken (inhoud en financiën) 

In de regio wordt goed samengewerkt met het vormen van een adequaat uitvoeringsniveau. Het is echter nog steeds niet duidelijk 

welke bodem budgetten de gemeenten krijgen voor de uitvoering. Dit zorgt voor onrust en zorgt voor vertraging in de 

besluitvorming. Het is zeer wenselijk dat zsm duidelijkheid ontstaat over de budgetten. 

Nee, koepels overleggen nog in het najaar. In de beroting voor 2023 is de financiering geregeld. Mandaat is al aangepast, maar 

nadere afstemming is nog nodig met gemeenten en provincie. Er is een addendem toegvoegd aan het gemeentelijke mandaat 

waarin de huidige situatie wordt geschets. (zie onder 2 mandaat) 

Van toepassing voor 6 gemeenten en 1 provincie. (…) en (…) hebben de Wbb-taken al. Er zijn veel gesprekken, maar de afspraken 

worden belemmmerd doordat afspraken over rijksfinanciering stagneert, Daarom op rood gezet. Is groot afbreukrisico 

"Regionaal wordt gewerkt aan de warme overdracht van bodemtaken. Op inhoud zijn er afspraken met gemeenten, geland in de 

PDC en het UVP. De financiele afspraken staan in concept op papier in afwachting van het landelijke besluit. 

Ondersteuningsbehoefte: Kunnen we een landelijk besluit op de financiering van de bodemtaken bewerkstelligen?" 

In basis zijn afspraken op inhoud en financiën gemaakt. Aanhoudende onduidelijkheid over rijksfinanciering blijft vanuit 

gemeenten aandachtspunt. In Q4 volgt vaststelling van een uitvoeringskader voor bodemtaken in het AB 

Er zijn afspraken gemaakt met de gemeenten over het budgetneutraal overgaan van de taken naar aanleiding van de 

bevoegdheidsverschuiving vna provincie naar de gemeenten. Er is een werkgroep opgericht over het inhoudelijk uitwerken van het 

risicogericht uitvoeringsniveau. Het resultaat moet in maart 2023 vastgesteld worden.  

taken en inhoud zijn helder. Op het gebied van financien ligt een meerjarenraming en een proces om tot een betere inschatting te 

komen. 

provinciebreed goed overleg over; taken blijven bij de RUD hoogstwaarschijnlijk 

We zijn bezig met het maken van afspraken over de uitvoering van de bodemtaken (inhoud en financiën). Met name over de 

financiën bestaat nog geen overeenstemming. De benodigde capaciteit is weliswaar tekstueel opgenomen in de begroting, maar 

nog niet gekoppeld aan een kostenpost. 

Er zijn regionaal afspraken gemaakt en verankerd in een convenant. 

 

Vraag 18. Mandaten zijn aangepast aan de OW en waar van toepassing zijn afspraken over leges gemaakt 

Mandaten zijn opgesteld en door het AB doorgeleid naar de colleges ter finale vaststelling. Input voor (milieu)leges 

is via een regionale werkgroep leges (getrokken door de  (...)) geleverd en wordt door gemeenten opgenomen in de 

modelverordening van de VNG. 

Per 1 januari onstaat de fusiegemeente (…). Hier kunnen we na 1 januari pas officele afspraken mee maken. 

Vandaaar dat we deze op "niet" hebben staan. 

Mandaat loopt, leges is nog niet opgestart. 

Aan leges wordt door een regionale werkgroep gewerkt. Aanpassing van de mandaten: besluitvorming medio 

december 2022. Verordening planschade: NVT. 

De milieuleges zijn opgesteld en gedeeld met de gemeenten. Het is verder aan de gemeenten om het gehele 

bedrag of een deel van het bedrag door te belasten aan de initiatiefnemer. In de regio wordt met een uniforme 

legesverordening gewerkt . Alleen landelijk zijn er een aantal varianten in omloop. De komende jaren zal 

gemonitoord gaan worden of de opgenomen milieuleges de werkelijke kosten dekken. Binnen de regio wordt er op 

dezelfde wijze gemonitoord. Het inregelen van de monitoring is lastig aangezien we rekening moeten houden met 

de MBA en wel/niet omgevingsoverleg. Het huidige VTH systeem en omgevingsdossier is nog niet Ow proef 

waardoor niet alle data over MBA kan worden verwerkt. Het mandaat wordt opnieuw tegen het licht gehouden. 

Uniformitiet in de mandatering zou helpen om efficienter te kunnen werken.  

Zie onder 2 voor mandaat. Eeste gespreken over leges vinden plaats. 

Loopt 

De concept mandaten liggen klaar en regionaal is er afstemming over milieuleges 

Mandaten zijn nog niet aangepast; ingepland voor dit kwartaal. Voor leges is uitgevraagd welke gemeenten er bij 

IWT willen heffen en daarvoor rapportage van (...) nodig hebben. Met die gemeenten (…, …, …, …, …, …) gaan we nu 

gezamenlijk proces inrichten. 
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Vraag 18. Mandaten zijn aangepast aan de OW en waar van toepassing zijn afspraken over leges gemaakt 

De vier gemeenten die achterblijven zullen waarschijnlijk ook niet tijdig hun legesverordening vaststellen. Wel is er 

een regionale werkgroep mee bezig. Overigens hebben we bijna geen bouwtaken en helemaal geen mandaat om 

als OD leges op te leggen.De aanpassing naar mandaten onder de Omgevingswet is in concept gereed. Dit is naar 

alle BG's gestuurd en wordt dit najaar definitef gemaakt. De verwachting is dat alle BG's dit eind 2022 hebben 

vastgegesteld. 

Loopt door in 2023 

Model en afspraken over milieuleges zijn gereed. Concept-mandaten zijn gereed, uitrol van formele vaststelling 

door opdrachtgevers vindt nu plaats. 

*= voor gemeenten is een notitie met concept kengetallen gereed. met definitief worden van uurtarieven 2023 

wordt deze notitie najaar 2022 definitief gemaakt. **= leges provincie. Met provincie zijn afspraken gemaakt over 

hoogte leges. Lopend provinciaal project maakt verdere afspraken over uitvoering legesheffing (proces), berekening 

hoogte leges en monitoring leges. Project wordt dit jaar afgerond. 

nieuwe mandaatregelingligt ter besluitvorming voor 

mandaten zijn geregeld. Legesverordeningen deel milieu en hoogte kosten milieu zijn in voorbereiding 

Zit in de afrondende fase. 

Mandaten worden aangepast, daar is een extern bureau voor ingehuurd. Over omgang met leges zijn we met 

deelnemers in gesprek over een manier waarop de (...) gemeenten hierbij - op gelijke wijze - van dienst kan zijn. 

Planning is medio 2023 gereed (door besluitvorming). 

 

Vraag 19. Nieuwe takenpakket is vastgesteld en afspraken over financiën zijn gemaakt (evt. met tijdelijk 

karakter) 

De finanicele afspraken staan in de begroting voor 2023 

De begroting 2023 is met de partners voorbereid en vastgesteld door AB. De consequenties van de Omgevingswet 

zijn daar niet expliciet in verwerkt. Aan de hand van onze Beraps sturen wij op de effecten van de Omgevingswet in 

2023. 

De OD maakt met de gemeenten afspraken over de nieuwe taken (basis en verzoek). Tevens wordt gezorgd voor 

een Werkprogramma in de regio wat Ow proof is. Tijdens de overleggen wordt duidelijk dat niet elke gemeenten de 

zelfde wensen / behoeften heeft en/of een andere planning hebben qua implementatie van de Ow ((…) en (…)). In 

algemene zin wordt verwacht dat de prijs per eenheid omhoog zal gaan. Bij een gelijk blijvend niveau zullen de 

kosten toenemen. Hoe dit valt bij gemeenten en hoe/of dit gecompenseert wrdt door het RIJk is niet duidelijk. Het 

zou helpen als hier een landelijke lijn wordt afgesproken.  

"Er wordt uitgegaan van een beleidsneutrale overgang en de gevolgen van de omgevingswet zullen via de normale 

P&C cylus worden opgepakt. Verwacht wordt dat onder andere op het gebied van basitaken, nu 185, nog nader 

overleg moet plaatsvinden met 3 gemeenten (de basitaakgemeenten). Vooar meldingen met asbest zal met alle 

gemeenten nog afstemming nodig zijn, dit wordt een basitaak. Voor omgevingsplan, beleidsontwikkleing en locale 

regels hangt een en ander af van de ambitie van de gemeenten.  

De dienstverleningsovereenkomst en de takenlijst worden jaarlijks bijgesteld." 

Gesprekken geweest over de uitvoeringsovereenkomst 2023 in het algemeen en de wijze van begroten, afrekenen 

en valideren vanaf 2023. De PDC is aangepast. De wijzigingen in taken zijn in beeld. In het najaar 2023 worden de 

UVO's per opdrachtgever opgesteld. Het is nog steeds niet zeker of we de bodemtaken mogen doen. Zie vraag 21. 

Bij geen financiële afspraken doen we geen bodemtaken ondanks dat het BTP is. 

Nieuwe takenpakket vastgelegd in PDC en afspraken in AB over financien.  

Er is alleen nog wat onduidelijkheid over de exacte herverdeling van bodemtaken die overgaan van de provincie 

naar gemeenten. Dit is geen grote opgave, maar wel een aandachtspunt. 

(...) heeft voor de kadernota's (2023 en 2024) voor de opdrachtgevers de nieuwe taken en financiën van de 

Omgevingswet in beeld gebracht. Verankering vindt daarnaast plaats in de jaarprogramma's per opdrachtgever. 

Formele vaststelling vindt eind '22/begin '23 veelal plaats door de opdrachtgevers.  

Via de werkprogramma's 2023 worden afspraken gemaakt met betrekking tot takenpakket. 
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Vraag 19. Nieuwe takenpakket is vastgesteld en afspraken over financiën zijn gemaakt (evt. met tijdelijk 

karakter) 

takenpakket is helder. Proces tot financiele afspraken loopt 

proces herijking UP / PDC / mandaat / beleid is 2022 opgestart 

begroting is 'bevroren' tm 2024 

We zijn met een nieuwe PDC bezig en hebben daarmee de mogelijke financiële veranderingen geborgd. We 

beschikken overigens niet over een kengetal voor het organiseren of bijwonen van omgevingstafels, dit borgen we 

derhalve via de risicoparagraaf. 

Financiële arrangementen bij de gemandateerde taken zijn herzien, de deelnemersbijdrage is per 1 januari 2023 

verhoogd op basis van een impactanalyse. Ook zijn er in het bestuur afspraken gemaakt over de inbreng van het 

basistakenpakket. Per 1 januari 2023 hebben alle partijen het BTP ingebracht, alle MBA's zijn in beeld. De exacte 

impact van de Omgevingswet op de financien wordt de komende jaren gemonitord. 

 

Vraag 20. Websites zijn aangepast, nieuwe flyers zijn gemaakt en telefonisten, kkc/ frontoffice medewerkers 

zijn er klaar voor 

Hierbij wordt gewacht tot daadwerkelijke inwerkingtredingsdatum bekend is. Daarna in overleg met gemeenten 

(regionaal communicatieoverleg) worden eventuele gezamenlijke acties afgesproken. 

We hebben geen frontoffice, er is een telefoondienst bij onze administratie afdeling. 

Frontofficetaken zijn niet bij (…) ingebracht. Dit is eigen verantwoordelijkheid gemeenten. Website (…) (…) wordt 

aangepast. 

Communnicatie ligt vooral bij de bevoegde zagen zelf. De (...) heeft geen eigen KCC/Frontoffice. 

Communicatie naar inwoners en bedrijven (o.a. via de website) moet nog worden opgepakt. 

De OD bereidt zich voor op de Ow. De stand van zaken bij de gemeenten is onduidelijk. De OD dringt aan op 

gezamenlijke communicatie richting het bedrijfsleven en zouden hier graag het voortouw in nemen. Het is echter 

niet geheel duidelijk hoe en wat de rijksoverheid gaat communiceren. Het is van belang dat de locale communicatie 

aansluit op de Rijks communicatie. De front an backoffice krijgen een opleiding 

komende vier maanden gaat een project draaien om dit op te pakken. 

Gestart, maar staat in de planning voor Q3 en Q4 

Is bij de provincies minder van belang omdat het om professionele aanvragers gaat. 

Bij (...) is de website etc nog niet aangepast. En telefonistes en frontoffice nog niet klaar. 

Er is überhaupt weinig aandacht nog voor de voorlichting. Ik verwacht in alle acties ook dat dit pas heel laat in 2022 

wordt opgepakt en een doorloop kent naar 2023. 

Volop in ontwikkeling 

Voor de website loopt een project tussen (...), (…) en (…). Het opzetten van een helpdesk (in elk geval met een 

interne functie) moet nog vorm krijgen binnen (...). Veel opdrachtgevers hebben nu al een eigen KKC/frontoffice. 

Specifieke vragen worden doorgezet naar (...). Verwachting is dat het aantal vragen zowel intern van medewerkers, 

als extern van initiatiefnemers zal toenemen doordat het DSO niet volledig functioneert waardoor regelmatig de 

melding zal volgen 'neem contact op met uw gemeente'. 

(...) heeft geen frontoffice. Op grond van ingestelde behandeldiensten kunnen vragen over in te dienen verzoeken 

bij (...) terechtkomen, daar moeten nog afspraken over gemaakt worden met onze deelnemers. Niet zeker is of dit op 

1-1-2023 volledig klaar is. 

website is OW-proof, aanpassing wordt verder aan gewerkt.  

In de regio wordt gewerkt aan een '1-loket' initiatief, ligt bij de gemeenten. Onze website moet waar nodig worden 

aangepast.  

De website van de (...) is op onderdelen aangepast. Hier komt nog een vervolgslag op. Wij maken zelden gebruik 

van flyers. 
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Aanvullende opmerkingen gemaakt in open toelichtingsveld  

"We hechten belang aan zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen over de inwerkingtreding van de OW.  

We zijn voor veel zaken afhankelijk van ander partijen zoals participanten, ketenpartners, maar ook een DSO. De 

voortgang bij deze partijen gaat mede bepalen of we er echt klaar voor zijn, ondanks onze eigen inspanningen.  

Daarnaast dient er nog goed geoefend te worden. Daar hebben we ook onze participanten, ketenpartners en een 

werkend DSO voor nodig. De werkdruk is bij verschillende partijen zo hoog, dat het gezamelijk oefenen 

waarschijnlijk niet met alle bettrokken partijen gaat lukken. " 

Knelpunt is het korte tijdsbestek waarin VTH vraagstukken (mba- omzettingen, overdracht 8000 bedrijven, 

verschuiving BG, verschuiving taken als bodem, ontgrondingen en zuivel) nog opgepakt moeten worden 

Knelpunt is de financiering van de extra taakuitvoering die meekomt met de 8000 inrichtingen 

Knelpunt is de P&C van OD's vs. P&C van bevoegde gezagen in relatie met het nog niet duidelijk hebben van a) 

ingangsdatum en b) aard en omvang nieuwe taakuitvoering en c) benodigde capaciteit/ financiering vanaf 1 januari 

Knelpunt is schaarste van capaciteit in a) uitvoering bestaande VTH-uitvoering, b) nieuwe VTH uitvoering en c) in het 

implementeren van de consequenties  

Knelpunt is de 'nieuwe taal' in mba's , die als opbouw is gekozen in het DSO, wat nog niet correspondeert met de 

bestaande data en taal van de VTH-uitvoering 

Knelpunt is dat de aanpak van de implementatie van de OWet voornamelijk (…) georienteerd is, in plaats van OOK 

orientatie vanuit en op het VTH en milieu domein. In de 27 minimale acties van de VNG wordt niet gesproken over 

mba;s en de noodzaak tot het omkatten van data, terwijl dat wel de bron en de basis is voor de uitvoering van de 

gehele VTH keten. 

(...) staat als organisatie klaar, maar wordt nog weinig betrokken bij het oefenen van casuistiek, VTH proces en ICT 

testplannen. Tijd om te oefenen en vlieguren te maken is kort 

Het oorspronkelijke doel van de omgevingswet is een vereenvoudiging, echter zien we dit niet terug (zie ook 

onderstaande links). Wij voorzien chaos bij de inwerkingtreding op 1-1-2023, hoe dieper je in de inhoud komt, hoe 

meer onduidelijkheden er naar boven komen. Dit komt mede dat de wetgeving niet geheel helder is. Tevens is bij 

een besluit in oktober/november voor een inwerkingtreding op 1-1-2023 zeer weinig voorbereidingstijd mogelijk.  

Omgevingsdienst (…) kan volgens planning vanaf 1 januari 2023 haar werkzaamheden onder de Omgevingswet 

uitvoeren. Op dit moment loopt de invoering nog maar wat de (…) moet doen is volgens planning op 1-1-2023 

afgerond. Wij zijn daarnaast afhankelijk van de invoering van de Ow bij gemeenten. gaan er vanuit dat de gemeente 

haar werkzaamheden tijdig afrond. 

Na inwerking treden van de Omgevingswet begint het echte werk. Er zal dan capaciteit nodig zijn om de uitvoering 

van de Omgevingswet te stroomlijnen en vragen van initiatiefnemers te beantwoorden. Zeker gezien de complexiteit 

van het DSO. (…) verwacht dan ook dat er na 1-1-2023 nog een grote inspanning nodig is.  

Om voldoende te kunnen testen met DSO is meer tijd nodig. 

(…) zal er grotendeels klaar voor zijn, het DSO is dat echter vooralsnog niet en dat zal ook per 1 januari 2023 nog 

niet het geval zijn. 

Per 1 januari zal er naar verwachting een grote stroom telefoontjes en e-mails richting gemeente/OD gaan; er is 

volsrekt onvoldoende personeel beschikbaar om dit op te vangen. 

Wij zien diverse inhoudelijke 'fouten' in de wetgeving; dit zal worden meegegeven in de consultatie. Een aantal 

punten volgt in de definitieve versie van deze monitor. 

er is nog niet grootschalig geoefend met het ontvangen van aanvragen, meldingen en informatie. Het ontvangen 

van een enkele aanvraag en het vragen van een enkel advies lukt wel. We zijnm echter benieuwd hoe dit straks gaat 

verlopen als alle informatie via het DSO loopt. Hetzelfde geldt voor de vragen over oefenen etc. Wel in beperkte 

vorm niet met de hele organisatie. 

Na het zomerreces is een planning gemaakt om gemeenten en ketenpartners volledig bij het proces tot IWT te 

betrekken 

Om voldoende te kunnen testen met DSO is meer tijd nodig. 

(…) zal er grotendeels klaar voor zijn, het DSO is dat echter vooralsnog niet en dat zal ook per 1 januari 2023 nog 

niet het geval zijn. 
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Aanvullende opmerkingen gemaakt in open toelichtingsveld  

Per 1 januari zal er naar verwachting een grote stroom telefoontjes en e-mails richting gemeente/OD gaan; er is 

volstrekt onvoldoende personeel beschikbaar om dit op te vangen. 

De vraag of de OD de termijnen kan halen is vooral sterk afhankelijk van de werkvoorraad. De processen etc. zullen 

wel ingericht zijn. 

Om voldoende te kunnen testen met DSO is meer tijd nodig. 

(…) zal er grotendeels klaar voor zijn, het DSO is dat echter vooralsnog niet en dat zal ook per 1 januari 2023 nog 

niet het geval zijn. 

Per 1 januari zal er naar verwachting een grote stroom telefoontjes en e-mails richting gemeente/OD gaan; er is 

volsrekt onvoldoende personeel beschikbaar om dit op te vangen. 

Met de huidige organisatie ontwikkeling RUDLN van uitvoeringsdienst naar omgevingsdienst, de implementatie van 

1 workflowprogramma voor regio (=gemeenten en de RUD dezelfde applicatie), nieuw beleid en daaraan verbonden 

aanpassingen op basis van de Omgevingswet (= o.a. PDC / probleem- en risicoanalyse) zijn de beschreven acties in 

gang gezet.  

Vanwege de onduidelijkheid van de invoeringsdatum ontbreekt het aan urgentie voor borging en implementatie in 

de staande organisaties. De programma's/projecten draaien wel, maar we hebben weinig zicht op de lijnorganisaties 

(VTH / Beleid) 

Verder maken wij ons zorgen over de indieningsvereisten zoals die door het Rijk worden aangeleverd voor 

gemeentelijke taken. We krijgen te weinig informatie om onze wettelijke taken goed uit te voeren.  

onze begroting is gebaseerd op het inrichtingenbestand en het AB heeft de begrotingssystematiek t/m 2024 

'bevroren'. Dit omdat we niet weten wat het nieuwe BTP is, en geen kentallen hebben over de ureninzet. Tot en met 

2024 dus de tijd om ervaring op te doen en om dit op orde te maken; dit is de overdracht van taken, opdoen van 

nieuwe kentallen, de omzetting van inrichting naar MBA en het op orde brengen van ons nieuwe zaaksysteem. 

De nieuwe regels stellen de uitvoeringspraktijk voor veel vragen. Het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen en een 

nieuwe jurisprudentie zal jarenlang grote inzet vragen. Dit geldt in elk geval voor de minder vaak voorkomende en 

complexe procedures, met een grote milieu-impact, die veelal in het takenpakket van de omgevingsdiensten zitten. 

De daarvoor gekwalificeerde menskracht is op de arbeidsmarkt moeilijk te vinden. De extra inspanningen zullen 

daarom (zeker in 2023) leiden tot een mindere dienstverlening. 

 

 

 
 

 

  
 
 

 
 


