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Update regionale werkgroepen 
 

    

De implementatie van de Omgevingswet is een behoorlijke operatie voor alle 

bevoegd gezagen én voor hun ketenpartners. Samen zullen we ervoor moeten 

zorgen dat onze dienstverlening aan de klant in het VTH-traject 

(vergunningverlening, toezicht en handhaving) en in de planvorming goed en 

efficiënt wordt verzorgd.   

  

In Midden- en West-Brabant werken we in zes regionale werkgroepen samen, 

die  een gezamenlijke, uniforme werkwijze of aanpak ontwikkelen. 

  

 

 

  

 

Werkgroep Bruidsschat    

 

 

  

De zorg voor het milieu vormt steeds 

meer een breed gedeelde 

maatschappelijke kwestie die iedereen 

binnen de fysieke leefomgeving raakt. 

De Omgevingswet legt een groot deel 

van de verantwoordelijkheid hiervoor bij 

de decentrale overheid. Gemeenteraden 

krijgen hiermee een grotere rol 

toebedeeld dan voorheen. Eerder 

deelden we de door de regiowerkgroep 

opgestelde specialistenhandreiking voor 

de thema’s geluid en geur in de bruidsschat. Nu is er een nieuwe handreiking ‘Milieu en 

het omgevingsplan’, opgesteld in een samenwerking tussen de OZHZ en de OMWB, 

https://c.spotler.com/ct/m16/k1/a-7XnhgC2DqBipvi7OouCAkoUN-Bjd5bamPM3Ct1FLIFZz3KxaxexRmX_TgiSo0Rbdm3y9Ss-B3xWf56K4MoTg/FLNbbZ43Bj7GDH2
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/UdDVDMRl0tC6V0Kd6mbpBx2boWcXbxAcXZfGPTpfD8WsXSmnZva-WoKw_Tz4NRrS4YYOLH_1ifS1KhiWj9Rn_Q/8FWLKkfcmsCkWvJ


 

 

 

Bekijk de handreiking 
 

 

    

   

 

 

  

 

Werkgroep Omgevingsplan 

 

  

 

Fase I – ‘werken met het tijdelijke 

omgevingsplan’ – bevindt zich in de 

afrondende fase.    

  

Fase II – ‘samenwerken bij de opbouw 

van het nieuwe omgevingsplan’ – vangt 

nu aan.  

  

Wat gaan we doen? We gaan een 

procesbeschrijving (handreiking) 

opstellen om de momenten te bepalen 

wanneer de ketenpartners een bijdrage zou moeten leveren bij de totstandkoming van 

het omgevingsplan.   

 

 

 

Lees meer 
 

 

     

 

  

 

Werkgroep Omgevingstafel   

 

 

  

De slogan van de Omgevingswet is 

‘ruimte voor ontwikkeling, waarborgen 

voor kwaliteit’. Het gaat daarbij onder 

andere om het denken in 

mogelijkheden, kijken naar samenhang 

(integraliteit) en een goede 

(keten)samenwerking. Een instrument 

dat bij initiatieven hieraan kan 

bijdragen, is de omgevingstafel. In een 

vroeg stadium van het initiatief zitten 

gemeente, ketenpartners en vaak ook 

de initiatiefnemer samen aan tafel om het initiatief te bespreken. Integraliteit, een 

goede ketensamenwerking en denken in mogelijkheden worden hiermee gestimuleerd. 

Dit leidt tot een beter plan en tot betere en vaak snellere besluitvorming.  

Een regionale werkgroep is bezig om binnen Midden- en West-Brabant te komen tot een 

uniforme werkwijze, die werkbaar is voor 25 gemeenten, provincie én ketenpartners.  

https://c.spotler.com/ct/m16/k1/2Soty9rC9mBZ64jvjJ8edwwXeqp5C7aYps8U6E4gD1j1lv7f6KNTkC6vNFoJIDjR0xCRIKiKsWmYOm_v2A4sYw/237kNcEJhczLHtH
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/06nqdgQ2voVAcqoZw4MV_nfey-evD1z_C5aXaZSZ_AKDZdyPbe_OMqxnEceTkPFFIADewjxTXAjvleKlwmW6Bw/VgjCfpXa3FhAYd5
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/ZJD-XffSUzZbnxOdTg96GcCvl-235b0QiIbyvFyZSpVXrj4R1l3jmnnb2tijWrpNmDvzVrkRQtMfiI5lMVtELw/mUNz7GkVaIYrw56
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/D-4J_g9x4ZghYe4RwZGC9hoqzp_arsPHg7LlbYe-h7bAHCd5LLQ04a9kwODVNYRPR2VFIIVP6cQ31oyMayYWeg/MLmuvxZn76YgGSn
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/TFRBgQ86YO421NzyCOeKDz4upOKYQJCov2J5d0pgerCZ1yUw1PVAbRgm_P-DlF946Ak5_tFfOj1o8ty_bauxlg/6qvbV8McqiMCAqX
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/hxnFmP_PDfzX6is54s0UEcV7u1Vtrv-9TYLvxPIAXOnM_U2Rc7wjtt37KKkLnA_58pYcYf-mhV-Kws70MCC8cg/yKw44Ryp62uzVzs


 

 

 

Lees meer 
 

 

    

   

 

 

  

 

Werkgroep Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)  

 

  

 

Ter voorbereiding op het werken met 

het landelijk loket van het Digitaal 

Stelsel Omgevingswet (DSO) worden 

regionale ketentesten 

georganiseerd. Doel is het bevorderen 

van testen van het DSO door alle 

bevoegde gezagen en ketenpartners in 

de regio, gedeelde inzichten en 

problemen uitwisselen en onderlinge 

samenhang en communicatie zo goed 

mogelijk regelen. Door het regionaal 

organiseren van deze testen wordt aansluiting voor gemeenten en ketenpartners 

laagdrempelig en zorgt voor een verdeling van de werklast. Zo helpen we elkaar en 

leren we samen.   

 

 

 

Lees meer 
 

 

    

   

 

 

  

 

Werkgroep VTH  

 

 

  

Ook onder de Omgevingswet blijft het 

verlenen van vergunningen 

noodzakelijk. Met de komst van het 

Digitaal Stelsel Omgevingswet, het 

veranderen van proceduretermijnen 

voor een groot aantal type activiteiten 

en de inbreng van ketenpartners in de 

procedures is het maken van nadere 

afspraken over de communicatie in de 

procedures, proceduretermijnen 

enzovoorts noodzakelijk.   

 

 

 

Lees meer 
 

 

    

   

 

 

  

 

https://c.spotler.com/ct/m16/k1/GXtAAJjL9QEA1EGq1DBII66Ltx5IHKcX5qiLLo48zDwmyVn2UVm1Tiv2iWHG2wKhQgfSPOiL8rPXqEVdW1ZuiA/78s5L2czdLYxk7n
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/KYWCX0L3IuPIG3sBorbMoF16TldU9NBpi2yfZpmgbzHWDauRW3PX3wYy29g0C4gEAwkEkLsAz5tXH0xovR1Q9A/PJsM4EBpWEQw9HP
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/YnzM_JN5cjUqVwmqfK_g_oZWBFraUGCi76OYgIq3_zgcT8k4_A7agBX3f1pshKDqOWfsdrwlkXDIPiZMqZMG6A/vrPiJBCPUWH3K8L
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/E0keKZOMaW0lOreQ7jukg1INV0gRnNJ3Qj2YpAStxmRPjY-sNxGO6Rjz-Yh5CKbGOXZzhSigzawwVfsLjvP2pg/k845nVJLIn4MISA
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/sU7R30OkElOk_MFU1gXbAMOvFwkFmQak3TwrEGJ0wlELHvZoEyySpXocYJrg8f8ojgJyZZ9o8eYYtmuPBMbe2A/sudFEGLuwcw77bV
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/EhYIhZ-_3zF6VwHVUXwMN075rKSgHZWyatkh3kqgKh1ie6tDH5HF97X482TKAiTqQZZgOkI2ZFMhoi8i9yHXmg/KKLM5vHVAeIjHVS
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/VtA-EmIrPb3zHjAk3FvKIlAsWrlR2bczddcVLGjLr0FMh4YnVHu_nm-9dXD3sZgw_cQZffX3uEP7hw3dH_FrJg/aiFNMKdIRAVK8nP
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/te4ewlbapWGWiCQXcFWkmO0JgoNz2GORl0snUJDcuEe59-_hVbPncULfoP1dScCGMbhHZq2JwL_zwuGfkcVRFw/yJg7QNn5DYIBbBd
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/geyDXoByeVPtvOo1ddsTaxPXIOftv0v1vv2MSgwVsfHk-IKAIm-S0OAwpi2Y6b0d-IRCn0_T0xdRReHYs8Dtuw/9wT8jArmSxif8BD
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/h53vQJDH1O_Vj6qH7bLESeum4oF6IioXrLX9cwaXaYOues_9TTohYl_xkcKGEIsfsHl8XcE65tzB1wb7xihXGQ/suVFBFI8uYE36aA
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/veMUOk54KFl3RFnKFFe6WdRCFTFeOiCwKtokhL3y5_4MR-stOg3Nyd9A7wJcgFO7DObLG_Egj63vPF0tOnTAXQ/nt2iGC5Kp8sqgYa
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/CNsEkgRHXa-fRuhczC4bShsmY5W7uqXdpFQs5ZzYvF0CrznGhjFUztGzn2a4KUBhXDsusVAOptcLJ2sd1e46zw/uRktMq54274dD3G
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/xApkSMj5mJ9WAJvHH-wPZcO-P7l8v3MfZ7CJ-_TgmQFnmfqWk40w4WFw1hVwz05cUTfDU676ZDsmhfd4ob7O_A/CIv4S4tJem2BvsE


Werkgroep Toepasbare Regels  

 

  

 

Toepasbare regels zijn de vertaling van 

juridische regels naar begrijpelijke 

vragenbomen voor initiatiefnemers. 

Toepasbare regels worden in het 

Omgevingsloket gebruikt in drie 

onderdelen: Vergunningcheck, 

Aanvragen en Maatregelen op maat. 

Ieder bestuursorgaan maakt zelf 

toepasbare regels voor de eigen 

juridische regels. Bij de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet 

is door de koepelorganisaties afgesproken dat het huidige dienstverleningsniveau gelijk 

blijft.  

  

De werkgroep heeft een handleiding opgeleverd die de processtappen voor de 

implementatie van de toepasbare regels beschrijft. In deze handleiding wordt ook uitleg 

gegeven over de manier waarop toepasbare regels kunnen worden opgesteld en 

gepubliceerd. Daarnaast zal de werkgroep ook nog inventariseren welke 

werkzaamheden, in het kader van de ‘top 10’ activiteiten, gezamenlijk kunnen worden 

opgepakt.  

  

Meer weten? i.sep@roosendaal.nl   

  
 

  

 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

Zichtbaar samen 

werken aan een 

schone, veilige 

en duurzame 

leefomgeving 
  

  

Vragen? 

omgevingswet@omwb.nl 

 

 

 

 

 

mailto:i.sep@roosendaal.nl
mailto:omgevingswet@omwb.nl
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/gEupVB_xY9xmYo_WkCnzwPjB8YN26feSXcB62Ldejr7Pv3Wm1IuyfjQFT6MfJp_OctvNqNhkIMMlRPj3iDysQw/SYjuyZ8qdGbSCUH

