
anders werken ambassadeursgroep inrichten

pilots anders werken uitvoeren en evalueren (tafel, dialoog, omgevingswetproofbeleid, DSO, etc. etc. )
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Beleid                
& regels 

Bestuur              
& cultuur 

Organisatie 
& middelen

Omgevings 
plan

Participatie 
omgevings 

gesprek

Benoemen commissie ruimtelijke kwaliteit

Onderzoek

harmonisatie

Nut/noodzaak

Regels in verordeningen (wat komt er zeker uit)

Bruidsschat analyseren 

Datum sessie Raad 

Onderzoek harmonisatie

Afstemmen en eruit wat kan

In beeld krijgen

bruidsschat

> relatie eigen 

verordeningen

> Wat komt erbij

VNG structurele effectenmodel 

invullen

Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020

Opleidingsplan

voorstel Go/no go 

harmonisatie

(informeren raad)

Opschonen "website" ruimtelijke plannen en waar nodig actulaliseren 

Voorstel regels meenemen uit bruidsschat en 

loslaten lokale regels 

besluit raad gelijk met OPA

Evt: Ontwerp

Harmonisatie

Vaststellen nieuwe 

processen

criteria categorie 

vergunning aanvraag

Implementeren in ICT systemen en 

testomgeving in orde maken 
Processen testen in omgeving Implementatie + kennis processen

Besluit raad over advies buitenplanse opa en 

delegatie omgevingsplan 

Datum!!!

Kennis instrumenten + procedures Vaardigheden instrumenten

VTH::

koppeling DSO (aanschaffen module SQUIT)

Plansoftware voor omgvingsdocumenten 

aanschaffen 

Toepasbare regels software aanschaffen 

testversie 1 april beschikbaar

Inrichten werkprocessen ook in zaaksysteem/DSO

Formats aanpassen 

aanvullen

voorbereiding en gesprek raad over advies en mandaat

Datum!!!

Implementatie handreiking 

nagaan inzetbaarheid omgevingsprogramma

vaststellen bouwstenennotitie

Ontwerp processen

in beeld brengen 

Participatiestrategie opstellen
Besluit raad over toepassing en verplichting participatie  

(datum!!) 

Inrichting ingang Afspraken ketenpartners (omgevingstafels) Besluitvorming werkwijze, bekostiging en lancering

Pilots dialoog + 

implementatie
Pilots dialoog

Evaluatie dialoog en 

handreiking 

Definitieve middelen 

dialoog + handreiking

Vaststellen handreiking Evaluatie en evt aanpassen programma 

op 1 juli gereed voor 

testen  
Testen werkprocessen en gehele keten 

Testen werkprocessen en gehele keten 

Concept omgevingsvisie
omgevingsvisie gereed voor 

vaststelling

Overleg samenwerking  ketenpartners irt vergunningproces Convenant bestuurlijke samenwerking

Omgevingswetproof begroten en PPN opstellen 

Legesmodel aanpassen (via VNG modelverordening?)

Financiële afspraken uitvoeringsdiensten 
Via rio en regio-

overleg 

Samenstellen commissie ruimtelijke kwaliteit

communicatie strategie extern opstellen

Inregelen communicatie aanvragen en meldingen 

vragenbomen aanpassen en implementeren (koppeling vergunningproces)fen 

Interne communicatie over implementatie Omgevingswet

Communicatiecampagne extern  OW starten of aansluiten op VNG campagne 

voorbereiding inrichting toezicht en handhaving inrichten toezicht en handhaving  aangepast aan Wkb


