Programma invoering omgevingswet
versie 0.10 – december 2021

juli – dec 2021
< Eventueel benodigde
aanpassingen aan
Gemeenschappelijke
Regelingen met GGD,
Veiligheidsregio en
Omgevingsdienst naar
de raad

maart - dec 2021
< Oplevering eindproducten
regionale werkgroepen over
Vergunningenproces met
ketenpartners, uitwisseling
van DSO gegevens, etc.

juni 2021
< 3 voorstellen in
themabijeenkomsten
raad:
1. Participatie-eis
2. Verzwaard adviesrecht
3. Generiek
delegatiebesluit

jan - maart 2021
< Plansoftware en toepasbare
regelsoftware aangeschaft,
geïnstalleerd + medewerkers
opgeleid in het gebruik
< Upgrade VTH-systeem, geschikt
voor de DSO-pré-omgeving

jan - okt
< 7 Zaaktypen uit de
Omgevingswet-wiki
ingericht in het
VTH-systeem

<

juli 2021
Duidelijkheid over
realisatie DSOkoppeling met
VTH-systeem

sept – dec 2021
> Inventariseren
benodigdheden financiële
arrangementen met
uitvoeringsdiensten

juli 2021
< Voorstel Generiek
delegatiebesluit vastgesteld door
raad VS
< Voorstel Buitenplanse activiteiten
met verzwaard adviesrecht
vastgesteld door raden VS en WS
< Voorstel Toetsingskader
participatiebeleid Omgevingswet
vastgesteld door raden VS en WS
aug - sept 2021
Eerste interne
pilots met de
ingerichte
zaaktypen

<

nov 2021 –maart 2022
< Contract en financieel arrangement
met uitvoeringsdiensten ontwikkelen

sept 2021
< Voorstel
Generiek delegatiebesluit
vastgesteld door raad WS

okt - nov 2021
> Werksessies ‘werkpakketten’
invoering Omgevingswet

okt 2021
< Start oefenen met
ontwikkelgebied VS

okt - nov 2021

> Eerste interne pilots

verdieping

> Traject koppeling

LEEF-DSO gestart

sept 2021 – juni 2022
< Inventarisatie welke
medewerkers trainen /
opleiden in
Omgevingswet

sept - okt 2021
juli 2021
< Opstellen Toetsingskader > Uitwerken Toetsingskader
beoordeling
participatietraject
Participatiebeleid
Omgevingswet

jan - juli 2022

Toepasbare regels n.a.v. beleidsmatige
ambitiebepaling
> Oefenen met de Plansoftware en de
Toepasbare regelsoftware

bodemtaken van provincie

mei 2022
> Instellen
Gemeentelijke
Adviescommissie
Omgevingskwaliteit

dec 2021
> Informatiebrief aan
de raad

> Technische uitwerking Bruidsschat ,

maart - juli 2022

> Verwachte overdracht

> Verordening

nadeelcompensatie (v/h
planschadeverordening)
> Mandaatregeling
> Legesverordening

jan - dec 2022
> Regionale afstemming

dec 2021 – febr 2022
Start trainen, opleiden medewerkers:
> Programma trainingen / opleidingen
beschikbaar

nov 2021
> Uitwerken handreiking
participatie voor
initiatiefnemer

jan 2022 – maart 2022
> Communicatiestrategie
publiekscommunicatie
Omgevingswet

maart 2022 – juli 2022
> Communicatie met
inwoners, ondernemers &
projectontwikkelaars
> Initiatiefnemers betrekken
bij de Omgevingstafel

