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Omgevingswet  uitgesteld - de omstreden
Omgevingswet houdt de gemoederen bezig -.

 
Ervaringsdeskundige en WABO casemanager Roger

Meuwissen deelt zijn kijk op de Omgevingswet en biedt
handvaten voor een optimale voorbereiding.
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DE OMGEVINGSWET
OP DE TOCHT?

half jaar minder benodigd zijn, omdat
softwareleveranciers langer de tijd hebben om de
software te testen en verder te ontwikkelen.

“Er is meer tijd nodig om te oefenen en te testen.
Alles afwegend is een nieuwe ingangsdatum van 1 juli
2023 de beste optie, zo vinden ook de provincies,
gemeenten en waterschappen. Dit beperkte uitstel
zorgt voor zorgvuldigheid én duidelijkheid.” Aldus
Minister Hugo de Jonge. 

DE AANLEIDING

OMGEVINGSWET OPNIEUW UITGESTELD

De laatste weken is de complexiteit van de nieuwe
wetgeving onderwerp van gesprek en vaak in het
nieuws. Gemeentes en andere betrokken partijen
ervaren onzekerheden in de werking van het nieuwe
digitale stelsel. Het digitale stelsel is complex en
vertoont regelmatig storingen. Softwareontwikkelaars
hebben de tijd nodig om de stelselwijziging goed te
testen en softwarefouten op te lossen.

Het Adviescollege ICT heeft het digitale stelsel
uitvoerig onderzocht en een advies uitgebracht. Het
onderzoek van het Adviescollege ICT geeft aan dat de
testcapaciteit van ketentesten onvoldoende
zekerheid biedt om een gedegen en stabiele werking
van het digitale stelsel te kunnen garanderen.
Daarnaast zorgen de Tijdelijke Alternatieve
Maatregelen (TAM's) voor extra complexiteit in het
werken met de nieuwe wetgeving.

Naar aanleiding van dit advies heeft Minister Hugo de
Jonge op 14 oktober besloten om de
inwerkingtreding van de wet met een half jaar uit te
stellen. Het uitstel geeft alle betrokken partijen en
bevoegde gezagen de mogelijkheid zich voor te
bereiden op de komst van de nieuwe wetgeving.
Daarnaast is de verwachting dat de TAM’s over een 

Volgens de regering is de aanleiding van de
Omgevingswet tweedelig. Ten eerste is de nieuwe
wet in het leven geroepen omdat de huidige wet- en
regelgeving op het gebied van ruimtelijke
ontwikkeling niet goed aansluit bij de huidige
ruimtelijke ontwikkelingen en toekomstige opgaven.
Er wordt onvoldoende rekening gehouden met
regionale verschillen, de behoefte aan (lokaal)
maatwerk en het belang van de betrokkenheid van
burgers bij de besluitvorming over projecten. 

Ten tweede is de nieuwe wet gecreëerd om meer
samenhang binnen het omgevingsrecht te creëren.
Momenteel krijgen initiatiefnemers te maken met 

De laatste maanden is de inwerkingtreding van de
Omgevingswet een hot topic binnen de politiek. Ook buiten de
politieke deuren is de aankomende wetswijziging onderwerp
van gesprek. Naar aanleiding van het negatieve advies van het
Adviescollege ICT (AcICT) heeft Minister Hugo de Jonge de
inwerkingtreding van de nieuwe wet opnieuw uitgesteld. 

Het Adviescollege ICT is sceptisch over de werking van het
Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) en de invoering van de
Omgevingswet is omstreden. Waarom komt de nieuwe
Omgevingswet eigenlijk? Wat houdt deze wet precies in en hoe
kunnen betrokken partijen zich het best voorbereiden? 

Ervaringsdeskundige en WABO casemanager Roger Meuwissen
deelt zijn visie over de Omgevingswet, de uitdagingen die het
met zich meebrengt en hoe we ons het best kunnen
voorbereiden op de komst van de nieuwe wet. 



De Omgevingswet is de grootste stelselherziening in
de geschiedenis, waarbij 26 wetten die betrekking
hebben op de ruimtelijke ontwikkeling, worden
geïntegreerd tot 1 nieuwe samenhangende wet. De
wet vormt het nieuwe wettelijk kader op het gebied
van milieu, infrastructuur, ruimtelijke ontwikkeling,
bouw, waterbeheer, akoestiek en cultureel erfgoed.
Daarnaast worden de hoeveelheid Algemene
Maatregelen van Bestuur teruggebracht van 60 naar
4 en worden de 75 Ministeriële Regelingen
teruggebracht naar 1. De procedure voor het
aanvragen van omgevingsvergunningen gaat
voortaan via één digitaal stelsel met als doel het
proces van vergunningaanvragen te versnellen.  
 
Het digitale stelsel bestaat uit een digitaal loket waar
betrokkenen snel kunnen inzien wat is toegestaan
binnen de fysieke leefomgeving. Het loket vervangt
de bestaande toepassingen waaronder
Omgevingsloket online, Activiteitenbesluit Internet
Module (AIM) en ruimtelijkeplannen.nl.

De Omgevingswet kent een geheel nieuwe opzet en
bestaat uit een stelsel van zes instrumenten: 

Doel Omgevingswet
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Het Rijk, de provincies en de gemeentes stellen hun
eigen strategische plan voor de leefomgeving op in
een omgevingsvisie. De doelen van de
omgevingsvisie worden beschreven in regionale
programma’s waarbij rekening wordt gehouden met
de decentrale regelgeving en algemene rijksregels.
Op basis van deze regelgeving worden integraal
projectbesluiten genomen en vergunningen verleent.

 

 

Met de ingang van de Omgevingswet wil de overheid
de regels met betrekking tot de ruimtelijke
ontwikkeling bundelen en hiermee de toepassing van
het omgevingsrecht vereenvoudigen en
moderniseren. Een bundeling van relevante regels in
de vorm van de Omgevingswet moet voor
gemeentes, ondernemers en andere (markt)partijen
meer betrokkenheid en participatie binnen de
ontwikkeling van de fysieke leefomgeving creëren.
Hiermee worden de verschillende deelbelangen in de
fysieke leefomgeving integraal meegenomen in de
besluitvorming. 

Daarnaast biedt de nieuwe wetgeving de
mogelijkheid om eenvoudiger (lokaal) maatwerk toe
te passen. Op deze manier kunnen betrokken partijen
beter en sneller inspelen op nieuwe en urgente
ontwikkelingen in de samenleving, zoals de
ontwikkeling van de Regionale Energietransitie.  Een
hogere mate van betrokkenheid leidt tot meer
(maatschappelijk) draagvlak en een betere en snellere
besluitvorming. 

' 'Een balans v inden tussen het  beschermen en benutten van

de fys ieke leefomgeving. ' '  

de omgevingsvisie;
het programma; 
decentrale regelgeving; 
algemene rijksregels;
omgevingsvergunning; 
en het projectbesluit.

een wirwar aan wetten, Algemene Maatregelen van
Bestuur (AMvB) en ministeriële regelingen. De
huidige wet- en regelgeving is ingewikkeld,
onoverzichtelijk en niet voldoende gericht op de
ontwikkeling van duurzame initiatieven. 

Om projecten in goede banen te kunnen leiden en
een juiste balans te vinden tussen het benutten en
beschermen van de fysieke leefomgeving is een
herziening van de wet- en regelgeving op het gebied
van ruimtelijke ontwikkeling benodigd. 

DE OMGEVINGSWET IN HET KORT

DOEL OMGEVINGSWET 

OPZET OMGEVINGSWET

https://omgevingsdienstnederland.nl/whitepaper-regionale-energiestrategie/
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IN GESPREK MET ROGER -
ERVARINGSDESKUNDIGE & WABO CASEMANAGER

‘

 

''Grote opgaven zoals klimaatadaptatie, een circulaire
economie of de warmtetransitie stoppen niet bij de
gemeente- of provinciale grens en behoeven een
integrale en duurzame benadering. Initiatiefnemers
worstelen zich momenteel door een oerwoud aan
regels en procedures, wat het integrale project- en
procesmanagement bemoeilijkt. De komst van de
Omgevingswet komt dan ook als geroepen. 

Momenteel staan we op de splitsing tussen de oude
en nieuwe wet- en regelgeving. De transitie naar de
Omgevingswet brengt veel teweeg en leidt tot grote
veranderingen, voor de gehele bouwsector maar voor
gemeentes en ondernemers in het bijzonder. De
juiste voorbereiding is dan ook van belang.

De beoogde Omgevingswet vraagt om integrale
benaderingen en een nieuwe werkwijze voor zowel
aanvragers als (lokale) overheden. Anticiperend op de
inwerkingtreding van de wet zijn veel lokale
overheden aan het oefenen met het werken onder de
Omgevingswet. 

Uit ervaring blijkt dat de nieuwe werkwijze, waar de
invoering van de Omgevingswet mee gepaard gaat,
extra inspanning en capaciteit vraagt. 

De noodzaak voor het opstellen van een
omgevingsvisie en het vertalen van lokaal beleid en
beleidswensen in een omgevingsplan vergt veel tijd en
aandacht. Tevens moeten de uitvoeringsregelingen
worden opgesteld en afgestemd met  de 
 Omgevingswet en initiatieven worden behandeld aan
de hand van het beoogde proces van de
Omgevingswet. Om alle werkprocessen in goede
banen te leiden is het essentieel om voldoende kennis
te hebben van de Omgevingswet.

Daarnaast is een integrale samenwerking met andere
(lokale) overheden en burgers onmisbaar. Om deze
betrokkenheid te realiseren is het belangrijk dat de
burgers, omwonenden en andere belanghebbenden in
een vroeg stadium worden betrokken bij de
planontwikkeling. In deze voorfase van het project,
voordat de vergunningaanvraag plaatsvind, kunnen er
door middel van een omgevingsdialoog met burgers en
andere betrokken partijen diverse visies worden
opgehaald. Middels deze dialoog kunnen de diverse
deelbelangen en lokale verschillen beter worden
meegenomen in de besluitvorming.'' Aldus Roger
Meuwissen, WABO casemanager en
ervaringsdeskundige op het gebied van de
Omgevingswet.

''Momenteel zijn we nog bezig met het ontwikkelen van een vernieuwde blik op de werkprocessen en merken we
dat er met name kennis- en capaciteitsvraagstukken zijn. De mate van de participatie van betrokken partijen in de
opstartfase is hierdoor nog ontoereikend, ondanks het feit dat opdrachtgevend Nederland zich van de
stelselherziening bewust is. 

Dit is het moment dat Lybrae Nederland (Omgevingsdienst Nederland en Lybrae) als innovatieve opleider en
projectdetachering- en adviesbureau een wezenlijke bijdrage kan leveren aan deze opgave.'' 

Roger Meuwissen, WABO casemanager en ervaringsdeskundige op het gebied van de Omgevingswet.

Roger zijn kijk op de Omgevingswet..''
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Omgevingsdienst Nederland (ODN) biedt als
innovatieve opleider meerwaarde aan deze
stelselherziening door het faciliteren van kennisdeling
en het bieden van een continue ontwikkeling van de
vakspecialisten middels (maatwerk) opleidingen,
waaronder de opleiding Omgevingswet.

Zusterorganisatie Lybrae is als consultancybureau en
specialist in de fysieke leefomgeving met een unieke
combinatie van projectdetachering, opleidingen en
advies dé aangewezen partij om een betekenisvolle rol
te spelen binnen de grootste stelselherziening in de
geschiedenis. Lybrae kan dienen als verbinder tussen
de verschillende bevoegdheden en (markt)partijen
middels het faciliteren van integraal
projectmanagement, procesondersteuning en het
openstellen van ons netwerk. Dankzij onze jarenlange
ervaring, expertise en uitgebreide netwerk weten we
de juiste vakspecialisten in te zetten voor
vraagstukken binnen het fysieke domein en kunnen
we de benodigde capaciteit bieden aan (lokale)
overheden.

IN GESPREK MET ROGER
WABO CASEMANAGER 

 Contact gegevens

Om optimaal voorbereid te zijn op de komst van de
nieuwe wetgeving is ontwikkeling essentieel. Vanuit
deze gedachtegang verzorgen wij de opleiding
Omgevingswet. Met de opleiding Omgevingswet til je
jouw kennis en ervaring naar een hoger niveau. Je
leert alle ins en outs rondom het toezicht op
milieubelastende activiteiten en de toetsing aan de
Omgevingswet. Na afronding van de opleiding ben jij
volledig klaargestoomd voor de inwerkingtreding van
de nieuwe wetgeving. 

Heb je vragen of wil je meer te weten komen over werken bij Omgevingsdienst Nederland?
Neem vrijblijvend contact op met collega Richard Veldman of Dian van de Laak. We kijken
ernaar uit om van je te horen! 

BIJDRAGE ODN EN LYBRAE

KLAAR VOOR DE OMGEVINGSWET?
De inwerkingtreding van de Omgevingswet vraagt om
een compleet andere benadering van de fysieke
leefomgeving en een herziening van de
werkprocessen. 

INVESTEER IN JE TOEKOMST

Wil jij ook bijdragen aan de grootste stelselherziening
ooit? Wij helpen je graag met het vinden van de
opleiding die het best past bij je wensen en ambities.
Bij Omgevingsdienst Nederland staat groei en
ontwikkeling voorop. We zoeken altijd de grenzen op,
en als het even kan, verleggen we die. Geheel
gedreven vanuit onze expertise én passie voor de
fysieke leefomgeving.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op
met collega Bert van Oers, hij helpt je graag verder in
je carrière. 

Richard Veldman Dian van de Laak
06-81690435

r.veldman@lybrae.nl

06-28333303

d.vandelaak@lybrae.nl

Bert van Oers
06-34101995
b.vanoers@omgevingsdienstnederland.nl 

https://omgevingsdienstnederland.nl/opleidingen-professionals-maatwerk/
tel:06-28277106
mailto:m.blokland@lybrae.nl

