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Ondersteuning implementatie
Omgevingswet
In aanloop naar werken met de Omgevingswet zijn veel overheden al begonnen met de implementatie
van de wet in de eigen organisatie. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet heeft deze
digitale routeplanner ontwikkeld om provincies hiermee te helpen.
De routeplanner is een levend instrument dat u kan helpen om uw eigen route voor de implementatie
van de Omgevingswet te plannen. Tevens bevat de routeplanner relevante ondersteunende informatie
die kan helpen bij een succesvolle implementatie van de Omgevingswet. U komt bij de relevante
ondersteunende informatie door op de stappen in de routeplanner te klikken.
Om goede en relevante ondersteuning te bieden wordt de routeplanner samen met toekomstige
gebruikers doorontwikkeld. U helpt ons daarbij door opmerkingen of aanvullingen te sturen via
www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/contact.
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Implementatie Omgevingswet
Fase in verandertraject
Start: plan van aanpak/ambities

2016 - jaar van Bewustwording en Verdieping
Opstellen plan van aanpak:
definiëren opgave

2017 - jaar van Voorbereiding en Verandering

2018 - jaar van Realisatie en Verankering

Opstellen startnotitie:
defeniëren ambities
Organiseren
financiele dekking

Programmaplan

Opstellen programmaplan,
inclusief begroting
Opstellen
monitoringsplan

Programmamonitoring

Opstellen Plan
van Aanpak

B. Kerninstrumenten

D. Digitalisering

Ontwerp

In beeld brengen en ontwikkelen van mogelijke nieuwe werkwijzen

Inventarisatie impact op cultuur,
gedrag en competenties

Opstellen (strategisch) personeelsplan

Vaststelling

Vaststellen en implementeren nieuwe werkwijzen
Implementeren digitalisering, waaronder DSO

Voorbereiden digitalisering

Verdieping digitaliseringsopgave

E. Cultuur, gedrag en competenties

Vastleggen afspraken met mogelijke samenwerkingspartners

Voorontwerp

Voorbereiding

Oriënteren op mogelijke gevolgen voor
de organisatie en werkwijzen

C. Processen en organisatie

Opstellen voortgangsrapportage

Overleggen met mogelijke samenwerkingspartners

Inventariseren
bestaand beleid

Herijken
programma
plan

Uitvoeren programmaplan: deelprogramma’s,
projecten en andere activiteiten

Opstellen voortgangsrapportage

Oriënteren op
samenwerkingspartners

A. Bestuurlijke keten

Herijken
programma
plan

Uitvoeren programmaplan: deelprogramma’s,
projecten en andere activiteiten

Ontwikkelen gevraagde competenties

Doorontwikkelen gevraagde competenties

Ontwikkeling DSO
Fase

2016 - jaar van Bewustwording en Verdieping

Tranche 'definitie'

2017 - jaar van Voorbereiding en Verandering

2018 - jaar van Realisatie en Verankering

DSO-projecten tranche ‘definitie’

Tranche 0

DSO-projecten tranche 0

Tranche 1

DSO-projecten tranche 1

Tranche 2

DSO-projecten tranche 2

Verkiezingen
Tweede
Kamer
15-3-2017

Verkiezingen

Gemeenteraad
21-3-2018

Provinciale Staten
en Waterschappen
4-3-2019

Begrotingscyclus
Provincie

Voorjaarsnota

Begroting

Voorjaarsnota

Begroting

Voorjaarsnota

Begroting

Wetgevingstraject (indicatief)
Omgevingswet

Behandeling door
Eerste Kamer

Aanvullingswetten bodem en geluid

Schrijven

Toetsing, consultatie en verwerken

Aanvulingswet natuur

Advies Raad van State en verwerken advies

Schrijven

Aanvulingswet grond

Toetsing, consultatie en verwerken

Schrijven

Invoeringswet

Toetsing, consultatie en verwerken
Schrijven

Uitvoerings-AMvB's
Ministeriële regelingen

Advies Raad van State en verwerken advies

Toetsing, consultatie en verwerken

Schrijven

Toetsen

Invoeringsbesluit
feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

jan

feb

mrt

Technische notificatie

Consultatie en voorhang

Schrijven
jan

Parlementaire behandeling

Advies Raad van State en verwerken advies

Schrijven

Aanvullingsbesluit

Parlementaire behandeling

Advies Raad van State en verwerken advies

Toetsing, consultatie, voorhang en verwerken

Voorbereiden

Parlementaire behandeling

Advies Raad van State en verwerken advies

Toetsing, consultatie en verwerken

Schrijven

Parlementaire behandeling

Advies Raad van State en verwerken advies
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Programma Aan de slag met de omgevingswet
Het Programma Aan de slag met de Omgevingswet is een initiatief van de VNG, het IPO, de UvW en het Rijk.
Het programma ondersteunt overheden bij de implementatie van de Omgevingswet.
Postbus 1234 | 2500 AB Den Haag
www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl
Vragen, opmerkingen of aanvullingen kunt u sturen via www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/contact
De informatie in de Routeplanner is richtinggevend. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.

