
Doelen projectplan Implementatie Omgevingswet
Op korte termijn betekent invoering van de wet dat iedereen weet
wat van hem of haar verwacht wordt zodat we voldoen aan de minimale
eisen die nodig zijn om in de praktijk uitvoering te kunnen geven aan
de wet bij invoering:

... iedereen past zijn/haar handelen aan naar de bedoeling van de wet

... met ... met kennis en kunde van de wet in het algemeen en de 
    kerninstrumenten in het bijzonder
... ondersteund door het digitaal stelsel

Omgevingsvisie

Omgevingsplan

Omgevingsvergunning

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Instrumenten:

Landelijke ontwikkelingen
De nieuwe invoeringdatum van de Omgevingswet is 1 juli  2022.
Dit betekent dat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ook
per 1 juli 2022 in werking treedt. De beschikbare tijd wordt gebruikt 
vooral om het DSO werkend te krijgen, de invoering voor te bereiden 
en met iedereen te oefenen, oefenen en oefenen!

Dit is de monitor over de uitvoering van het projectplan
Implementatie Omgevingswet met informatie over
de laatste stand van zaken. De implementatie is geslaagd
wanneer iedereen, samen, met en naar de bedoeling van
de Omgevingswet kan werken.

Wat is er nog te doen?
• Selectie en gunning opdracht aan
   marktpartij voor opstellen 
   Omgevingsvisie
• Oefenen met ontwikkelgebied
   Centrum Voorschoten
• Opstellen Omgevingsvisie • Opstellen Omgevingsvisie voor de 
   hele gemeente
    

Wat is er al gedaan?
• Plan van Aanpak Omgevingsvisie 
  opgesteld
• Uitvraag omgevingsvisie centrum 
  Voorschoten in voorbereiding
• Verbinding gelegd met pilot 
  opstellen Omgevingsplan  opstellen Omgevingsplan

Omgevingsvisie
De Omgevingsvisie is een lange
termijn visie voor de hele fysieke
leefomgeving. Hierin staan ambities
en beleidsdoelen voor de lange
termijn.

Wat is er nog te doen?
• Ontwikkelgebied in beeld voor
   Wassenaar
• Ambitie bepalen van
   Toepasbare Regels / Bruidsschat
• Aan de slag met werkpakketten
   ‘   ‘Van aanvraag tot afhandeling

Wat is er al gedaan?
• Ontwikkelgebied in beeld
   voor Voorschoten
• Zicht op processtappen 
   ‘van plan tot publicatie’ 
• Aan de slag met werkpakketten
   ‘   ‘Van aanvraag tot afhandeling’

Omgevingsplan
In dit plan staan straks regels van 
de gemeente over de fysieke
leefomgeving. Regels uit bestaande
instrumenten worden samengevoegd
tot een Omgevingsplan, dat ook een
plek krijgt in het DSplek krijgt in het DSO.

Wat is er nog te doen?
• Uitwerken werkafspraken voor het
  behandelen van complexe initiatieven,
  zowel lokaal als regionaal
• Opleiden van medewerkers 
• Oefenen, oefenen, oefenen

Wat is er al gedaan?
• Herinrichten werkprocessen voor
  vergunningentraject
• Afspraken ontwikkeld in regionaal
   verband met ketenpartners, zoals
   omgevingsdienst, provincie en
      waterschap.

Omgevingsvergunning
Voor de Omgevingsvergunning
worden efficiënte werkprocessen
ontwikkeld voor vergunningverlening,
toezicht en handhaving. Deze krijgen
een plek in het DSO.

Wat is er nog te doen?
• Eerste interne testen met ingerichte
   zaaktypen
• Technische uitwerking Bruidsschat,
   Toepasbare regels
•  Oefenen met de Plansoftware en
      Toepasbare regelsoftware

Wat is er al gedaan?
• 7 zaaktypen uit Omgevingswet-wiki
   ingericht in VTH-systeem
• Inzicht in realisatie DSO-koppeling
   met VTH-systeem
• Traject koppeling LEEF-DSO gestart
• Gemeente is formeel aangesloten• Gemeente is formeel aangesloten
 op het DSO

Digitaal Stelsel
Omgevingswet (DSO)
Het DSO maakt het Omgevingsloket 
mogelijk. Hier kunnen inwoners straks 
direct alle (landelijke) regels inzien en
een vergunning aanvragen.
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