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Voorwoord 
De gemeente Midden-Groningen is een jonge en ambitieuze gemeente. De herindeling naar de 

nieuwe gemeente is de aanleiding geweest om op inhoud en rolopvatting na te denken over de 

vraag, “Wat voor gemeente wil Midden-Groningen zijn?” De gemeente heeft  haar ideeën over de 

veranderende rol van de gemeente omschreven in Het Kompas.  “De overheid die midden in de 

samenleving staat, open en betrouwbaar is, minder voorschrijft en meer samenwerkt,” dat is 

precies de rol die de rijksoverheid van gemeenten verwacht en beoogt met de invoering van de 

Omgevingswet. Het gedachtegoed uit het Kompas is een prachtige stip op de horizon!  

 

Voor gemeenten is het invoeren van de Omgevingswet een verplichting, maar er zit ruimte in het 

tempo waarin de wet ingevoerd wordt en ook kan iedere gemeente zelf bepalen wat haar ambitie 

is. Die ambitie betreft met name de mate waarin een gemeente vernieuwend wil zijn en ruimte wil 

bieden aan initiatieven van de samenleving. De afgelopen maanden is door gesprekken met 

College, Raad en organisatie onderzocht wat de ambitie van Midden-Groningen zou kunnen zijn. De 

keuze om te werken met een groeimodel ligt voor de hand. Eerst de verplichte onderdelen 

invoeren en de komende jaren toewerken naar een werkwijze die aansluit bij Het Kompas. Uit de 

gesprekken die tijdens de ambitiefase gevoerd zijn, wordt duidelijk dat de bovenstaande ambitie 

breed gedeeld wordt door de ambtelijke organisatie, bestuurders en raad. De medewerkers geven 

daarbij ook aan dat al hard gewerkt wordt aan de verbeterdoelen van de Omgevingswet als gevolg 

van de herindeling. Desalniettemin zal de invoering van de Wet een forse veranderopgave zijn die 

in tijd en geld om de nodige inzet zal vragen. Juist dat laatste is de aanleiding om te kiezen voor 

een groeimodel voor de invoering van de Omgevingswet. In eerste instantie starten we met de 

verplichte onderdelen die voor 2021 klaar moeten zijn. Dit is de datum waarop de Wet in gaat. Een 

belangrijke plus vormt de omgevingsvisie die gemaakt wordt in 2020 en de voorbereidingen die 

getroffen gaan worden voor het omgevingsplan. Deze keuze wordt gemaakt omdat iedereen 

behoefte aan een gebiedsbrede visie waarmee richting gegeven kan worden.  

 

De manier waarop we aan de slag gaan in het komende jaar is nuchter. Door zoveel mogelijk aan te 

sluiten bij dat wat er al in gang gezet is in programma’s of in reguliere processen, maken we werk 

met werk. We zoeken de verbinding met het proces en de voorstellen rond het interne programma 

Nationaal Programma Groningen (NPG-MG). Het strategische kader dat zij hebben gemaakt is een 

startpunt voor de omgevingsvisie en ook in het gesprek met dorpen en wijken trekken we samen 

op. Met de programma’s organisatieontwikkeling en dienstverlening zijn verbindingen te leggen 

voor de veranderopgave voor de andere manier van werken onder de Omgevingswet. Ook zoeken 

we voor het proces van de vergunningverlening en het in te richten vooroverleg de aansluiting bij 

het omgevingsloket dat vormgegeven gaat worden binnen de gemeente. Het samenwerken levert 

naast een inhoudelijke synergie ook op dat de invoering van de Wet ervaren wordt als  behapbaar.  

 

In de komende jaren gaan de deelprojecten lopen en worden de verschillende werkgroepen 

bemenst met medewerkers van een flink aantal teams. Door te werken aan de deelprojecten 

verspreidt de kennis over de Omgevingswet en ‘het andere werken’ zich als een olievlek door de 

organisatie. Concreet gaan we medio 2020 al aan de slag door te oefenen met de nieuwe 

omgevingsvergunning. Daarvoor is een breed draagvlak in de organisatie nodig  waarbij projecten 

van het NPG kunnen dienen als oefen-projecten.  
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Samenvatting 

Het Bondgenootschap uit het Kompas staat als een paal boven water! En is daarmee leidend voor 

zowel de werkwijze van de gemeente als voor de inhoudelijke keuzes die in de omgevingsvisie 

uitgewerkt gaan worden. De gemeente neemt als bondgenoot haar inwoners serieus en gaat meer 

loslaten, waar dat kan. De gemeente realiseert zich dat niet alle dorpen en kernen gelijk zijn en 

dat de rol van de gemeente ook kan verschillen per gebied en soms ook per casus. Dat laatste heeft 

er mee te maken dat de gemeente ook zal variëren in de mate van sturing, soms zal het algemeen 

belang vragen om strakkere kaders.  

 

In de verkennende gesprekken is naar voren gekomen dat initiatieven welkom zijn, maar dat het 

aan de gemeente is om de kaders aan te geven en de ruimte te definiëren. Dit betekent wat voor 

de doorvoering van verbeterdoelen die door de rijksoverheid zijn gesteld:  

 Het maatwerk wordt absoluut als kans gezien, maar men vindt het van belang dat er kaders 

zijn die de afwegingsruimte aangeven. Deze kaders worden opgenomen in de 

omgevingsvisie en het omgevingsplan.  

Om in de toekomst te werken met een grotere afwegingsruimte is intern en extern met de 

ketenpartners een goede samenwerking nodig en ook regelruimte.  

 

 De winst van integraal werken wordt erkend. Echter om écht samen te kunnen werken en 

te redeneren vanuit het grotere geheel (conform Omgevingswet) is tijd nodig. Het integraal 

werken is een groeimodel.  

 

 Versnelling van de besluitvorming is voor geen van de geïnterviewden een doel op zich. 

Tijdswinst in procedures kan geboekt worden door in een vroeg stadium het gesprek met de 

samenleving aan te gaan en gebruik te maken van de energie die er in de initiatieven zit. 

De wettelijke versnelling van de procedure voor uitgebreide vergunningen wordt behaald.  

 

 Het inzichtelijk maken van het omgevingsrecht sluit heel goed aan bij het 

dienstverleningsconcept van de gemeente. In de gesprekken is dit niet nadrukkelijk aan de 

orde geweest. In de dagelijkse praktijk wordt hier al aan gewerkt door de acties die eerder 

ingezet werden vanuit het programma dienstverlening.   

 

Voor de deelprojecten is er uit het ambitietraject het volgende naar voren gekomen: 

 Er wordt vanaf 2020 een omgevingsvisie opgesteld. Wettelijk is het verplicht om deze klaar 

te hebben voor 2024, maar er is wel een sterke behoefte om een integrale gebiedsbrede 

visie te hebben op korte termijn.  

De omgevingsvisie wordt op hoofdlijnen door professionals (in- en extern) voorbereid  en in 

de samenleving teruggelegd, bij voorkeur op thema’s. Bij de voorbereiding worden de 

bestaande visies en het Kompas nadrukkelijk meegenomen.  

De omgevingsvisie is een visie op hoofdlijnen, maar biedt wel de referenties waaraan 

getoetst kan worden. Een afwegingskader en een proceswijzer maken onderdeel uit van de 

visie, zodat het een instrument wordt waarmee gewerkt kan worden. Het college ziet in 

het opstellen van de omgevingsvisie ook een kans om te starten met een integrale 

benadering en het sturen op hoofdlijnen.  
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 Het omgevingsplan is verplicht vanaf 2029. Midden-Groningen kiest er niet voor om nu al te 

starten met het maken van het plan. Gezien de fase waarin de organisatie zich bevindt, is 

dat nu niet haalbaar. In 2020 starten we met de voorbereidende werkzaamheden zodat er 

op het moment dat de Wet in gaat en er van rijkswege een omgevingsplan ontstaat, voor 

de gemeente een eenduidig en toepasbaar beoordelingskader ligt voor plannen en 

initiatieven.  

 Het proces voor de omgevingsvergunning moet worden uitgewerkt in 2020. De focus moet 

meer aan de voorkant, bij het vooroverleg, komen te loggen. Daarnaast moet voor de 

uitgebreide vergunningprocedure de wettelijke termijn worden teruggebracht worden van 

26 naar 8 weken. Dit vraagt nauwkeurige procesafspraken met de diverse interne en 

externe ketenpartners.  

 Midden-Groningen sluit in 2021 uiteraard aan bij de landelijke voorziening van het digitaal 

stelsel Omgevingswet (DSO). De inzet is dat het traject van de omgevingsvergunning op 1 

januari gefaciliteerd kan worden door het DSO. Een plus wordt gezocht in het gebruiken 

van vragenbomen en opstellen van toepasbare regels. Voor verdere aanpassingen en 

toevoegingen vanuit dienstverlening aan de inwoners is ruimte na 2021.  

 De werkprocessen die gaan veranderen in het jaar 2020 hebben betrekking op de 

veranderingen in de vergunningverlening. Waar dit vraagt om aangepaste werkprocessen, 

zullen die opnieuw beschreven worden. De overige werkprocessen volgen later en zullen 

vooral voortkomen uit het deelproject omgevingsplan.  

 

 

Parallel hieraan merken we op dat op 1 januari 2021 ook de Wet kwaliteitsborging (Wkb) in werking 

zal treden. Deze wet heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door 

inschakeling van private kwaliteitsborgers. In het huidige stelsel toetst de gemeente bouwplannen 

vooraf en ziet toe op de uitvoering volgens de verleende vergunning. Onder de Wet 

kwaliteitsborging voor het bouwen dragen partijen in de bouw zelf zorg voor het voldoen aan de 

voorschriften op basis van een instrument voor kwaliteitsborging, toegepast door een 

onafhankelijke kwaliteitsborger. Deze wetswijziging heeft, naast de invoering van de 

Omgevingswet,  ook een grote impact voor ons als gemeente en zal via een apart traject in 

samenwerking met de ODG worden opgepakt. 
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1. Inleiding 

In Midden-Groningen is medio 2018 een start gemaakt met het programma Implementatie 

Omgevingswet. Vanuit het programma worden de gewenste veranderingen in gang gezet die 

nodig zijn om te kunnen werken met de Omgevingswet en haar instrumenten.  

Tijdens de verkenning op de ambitiebepaling is helder geworden op welke wijze de gemeente 

de ruimte wil gebruiken die geboden wordt door de rijksoverheid.  

 

In deze notitie geven we aan welke stappen we gezet hebben en gaan zetten in de implementatie 

van de Omgevingswet en waar de ambitiefase toe geleid heeft.  

2. Omgevingswet 

De Omgevingswet is vastgesteld door de rijksoverheid en treedt in werking op 1 januari 2021. Dan 

geldt de Omgevingswet voor alle overheden in Nederland. Er wordt sinds de vaststelling van de Wet 

nog gewerkt aan aanvullingsbesluiten en de Invoeringswet.  

 

De overheid wil met de Wet bereiken dat er in ons land een gezonde en veilige leefomgeving blijft 

bestaan/ontstaat en dat ontwikkelingen in die omgeving in dienst staan van maatschappelijke 

behoeften. 
In de Omgevingswet staat de fysieke leefomgeving centraal. De fysieke leefomgeving omvat in 

ieder geval: bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen, 

natuur, cultureel erfgoed en wereld erfgoed, veiligheid en gezondheid. 

De nieuwe wet vervangt bestaande wetten over bovengenoemde onderwerpen en moet zorgen voor 

een integrale en gebiedsgerichte benadering. De Omgevingswet wil het omgevingsrecht 

eenvoudiger en inzichtelijker maken. Gemeenten krijgen meer keuzevrijheid om op lokaal niveau 

in te spelen op behoeften van initiatiefnemers en belanghebbenden. Procedures zijn korter en er 

zijn minder vergunningen nodig. Afwegingen over de fysieke leefomgeving worden zoveel mogelijk 

decentraal gemaakt en vroegtijdig samenwerken met de omgeving is een vereiste. Kwaliteit van 

besluitvorming en draagvlak nemen toe en dat leidt uiteindelijk tot snellere besluitvorming. 

Gemeenten krijgen de beschikking over twee nieuwe kerninstrumenten. De omgevingsvisie en het 

omgevingsplan. De omgevingsvisie is een integrale visie op het totale werkgebied op hoofdlijnen. 

Het omgevingsplan is het juridische instrument waarin de normering vertaald wordt naar regels 

voor de leefomgeving. De omgevingsvergunning is een bestaand instrument, dat onder de 

Omgevingswet weliswaar een verandering zal ondergaan. Het digitaal stelsel omgevingswet (DSO) is 

ook nieuw en zorgt voor een digitale toegang van de visie en de regels en de mogelijkheid om 

vergunningen digitaal aan te vragen.  

De invoering van de Omgevingswet staat landelijk gepland voor 1 januari 2021. Voor die datum 

moet de gemeente de termijn van vergunningverlening teruggebracht hebben van 26 naar 8 weken 

en is de gemeente verplicht om aan te haken bij het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Voor twee 

onderdelen gelden andere einddata: omgevingsvisie 2024 en omgevingsplan 2029. De gemeente 

kiest er voor om in 2020 te starten mat het maken van de omgevingsvisie en met de 

voorbereidende werkzaamheden voor het omgevingsplan. Vanaf 2021 ontstaat er vanaf rechtswege 

een tijdelijk omgevingsplan dat bestaat uit de bestemmingsplannen, de bruidsschat en de 

verordeningen van de gemeente. De verwachting is dat voor het maken van het definitieve 

omgevingsplan de periode tot 2029 nodig is om het af te ronden.  
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2.1 Verbeterdoelen 

Met invoering van de Omgevingswet wil de overheid bovendien bereiken dat: 

- De leefomgeving integraal benaderd wordt; 

- gemeenten een grotere afwegingsruimte krijgen; 

- dat de samenleving eenvoudig inzicht krijgt wat wel en niet kan; 

- dat de besluitvorming sneller plaatsvindt. 

Deze vier doelen samen worden de verbeterdoelen van de Omgevingswet genoemd. 

2.2 Afwegingsruimte 

De Omgevingswet biedt gemeenten en andere overheden in een aantal opzichten extra ruimte, hoe 

die ruimte ingevuld wordt mogen gemeenten zelf bepalen. Ook is niet vastgelegd hoe gemeenten 

aan de slag gaan met de Omgevingswet, ook dat kan de gemeente zelf bepalen. Belangrijk is dat de 

wijze waarop de wet ingevoerd wordt en de mate waarin gebruik gemaakt wordt van de geboden 

ruimte aansluit bij de kleur, ambitie en fase waarin een gemeente(lijke organisatie) zich bevindt. 

En misschien nog belangrijker is dat er binnen de gemeente overeenstemming is over en draagvlak 

voor de wijze waarop de gemeente aan de slag gaat met de Omgevingswet en hoe zij zelf invulling 

geeft aan de verbeterdoelen. In de gemeente Midden-Groningen is er daarom voor gekozen om 

voorafgaand aan de implementatie van de Wet een fase van ambitiebepaling te starten.  

2.3 Maatschappelijke doelen 

De maatschappelijke doelen zijn opgesteld met het oog op duurzame ontwikkeling, de 

bewoonbaarheid van het land en de verbetering van het leefmilieu geven richting aan de uitvoering 

en de toepassing van de Omgevingswet. De overheden worden geacht bij het opstellen en het 

uitvoeren van de instrumenten vorm en inhoud te geven aan de maatschappelijke doelen van de 

wet. 

De Omgevingswet is, met het oog op duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het land en 

de bescherming en verbetering van het leefmilieu, gericht op het in onderlinge samenhang: 

a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede 

omgevingskwaliteit, en 

b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling 

van maatschappelijke behoeften. 

2.4 Instrumenten 

Om de doelen van de Omgevingswet te kunnen bereiken, komen nieuwe instrumenten. De 

kerninstrumenten voor de gemeenten zijn: 

 omgevingsvisie 

 programma 

 omgevingsplan 

 omgevingsvergunning 

3. Omgevingswet in Midden-Groningen 

De gemeente Midden-Groningen heeft voor de implementatie van de Omgevingswet een 

programmateam ingericht. Er is bewust gekozen voor een programmatische aanpak omdat bij de 

invoering van de Wet veel verschillende organisatieonderdelen betrokken zijn en het in de basis 

gaat om een veranderproces. Kenmerk van een programma is dat in een wat langer tijdsbestek aan 

verschillende projecten en processen gewerkt wordt waarmee de programmadoelstellingen 
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nagestreefd worden. Daarin verschilt een programma van een project, dat een duidelijk te 

omschrijven resultaat kent. Een programma wordt ingezet als gestuurd wordt op een effect door 

het bereiken van doelen. De doelen worden behaald door middel van projecten, veranderprocessen 

en concrete acties.  

3.1 Doelstelling  

Voor de gemeente Midden-Groningen is het doel van het programma Implementatie Omgevingswet: 

Op programmaniveau de Omgevingswet implementeren zodat de lijnorganisatie uitvoering kan 

geven aan de wet. 

 

Om dit doel te bereiken gaat de gemeente:   

 In de fase van de ambitiebepaling met het bestuur en de organisatie bespreken en 

vaststellen op welke wijze de wet geïmplementeerd wordt en hoe gebruik gemaakt gaat 

worden van de extra ruimte die de gemeente krijgt; 

 het kerninstrument omgevingsvisie maken, waarin op hoofdlijnen de keuzes voor het hele 

gemeentelijke grondgebied wordt vastgelegd in samenspraak met de samenleving; 

 de andere kerninstrumenten omgevingsplan, omgevingsvergunning en  evt programma’s 

uitwerken en vaststellen; 

 het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) aanschaffen, vullen en operationeel maken; 

 de werkprocessen inrichten om te kunnen werken met de Omgevingswet; 

 haar medewerkers en bestuurders ondersteunen bij het eigen maken van het andere 

werken om optimaal uitvoering te geven aan de Omgevingswet. 

 

Voor de omgevingsvisie, de kerninstrumenten, DSO en de werkprocessen zijn afzonderlijke 

projectgroepen opgericht, die gaan draaien onder de programmagroep. De programmagroep is 

verantwoordelijk voor de planning en besluitvorming en de afstemming met de andere 

gemeentelijke programma’s en externe stakeholders.  

4. Ambitiebepaling 

4.1 Waarom ambitiebepaling?  

Om de invoering van de Omgevingswet op een manier vorm te geven die past bij de gemeente is 

het goed om vooraf te bepalen wat voor gemeente je bent maar vooral ook, wilt zijn.  

 

Wil je als gemeente extern gericht zijn? En haal je dan ideeën op of laat je initiatieven leidend 

zijn? En stel je alleen de kaders of zijn er ook punten waarop je het belangrijk vindt om beleid te 

maken en meer sturend te zijn, bijvoorbeeld afhankelijk van het DNA van het gebied. Richt je de 

organisatie en besluitvorming zo in dat maatwerk geleverd kan worden en hoe bewaak je dan de 

grote lijnen? Initiatief centraal en ben je dan als gemeente faciliterend? Hoe doe je dat dan?  

 

Al deze vragen en andere kwamen aan bod tijdens de ambitiefase in gesprekken, werksessies en 

oefeningen met medewerkers, college en raad(swerkgroep).  

4.2 Verkenning van een haalbaar ambitieniveau 

De gemeente Midden-Groningen heeft in aanloop naar de gemeentelijke herindeling en in de 

periode daarna al de nodige documenten opgesteld, zoals Het Kompas, de sturingsfilosofie en het 

dienstverleningsconcept waaruit blijkt:  
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 wat haar visie op de gemeentelijke rol is,  

 waar de kracht ligt van de gemeente en  

 welke speerpunten/ambities zij ziet.  

 

Deze documenten zijn gebruikt om de visie van de gemeente op de invoering van de Omgevingswet 

te bepalen. Het Kompas fungeert daarbij als basisdocument voor de visie; het coalitieakkoord gaat 

verder in op de uitgangspunten van het Kompas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaande visie en ambities van de gemeente sluiten goed aan bij de maatschappelijke- en 

verbeterdoelen van de Omgevingswet. In de gesprekken met de raad, medewerkers en college is 

gezocht naar de verdieping en uitwerking van de visie en ambities van de gemeente en 

tegelijkertijd ook de vertaling naar de verbeterdoelen van de wet. 

 

In de gesprekken over de ambitie van de gemeente Midden-Groningen is veel informatie opgehaald. 

 

Binnen de organisatie, bestuur en raad is een beeld ontstaan over:  

- wat de doelen zijn van de wet; 

- wat dat betekent voor het werken en besturen en  

- wat er de komende tijd gaat gebeuren om de wet in te voeren in de gemeente.  

 

De informatie die opgehaald is, geeft inzage in: 

- Hoe de invoering van de Omgevingswet het beste aansluiting  kan vinden bij de visie van de 

gemeente Midden-Groningen; 

- op welke wijze de gemeente de verbeterdoelen van de wet kan en wil vormgeven; 

4.3 Resultaat van de ambitiefase 

Korte termijn 

De gemeente Midden-Groningen kiest voor een geleidelijke en behapbare invoering van de 

Omgevingswet. Voor het komende jaar is het voor de organisatie zaak om de basis op orde te 

krijgen en van daaruit verder te werken aan de realisatie van de ambitie.  

Bondgenoot 

Het gesprek met de samenleving aangaan, organisatie is ondersteunend aan de inwoners, loslaten en 

vertrouwen op de kracht van de samenleving. 

 

Groots in kleinschaligheid 

De gemeente wil dorp- en wijkgericht werken. De zelfredzaamheid en leefbaarheid in dorpen staat 

centraal daarbij worden gemeente en inwoners steeds meer partners. 

 

Ieder mens telt 

Effectieve aanpak door samenhang en samenwerking te zoeken ; geldt voor individuen en groepen. 

 

Economie van de toekomst 

Flexibel inspelen op veranderende wereld; 

Steun en begeleiding bieden bij (kansen vanuit) versterking; 

Ruimte bieden aan energie initiatieven. 
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De gemeente gaat voor het jaar 2021 die elementen van de Wet die verplicht zijn uitvoeren. De  

plus zit er in dat er wel al in 2020 een omgevingsvisie gemaakt wordt en het omgevingsplan wordt 

voorbereid.  In bijlage 1 staan de mogelijke ambities per kerninstrument.  

 

De manier waarop daaraan gewerkt wordt is realistisch. De invoering van de Omgevingswet zal voor 

een groot deel naast het reguliere werkt moeten plaatsvinden. Waar dat kan, wordt werk met werk 

gemaakt. Bijvoorbeeld door samen te werken met andere processen, zoals het te ontwikkelen 

omgevingsloket en de lopende programma’s zoals: Nationaal Programma (NPG), Dienstverlening en 

Organisatieontwikkeling.  

 

Middellange termijn 

De ambitie van de gemeente om extern gericht te worden en om de processen binnen de 

organisatie zo in  te richten dat die optimaal faciliterend zijn aan de samenleving, is onverminderd 

groot en sluit ook zeker aan bij de doelen van de Omgevingswet. Dit is echter een stip op de 

horizon.  

5. invoering per deelproject 

De deelprojecten zijn uitgewerkt in deelprojectplannen op tijd, geld, organisatie en planning.  

5.1 Omgevingsvisie 

Ambitie: Op basis van bestaand beleid vanaf 2020 een omgevingsvisie opstellen  

Gemeenten worden geacht om een omgevingsvisie op te stellen. De omgevingsvisie komt in de 

plaats voor de structuurvisies. De gemeente kiest ervoor om de omgevingsvisie vanaf 2020  te 

realiseren. De visie is vormvrij, maar dient in dialoog met de samenleving tot stand te komen. De 

gemeenteraad stelt de omgevingsvisie vast.  

De visie formuleert de waarden1 voor het gebied en is de basis voor de vertaling naar normen2 in 

het omgevingsplan. De omgevingsvisie is bij voorkeur zowel middel als doel. Middel, om 

gemeentebreed te oefenen met zowel de ‘zachte’ als de ‘harde’ kant van de Omgevingswet. Doel, 

omdat de omgevingsvisie de eerste stap is om de 

beleidscyclus in beweging te zetten.  

De omgevingsvisie is de eerste stap waarmee de 

gemeente naar buiten treedt in het kader van de 

Omgevingswet en het gesprek aangaat met de 

samenleving over haar beleid en de opgaven voor 

het gebied. Het opstellen van de omgevingsvisie 

is feitelijk al een oefening in het werken met de 

Omgevingswet. Het vraagt van de gemeente om 

de leefomgeving integraal te benaderen, het 

gesprek aan te gaan met de samenleving, na te 

denken over hoe de gemeente om wil gaan met 

initiatieven en het toegankelijk maken van de 

visie.  

                                                 
1 waar wil je als gemeente op sturen 
2 welke activiteiten op welke locatie, onder welke voorwaarden kunnen plaatsvinden 
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De omgevingsvisie bevat de hoofdlijnen van voorgenomen ontwikkelingen, het gebruik, het beheer, 

de bescherming en het behoud van het gebied. Daarnaast geeft de omgevingsvisie ook duidelijkheid 

over de wijze waarop de gemeente om gaat met initiatieven en welke rol zij voor zichzelf ziet; de 

besturingsfilosofie. 

 

Ambtelijk is al gestart met de uitwerking van de eerste drie stappen van het hierboven geschetste 

stappenplan. Na stap 3 is een logisch moment ontstaan om de dialoog met de samenleving te 

zoeken. Dit participatiemoment kan een verkenning inhouden met experts uit bedrijfsleven en 

maatschappelijke organisaties en daarnaast een consultatie van inwoners. De input uit de 

consultatieronde kan gebruikt worden voor de uitwerking van stap 4. De raad speelt in de vertaling 

naar de visie (stap 4) overigens ook een belangrijke rol. De visie resulteert in heldere 

gebiedsgerichte keuzes en desgewenst in een uitvoeringsprogramma. De proceswijzer en het 

afwegingskader uit stap 5 vormen eerst geen noodzakelijk onderdeel bij de eerste versie van de 

omgevingsvisie. Zij sluiten beter aan bij een volgende versie van de omgevingsvisie die na 2021 

doorontwikkeld kan worden.  

 

De Omgevingswet gaat er namelijk van uit dat gemeenten werken volgens de beleidscyclus. 

Daarmee ontstaat de mogelijkheid om, zodra de eerste ervaringen zijn opgedaan, met de 

uitgewerkte instrumenten, aanpassingen en uitwerkingen te maken van o.a. de omgevingsvisie. 

Dit is het ‘levende systeem’ waarin de zes kerninstrumenten niet los van elkaar gezien worden. 

Zoals gezegd vormt de Omgevingswet als geheel een levend 

systeem waarin de kerninstrumenten als organen in samenhang 

met elkaar een gezond organisme vormen. 

5.1.1 Hoe komt de omgevingsvisie tot stand?  

Uit de gesprekken is naar voren gekomen dat het zeker goed is 

om de samenleving te betrekken bij het opstellen van de visie, 

maar dat dat niet vanaf het begin hoeft. Er is, in de aanloop 

naar de herindeling en recenter als gevolg van de harmonisaties, 

al het nodige aan participatie gedaan.  Het lijkt de meest 

geaccepteerde route te zijn om eerst op basis van bestaand 

beleid de visie voor te bereiden en dan op thema’s het gesprek 

aan te gaan met de samenleving. Voor de ambtelijke organisatie 

is een gedragen visie van grote waarde. Met het oog op de korte 

tijd die er nog is voor 2021 is dit voor de eerste omgevingsvisie 

ook een praktische keuze. 

5.1.2 Activiteiten in 2020 

 Ambitie bepalen wat betreft de fysieke leefomgeving en het gebruik van de Omgevingswet; 

 Voorbereiden van de ontwikkeling van een gebiedsdekkende omgevingsvisie (o.a. 

vaststellen waaraan de inhoud en de  vervaardiging moeten voldoen); 

 Opstellen van een gebiedsdekkende omgevingsvisie; 

 Verwerven van de benodigde functionaliteit voor het publiceren van besluiten o.g.v. de 

Omgevingswet via DSO-LV; 

 Zorgen voor inrichting en organisatie rondom functionaliteit voor publiceren van besluiten 

o.g.v. de Omgevingswet via DSO-LV; 

 Aansluiten op DSO-LV; 

 Bekendmaken/publiceren van de omgevingsvisie via DSO-LV. 
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5.2 Omgevingsplan  

Ambitie: per 1-1-21 voldoen aan de minimale vereisten en in de aanloop naar 2029 werken aan 

het omgevingsplan 

Binnen het stelsel van het omgevingsrecht is het omgevingsplan voor burgers en bedrijven primair 

bepalend voor de vraag welke activiteiten op welke locatie, onder welke voorwaarden kunnen 

plaatsvinden. Het omgevingsplan bevat de gemeentelijke regels op het terrein van de fysieke 

leefomgeving. Het omgevingsplan komt in de plaats van de bestemmingsplannen en 

beheersverordeningen en zal ook regels op het terrein van de fysieke leefomgeving bevatten die nu 

nog in andere gemeentelijke verordeningen zijn opgenomen. Het meest in het oog springende 

verschil tussen het omgevingsplan en het bestemmingsplan is de bredere reikwijdte van het 

omgevingsplan. Het omgevingsplan wordt in onderwerp niet begrensd door ‘een goede ruimtelijke 

ordening’ maar kan regels bevatten die het gehele domein van de fysieke leefomgeving bestrijken. 

Door alle onderwerpen die van belang zijn voor de fysieke leefomgeving bij elkaar te brengen in 

het omgevingsplan kunnen deze meer in onderlinge samenhang worden geregeld. Het 

omgevingsplan geldt voor het gehele gemeentelijke grondgebied. Er zijn geen afzonderlijke 

omgevingsplannen meer voor delen van het gemeentelijk grondgebied.  

5.2.1 Hoe komt het omgevingsplan tot stand en wat past bij de gemeente? 

Per 1 januari 2021 vormen de vigerende bestemmingsplannen en ‘de bruidsschat’ het tijdelijke 

omgevingsplan. Bij de invoering van de Omgevingswet gaan  ongeveer 600 regels uit het huidige 

Activiteitenbesluit, Bouwbesluit en het Besluit omgevingsrecht (Bor) van het Rijk over naar de 

gemeente. Deze regels zijn samengevoegd in ‘de bruidsschat’ om te voorkomen dat deze regels na 

inwerkingtreding van de wet komen te vervallen. De regels hebben betrekking op een grote 

diversiteit aan onderwerpen, zoals veel milieuregels, horeca, detailhandel, recreatie, lozingen, 

emissies van geluid, geur en trillingen door bedrijven en bouwen. 

Ook de gemeentelijke verordeningen houden voorlopig hun rechtskracht na 1 januari 2021.  

 

Op 1 januari 2021 start het proces van transitie om te komen tot één nieuw gebiedsdekkend 

omgevingsplan. Hier heeft de gemeente tot 1 januari 2029 de tijd voor.  

In de komende periode moet de gemeente zich voorbereiden op het werken met het tijdelijke 

omgevingsplan als basis voor vergunningverlening, handhaving en toezicht, de ‘harde’ kant van de 

Omgevingswet. Tevens zou in deze periode de voorbereiding op het werken in de geest van de 

Omgevingswet moeten worden gestart, de ‘zachte’ kant van de Omgevingswet.  

5.2.2 Activiteiten 

 de bestemmingsplannen technisch op orde brengen. Dat wil zeggen indien nodig 

uniformeren en harmoniseren en het stroomlijnen van de vergunningverlening en het 

handhavingsproces; Dit proces is nu nog niet gestart.  

 de lokale regelgeving voor de fysieke leefomgeving op orde brengen. Deze regelgeving 

bevindt zich nu nog in verschillende verordeningen en beleidsregels. De Omgevingswet 

vraagt een integrale benadering van de fysieke leefomgeving. Daarom is het verstandig om 

alle lokale regelgeving voor de fysieke leefomgeving samen te brengen, te dereguleren en 

te integreren in een nieuwe ‘Verordening voor de fysieke leefomgeving’. Deze verordening 

kan op een later moment in het nog op te stellen Omgevingsplan worden verwerkt. De 

verordening moet daarnaast geschikt worden gemaakt om in het Digitaal Stelsel 

Omgevingswet opgenomen te worden; 

 Omdat het voor gemeenten ondoenlijk is om alle onderwerpen op tijd in het omgevingsplan 

te verwerken zorgt de rijksoverheid voor een pakket regels dat automatisch onderdeel 
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uitmaakt van het omgevingsplan. Deze regels heten de bruidsschat. Gemeenten krijgen 

door de bruidsschat de tijd om zelf een afweging te maken hoe ze deze onderwerpen willen 

regelen. De actie voor de gemeente is om kennis nemen van de bruidsschat uit het 

Invoeringsbesluit Omgevingswet (inclusief vragenbomen en toepasbare regels) en bezien of 

actie nodig is op bruidsschatregels voor activiteiten waarvan de vergunningplicht in lokale 

verordeningen is geregeld (denk aan kappen, afwijken omgevingsplan, uitwegen maken of 

verplaatsen en grondwerkzaamheden). Vervolgens deze acties uitvoeren.  

 verwerven van de benodigde functionaliteit voor het publiceren van besluiten via DSO-LV;  

 bepalen hoe de gemeente wil komen van het tijdelijke omgevingsplan naar een 

omgevingsplan dat volledig voldoet aan de Omgevingswet en tevens vormgeven van het 

bijbehorende proces;  

 In 2020 wordt een start gemaakt met het opstellen van toepasbare regels. 

5.3 Omgevingsvergunning 

Ambitie: per 1-1-21 klaar zijn voor de nieuwe werkwijze 

 

Eén van de uitgangspunten van de Omgevingswet is om zoveel mogelijk activiteiten te regelen met 

algemene regels. In sommige gevallen moet een initiatiefnemer een melding doen voordat de 

activiteit mag worden uitgevoerd. Een initiatiefnemer kan een burger, bedrijf of de overheid zijn. 

Een beperkt aantal activiteiten is toch nog vergunningplichtig. In die gevallen moet de 

initiatiefnemer een omgevingsvergunning aanvragen. 

 

Op 1 januari 2021 moeten de gemeente en de Omgevingsdienst klaar zijn voor de nieuwe 

vergunningprocedure met een afdoeningstermijn van 8 weken als norm. Om dat te bereiken 

moeten werkafspraken met ketenpartners worden gemaakt over de vormgeving en de invulling van 

de nieuwe vergunningenprocedure, waaronder het (niet verplichte) vooroverleg. In dat kader 

moeten ook vragenbomen en zogenaamde toepasbare regels worden ontwikkeld, waarvoor digitale 

functionaliteit moet worden aangeschaft. Vooroverleg vindt plaats vóór het indienen van een 

aanvraag voor een omgevingsvergunning. Dit vooroverleg bevordert de kwaliteit van ingediende 

aanvragen, waardoor de vergunningprocedures worden bekort. De Omgevingswet reguleert geen 

vooroverleg, het is vormvrij en het initiatief hiervoor ligt bij de aanvrager. In Midden-Groningen 

haken we aan bij het loket dat ingericht wordt voor nieuwe verzoeken die bij de gemeente binnen 

komen. Het vooroverleg kan vanuit dit loket geïnitieerd worden.  

In samenspraak met alle betrokkenen, burgers, belanghebbenden en raad, worden afspraken 

gemaakt over de manier waarop participatie en communicatie wordt vormgegeven. In de 

communicatie naar de samenleving ligt een belangrijke taak. Burgers en bedrijven moeten op de 

hoogte worden gebracht van de nieuwe procedures en indieningsvereisten, waaronder participatie. 

Verder moet het belang van vooroverleg worden gecommuniceerd. De activiteiten toezicht en 

handhaving vergen eveneens het maken van goede werkafspraken met de uitvoeringsorganisatie. 

Systemen moeten worden aangepast en het gegevensbeheer moet op orde zijn.  

Onder de Omgevingswet is het niet meer zo dat de vergunning automatisch verleend wordt als de 

beslistermijn voorbij is 

5.3.1 Activiteiten in 2020 

 afspraken maken met interne en externe ketenpartners over de vormgeving/invulling van 

de nieuwe vergunningprocedure, w.o. vooroverleg; 

 de organisatie voorbereiden voor de nieuwe vergunningprocedure, inclusief vooroverleg; 

 het regelbeheer op orde brengen en in staat zijn vragenbomen en toepasbare regels te 

maken en te wijzigen; 
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 het regelbeheer inrichten en implementeren; 

 functionaliteit aanschaffen en inregelen om vragenbomen te kunnen maken en muteren; 

 met alle betrokkenen afspraken maken over communicatie en participatie rondom de 

nieuwe procedure; 

 burgers en bedrijven op de hoogte brengen van de nieuwe indieningsvereisten (w.o. 

participatie); 

 burgers en bedrijven op de hoogte brengen van de nieuwe procedure(s) en 

indieningsvereisten (w.o. participatie); 

 zorgen dat burgers en bedrijven voor topactiviteiten kunnen checken of er een vergunning 

nodig is; 

 samen met de Omgevingsdienst afspraken maken over vergunningverlening, toezicht en 

handhaving onder de Omgevingswet; 

 zorgen dat eigen organisatie klaar is voor de gewenste/afgesproken invulling van 

vergunningverlening, toezicht en handhaving onder de Omgevingswet; 

 waar nodig systemen aanpassen op gewijzigde manier van werken. 

5.4 Digitaal Stelsel Omgevingsvergunning (DSO) 

Ambitie: aansluiten bij de landelijke voorziening en voldoen aan minimale vereisten 

 

Veel van de ICT-opgaven in relatie tot de Omgevingswet zijn een Rijkstaak. Dat neemt niet weg dat 

ook de gemeente moet voorsorteren op de wet. Belangrijk is dat zij haar eigen gemeentelijke 

digitaliseringsopgave bepaald en ingevuld heeft en dat de benodigde functionaliteit voor het 

aansluiten op DSO-LV (landelijke voorziening) is verworven en ingepast. Afhankelijk van de 

beleidskeuzes die de gemeente maakt, zal ook eigen vulling aan DSO-LV toegevoegd moeten 

worden (vragenbomen en toepasbare regels). Daarnaast moet de eigen organisatie in staat zijn om 

het werkingsgebied van elke lokale regel digitaal te kunnen duiden conform STOP-TP (de standaard 

voor officiële publicaties met specifieke toepassingsprofielen voor omgevingsdocumenten (STOP) 

ondersteunt de functies opstellen, vaststellen, bekendmaken en beschikbaar stellen van officiële 

publicaties). We trekken samen op het de Omgevingsdienst Groningen.  

5.4.1 Activiteiten in 2020: 

 bepalen van de eigen gemeentelijke digitaliseringsopgave gekoppeld aan de Omgevingswet; 

 afstemming zoeken met de Omgevingsdienst  

 verwerven van de benodigde functionaliteit voor het aansluiten op DSO-LV; 

 content voorbereiden voor DSO-LV (zoals vragenbomen desgewenst); 

 aansluiten op DSO-LV; 

 eigen vulling DSO-LV toevoegen aan DSO-LV (evt. vragenbomen e.d.); 

 zorgen dat eigen organisatie uiterlijk per 1-1-2021 in staat is om het werkingsgebied van 

elke lokale regel digitaal te kunnen duiden conform STOP-TP; 

 invullen van de overige activiteiten in de digitaliseringsopgave gekoppeld aan de 

Omgevingswet (w.o. aanpassen andere systemen op werken met/conform de 

Omgevingswet, bijvoorbeeld a.g.v. nieuwe regelgeving). 
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5.5 Werkprocessen 

5.5.1 Activiteiten in 2020 

Op de korte termijn zijn de deelprojecten omgevingsvergunning en omgevingsplan leidend. Vanuit 

deze projecten zal voortvloeien welke werkprocessen aanpassing behoeven.  

6. Randvoorwaarden/aandachtspunten 

6.1 Houding en Gedrag 

Voor de organisatie en ook voor bestuur en politiek betekent de Omgevingswet een andere manier 

van werken. Met name het integrale werken en het betrekken van de omgeving (participatie) 

vragen om een andere houding en gedrag. Vaak wordt gezegd dat het werken met de 

Omgevingswet 20% techniek is en 80% houding en gedrag.  Het andere werken vraagt naast houding 

en gedrag ook om kennis van de instrumenten, het ontwikkelen van vaardigheden en 

ondersteunende processen en afspraken omtrent werkwijzen. Voor 2021 kan de gemeente Midden-

Groningen al een start maken en kan daarbij denken aan: 

 Kennisoverdracht aan ambtelijke organisatie, college en raad over Omgevingswet algemeen 

en kerninstrumenten  

 Gerichte scholing medewerkers RO en VTH 

 Oefenen met de Omgevingswet aan de hand van pilots en casussen. Hiervoor werken we 

nauw samen met de programma’s Organisatieontwikkeling en NPG. Voor het aanleren van 

nieuwe vaardigheden en de coaching en houding en gedrag biedt het programma 

Organisatieontwikkeling ons houvast. Voor de feitelijke projecten om mee te oefenen 

wordt nu gedacht aan de projecten die in het kader van de NPG worden uitgewerkt en 

uitgevoerd. 

In de eerste maanden van 2020 worden gerichte acties uitgewerkt. Het deelproject houding en 

gedrag krijgt dan verder vorm en we zullen dan ook de bemensing voor het deelproject gaan 

organiseren.  

6.2 Rollen, taken en verantwoordelijkheden 

De Omgevingswet herziet, met name tussen college en raad, een aantal taken. De raad wordt meer 

kaderstellend (op inhoud en proces) en het college neemt de sturing op inhoud voor haar rekening.  

Uit de verschillende gesprekken in de ambitiefase is duidelijk geworden dat deze verandering van 

rollen nog de nodige aandacht behoeft. Het college wil in gesprek met de raad onderzoeken hoe de 

hernieuwde samenwerking optimaal gemaakt kan worden.  

 

Medewerkers geven aan dat zij groot belang hechten aan een rolvastheid van college en raad, 

straks onder de Omgevingswet. Zij zoeken naar de mogelijkheid om meer regelruimte te krijgen 

van de bestuurders. Ook dat vraagt om gesprek. Misschien niet zozeer samen aan een tafel, als wel 

door aan de slag te gaan en gaandeweg met elkaar in contact te blijven en verwachtingen uit te 

spreken.  
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6.3 Organisatie van het programma 

 

 

6.4 Interne samenwerking 

Vanuit het programma Omgevingswet werken we waar mogelijk samen met andere gemeentelijke 

programma’s en/of processen. 

 

Nationaal Programma Groningen (NPG) Midden-Groningen: 

Het strategisch kader dat door het NPG opgesteld is kan als vertrekpunt dienen voor de 

omgevingsvisie. Verder wordt met het NPG opgetrokken in de communicatie en de participatie. Dat 

biedt synergievoordelen en levert op dat de samenleving niet twee keer bevraagd wordt voor NPG 

en omgevingsvisie.  

 

Organisatieontwikkeling (OO): 

Voor het ‘anders werken’ sluiten we aan bij het programma OO. Met name voor het integraal 

werken verwachten we dat het oefenen met de Omgevingswet, samen met het programma OO een 

effectieve werkwijze is.  

 

Dienstverlening: 

De ambitie van Midden-Groningen is om meer extern gericht te gaan werken, zoals dat ook in de 

dienstverleningsvisie omschreven is, Met het programma Dienstverlening gaan we nauw optrekken 

om de medewerkers voor te bereiden op de nieuwe werkwijze. 

 

Omgevingsloket: 

In Midden-Groningen wordt een loket ingericht het komende jaar waar alle ruimtelijke initiatieven 

binnen kunnen komen. Dit loket is bijzonder geschikt om het vooroverleg  



Programmaplan voor de invoering van de Omgevingswet 

4 februari 2020 

 

 

13 van 14 

6.5 Communicatie 

De communicatie van het programma Implementatie Omgevingswet gaat over de interne 

communicatie, over het programma zelf en de externe communicatie over de veranderingen die de 

Omgevingswet met zich meebrengt en het participatietraject voor met name de omgevingsvisie. 

We trekken op dit punt samen op met het programma Nationaal Programma Groningen (NPG); de 

communicatiemedewerker van de NPG is aangesloten bij ons programma. Begin 2020 wordt voor de 

interne en de externe communicatie een plan van aanpak opgesteld.  

6.6 Integraliteit van de deelprojecten 

Het programma Implementatie Omgevingswet is een totaal van deelprojecten waarbinnen de 

communicatie separaat vormgegeven wordt. In de projectplannen van de deelprojecten is dat 

uitgewerkt. Kerngedachte is dat de kennis over het project zelf en over de veranderingen die de 

Omgevingswet met zich meebrengt in het werken en handelen binnen de gemeentelijke organisatie 

werkende weg overgedragen wordt.  

6.7 Budget 

Op dit moment is er nog geen zicht op het totale benodigde bedrag voor de implementatie van de 

Omgevingswet. Langzamerhand ontstaat een steeds beter beeld van de benodigde inzet in 

menskracht. In de voorjaarsnota van 2020 zal worden voorgesteld een bedrag van € 251.000 voor 

het jaar 2020 op te nemen. Ook voor het jaar 2021 is eenzelfde bedrag van € 250.000 voorzien.  

 

In Midden-Groningen is de insteek om de investering zo laag mogelijk te houden. In eerste instantie 

wordt daarom niet gekozen voor de meest ambitieuze invoering Daarnaast proberen we zo veel 

mogelijk werk met werk te maken door samen te werken met andere programma’s. Deze aanpak is 

kostenefficiënt.  

Desalniettemin vraagt de implementatie om inzet van veel menskracht. Deze capaciteitsvraag 

heeft gevolgen voor de teams waar de medewerkers werken en/of leidt tot een prioritering van 

andere werkzaamheden.  

6.8 Risico’s 

Op dit moment is de vergunningverlening voor de Wabo belegd bij de ODG. Het vooroverleg wordt 

nu deels door de ODG en deels door de gemeente gedaan. Om sturing te houden over de 

binnenkomende aanvragen en een stevig omgevingsloket neer te kunnen zetten is regievoering door 

de gemeente essentieel.  

Onder de Omgevingswet is het (landelijk ingerichte) DSO per 1-1-2021 nog niet voldoende 

uitgewerkt om dit in goede banen kunnen te leiden. Het DSO richt zich vooral op het indienen van 

een aanvraag. Het vooroverleg wordt onder de nieuwe wet heel belangrijk om de termijnen te 

kunnen halen. De (nieuwe) inrichting van het vooroverleg zal bij de uitwerking van het proces van 

de omgevingsvergunning nadrukkelijk worden meegenomen. 

 

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking. In juli van dit jaar zal door de minister nog 

een laatste inventarisatie gedaan worden naar de stand van zaken rondom het DSO. Mocht in juli 

blijken dat het Rijk en de gemeenten nog niet ver genoeg zijn met de ontwikkeling/implementatie 

dan is er een mogelijkheid dat de invoering een half jaar wordt uitgesteld. Deze kans wordt echter 

niet heel groot geschat.  
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Op 1 januari 2021 zal ook de Wet kwaliteitsborging (Wkb) in werking treden. Deze wet heeft als 

doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private 

kwaliteitsborgers. 

In het huidige stelsel toetst de gemeente bouwplannen vooraf en ziet toe op de uitvoering volgens 

de verleende vergunning. Onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen dragen partijen in de 

bouw zelf zorg voor het voldoen aan de voorschriften op basis van een instrument voor 

kwaliteitsborging, toegepast door een onafhankelijke kwaliteitsborger. 

Deze wetswijziging heeft, naast de invoering van de Omgevingswet,  ook een grote impact voor ons 

als gemeente en zal via een apart traject in samenwerking met de ODG worden opgepakt. 

6.9 Planning 

De invoering van de Omgevingswet staat landelijk gepland voor 1 januari 2021. Voor die datum 

moet de gemeente de termijn van vergunningverlening teruggebracht hebben van 26 naar 8 weken 

en is de gemeente verplicht om aan te haken bij het Digitaal Stelsel Omgevingswet.  

Voor twee onderdelen gelden andere einddata: omgevingsvisie 2024 en omgevingsplan 2029.  

De gemeente kiest er voor om in 2020 te starten mat het maken van de omgevingsvisie en met de 

voorbereidende werkzaamheden voor het omgevingsplan. Vanaf 2021 ontstaat er vanaf rechtswege 

een tijdelijk omgevingsplan dat bestaat uit de bestemmingsplannen, de bruidsschat en de 

verordeningen van de gemeente.  De verwachting is dat voor het maken van het definitieve 

omgevingsplan de periode tot 2029 nodig is om het af te ronden.  

 

       Deelproject Fase 2019 Q1 Q2 Q3 Q4 

DSO inventarisatie   
   

  

  keuze aanbesteden/upgrade           

  implementatie   
   

  

  functioneel*           

Omgevingsvisie inventarisatie     
  

  

  concept omgevingsvisie 
  

  
 

  

  definitieve omgevingsvisie 
  

      

Omgevingsvergunning inventarisatie           

  voorbereiding       
 

  

  concept procesontwerp   
 

      

  implementatie   
   

  

  functioneel *           

Omgevingsplan inventarisatie       
 

  

  implementatie 
   

    

Werkprocessen inventarisatie           

  voorbereiden      

 

  

  concept werkprocessen           

  implementatie           

 

 

 

 


