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Voorwoord
In deze nieuwsflits kijken we naar de soap rondom de datum van inwerkingtreding Omgevingswet en 
besteden we aandacht aan het omzetten van Brabantnet naar Kennisnet. Daarnaast lezen jullie onder andere 
over de ontwikkelingen rondom het regionaal regelen van een Omgevingstafel, het belang van harmonisatie 
Omgevingsplannen, een update van het Leer- en Ontwikkeltraject Z Opleidingen Omgevingswet en het feit 
dat de Producten-Diensten-Catalogus in alle drie de GR’n is vastgesteld.

Inwerkingtreding Omgevingswet
Eind juni zou helderheid komen of de Omgevingswet per 1 januari 2023 zal worden ingevoerd. Maar nu 
blijkt dat er pas na de zomer wellicht duidelijkheid komt. Deze onduidelijkheid die nu tot november boven 
de markt kan blijven hangen, kan niet anders dan worden aangeduid als dramatisch.
Bijna een half jaar geleden stemde de Tweede Kamer al met de invoering van de Omgevingswet per 1 
januari 2023 in. Ook de Eerste Kamer koerst daarop met het op 1 2 juli 2022 vaststellen van deze motie: 
Motie-Rietkerk (CDA) c.s. over het startsein van de Omgevingswet (33.118 ļ 34.986, DZ) - Eerste Kamer
der Staten-Generaal
Wij wachten af, en gaan regionaal gestaag door met alle ingezette voorbereidingen.

Van Brabantnet naar Kennisnet
Op Brabantnet, een regionaal digitaal platform van de Omgevingsdiensten, 
hadden we een ruimte om informatie zoals projectplannen, filmpjes en 
nieuwsbrieven, met elkaar te delen. Deze regionale ruimte is nu overgegaan naar 
een landelijke pagina: Kennisnet. Met precies dezelfde mogelijkheden en 
functionaliteiten. Neem eens een kijkje als je wil weten wie er binnen Zuidoost- 
Brabant allemaal bezig is met de Omgevingswet. Of als je wil weten welke 
proiecten en activiteiten er allemaal zijn. Ook RIO (regionale implementatie- 
ondersteuner) Frank van Nijkerken heeft er een plek.
Heb je nog geen account? Meld je dan aan via deze link.

KENNISNET



Vaststelling PDC door GGD, VR en ODZOB
De Producten Diensten Catalogus (PDC) is vastgesteld.
Het Dagelijks Bestuur van VRBZO heeft de PDC op 21 januari 2022 vastgesteld; 
Het Algemeen Bestuur van GGDBZO heeft de PDC op 16 maart 2022 vastgesteld; 
Het directieteam van ODZOB heeft de PDC op 5 juli 2022 vastgesteld.

Oproep om te oefenen met DSO
De projectorganisatie van de Regionale Samenwerking Omgevingswet in Zuidoost-Brabant ziet bij sommige 
gemeenten dat ze achterblijven bij het oefenen in het DSO (landelijke Digitale Stelsel Omgevingswet) en het 
überhaupt testen van de applicatie en functionaliteiten in het DSO. Het is van groot belang dat elke 
gemeente begin volgend jaar weet hoe de techniek werkt, en of alles daadwerkelijk functioneert. Dit kun je 
maar op 1 manier te weten komen: zelf testen en 
oefenen.
Nu echt gaan testen en oefenen: vraag ook hulp!
Als de Omgevingswet in werking treedt, moet ieder 
van ons in staat zijn om te werken met de nieuwe 
instrumenten. En de organisatie en processen 
hebben aangepast en technisch op orde zijn. Dit 
geldt ook voor de regio als geheel, omdat 
samenwerking en opereren als 1 overheid centraal 
staat in de Omgevingswet. Het technisch op orde zijn betekent dat er software is aangeschaft, de 
aansluiting op de landelijke voorzieningen is geregeld maar vooral dat de werking - zowel technisch als 
functioneel - is ingericht en dat men er ook mee kan werken. Dit vraagt om testen en oefenen, technisch en 
inhoudelijk. In onze regio hebben we het traject van regionaal oefenen en inregelen voor de initiatief- en 
vergunningprocessen. Maar het werken met de Omgevingswet is breder en alle organisaties moeten het in 
‘eigen huis’ klaar hebben.
Vanuit een landelijk dashboard kan worden afgeleid dat nog te veel gemeenten onvoldoende oefenen met 
het gehele Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Vanuit het landelijk programma is voor onze regio een 
DSO-expert beschikbaar die de organisaties kan helpen en ondersteunen bij het testen en oefenen. De 
organisaties die nog onvoldoende de gehele DSO-keten hebben getest en beproefd worden door de RIO en 
de DSO-expert benaderd. Maar zelf het initiatief nemen kan natuurlijk ook!
RIO: frank.vanniikerken@vng.nl 
DSO-expert: anneke.dierkx@innovia.nl

Oefenen

Oefenen en inregelen Omgevingswet
Maandag 4 juli jl. heeft de 6e sessie oefenen en inregelen Omgevingswet plaatsgevonden. Op Kennisnet vind 
je hier alle informatie over.

Belang harmonisatie omgevingsplannen
De wens bestaat om afspraken te maken over de wijze waarop omgevingsplannen worden opgesteld, 
waarbij “harmonisatie” een sleutelwoord is.
Wat we zeker niet verstaan onder harmonisatie is:
-Het gaat niet om uniforme normen.
-Het gaat niet om uniforme vormgeving.
Waar het wel om gaat:
-We streven in omgevingsplannen naar een heldere en gelijkgerichte manier van formuleren van planregels. 
-De formulering laat zo weinig mogelijk ruimte over voor verschillende interpretaties.
-Het spreken van dezelfde taal helpt ons allen en het bevordert het regionale samenwerken.
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Omgevingstafel
Het inrichten van de omgevingstafel is één van de onderdelen uit het regionale project Oefenen en Inregelen 
werkafspraken onder de Omgevingswet. Op 4 juli 2022 hebben we de 6e regionale sessie hiervoor gehad. 
Met wederom een grote opkomst!
Waar het de afgelopen periode erg moeilijk was om een voorstel te doen hoe de omgevingstafel voor de 
regio ingericht zou kunnen worden, is dit nu gelukt. Het voorstel is goed ontvangen en wordt nu nog verder 
vervolmaakt.
De omgevingstafel is een overleg waarbij ruimtelijke initiatieven van de gemeenten integraal worden 
besproken met de verschillende ketenpartners: Omgevingsdienst, Provincie, Veiligheidsregio, Waterschap, 
Rijkswaterstaat en GGD. Gemeenten kunnen hun plannen ter advisering voorleggen aan de omgevingstafel. 
De omgevingstafel draagt bij aan de gewenste integrale advisering en procesversnelling. Je gaat ernaartoe 
als een ruimtelijk initiatief zich in de onderzoeksfase van haalbaarheid bevindt, dus voordat een officiële 
aanvraag om omgevingsvergunning wordt ingediend. Participatie bij initiatieven en de omgevingstafel zijn 
twee verschillende sporen.
Voorgesteld wordt om twee onafhankelijke voorzitters en twee secretarissen in te huren door de gemeenten 
die aan de regionale Omgevingstafel mee willen doen. Op die manier verloopt het uniform, efficiënt en 
overzichtelijk. Daarnaast wordt voorgesteld om elke twee weken de Omgevingstafel digitaal te organiseren 
met deze vaste voorzitter en secretaris.

De volgende stap in dit voorstel is om te weten welke gemeenten op basis van de huidige informatie positief 
hierin staan en gebruik willen maken van de gezamenlijke omgevingstafel.
De vraag aan iedere gemeente om dit te laten weten aan Petra van Mil (p.vanmil@someren.nl). De 
projectleiders van alle gemeenten hebben deze vraag ook rechtstreeks ontvangen. Verdere informatie over 
de gezamenlijke omgevingstafel is te raadplegen via Kennisnet.

Werken met Buitenplanse Omgevingsplan-activiteit (BOPA)
Aan initiatieven die niet rechtstreeks passen in het omgevingsplan en waarvoor het omgevingsplan ook 
geen (toereikende) binnenplanse afwijkmogelijkheden bevat, kan in beginsel op twee manieren worden 
meegewerkt: via een buitenplanse omgevingsplanactiviteitvergunning (een Bopa) of via een wijziging van 
het omgevingsplan. In veel gevallen bestaat er keuzemogelijkheid tussen beide figuren, maar dat is niet 
altijd zo. De VNG heeft een vierdelige reeks bijeenkomsten over de buitenplanse omgevingsplanactiviteit 
georganiseerd. Het terugkijken en de gebruikte presentaties in deze bijeenkomsten zijn via het platform 
VNG Fora te bekijken. Dit platform vraagt wel om een account. Vandaar dat de opnames nu ook beschikbaar 
zijn via Youtube.

^ EERSTE BJEENKOMST: De uitdagingen en juridische kaders 
^ TWEEDE BJEENKOMST: Bestuurlijk proces met de raad in relatie tot de Bopa 
^ DERDE BJEENKOMST: Aanvraag Bopa | Juridische activiteiten in het loket 
^ VIERDE BJEENKOMST: De voorbeeld Bopa

Leer- en Ontwikkeltraject | Opleidingen Omgevingswet
Speciaal voor organisaties in Zuidoost-Brabant is door de Berghauser Pont Academy een opleidingstraject 
ontwikkeld met cursussen over de Omgevingswet. Van het opleidingstraject is tot nu toe goed gebruik 
gemaakt. De teller van deelnemers staat op dit moment op ruim 400, en er zijn nog een paar cursussen te 
gaan.
Van de cursussen komen gelukkig veel positieve geluiden terug. Zo zijn de presentaties duidelijk, zijn de 
casussen en praktische tips fijn, en de bekwame docenten zijn op de hoogte van de materie en maakte de 
cursusdag levendig en interactief. Twee uitspraken die vaker terugkwamen waren: “De docent legde aan de 
hand van veel praktijkvoorbeelden uit waar een gemeente mee te maken krijgt met de komst van de
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Omgevingswet” en “Ondanks dat het voor mij allemaal nieuw is, begin ik er toch iets van te begrijpen”. Dit 
zijn woorden waar we natuurlijk blij van worden.
Ook valt er altijd weer iets van te leren. Zo vonden sommige deelnemers de informatie soms te algemeen. Er 
was in sommige gevallen gehoopt op meer verdieping en praktijk. Daarvoor was het verschil in 
kennisniveau van deelnemers veelal te groot.
Fijn dat de deelnemende gemeentes gezamenlijk de cursussen hebben gehost. Dank allen daarvoor. Nog 
een paar cursussen zal nog van een locatie moeten worden voorzien, daarna hebben we het toch maar mooi 
met zijn allen opgelost.
ER IS NOG PLEK:
Veel gemeentelijke collega’s hebben al deelgenomen, maar je kunt je nog steeds aanmelden!
Het pakket bestaat uit vier e-cursussen en vier fysieke cursussen die in de regio plaatsvinden. Je kunt kiezen 
welke jij wilt volgen. Schrijf je in via: Opleidingen Omgevingswet voor Zuidoost-Brabant - Berghauser Pont 
Academy. Hier vind je welke data nog vrij zijn.
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Handige links:
Kennisnetjbinnen dit platform werken we samen en delen we informatie. U kunt zich aanmelden om toegang te krijgen. Klik 

daarvoor op deze link

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is een samenwerkingsverband van
gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het Rijk.
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