Checklist Omgevingswet: hoe staat uw
gemeente ervoor?

De implementatie van de Omgevingswet is een behoorlijke
opgave die verschillende lagen van uw gemeente raakt. U moet
niet alleen een nieuwe visie op de fysieke leefomgeving
ontwikkelen, maar ook op een andere manier werken en
denken. Zo moet u meer samenwerken met uw ketenpartners
en worden de doorlooptijden steeds korter. Daarnaast speelt er
een digitale veranderopgave en een nieuw landelijk digitaal
stelsel. Met onze checklist ziet u eenvoudig op welke
onderdelen uw gemeente al klaar is voor de Omgevingswet en
waar nog aandacht voor nodig is.

Direct aan de slag met de
Omgevingswet

Om straks direct aan de slag te kunnen met
de Omgevingswet geven wij u hierbij alvast
een aantal tips en aandachtspunten.
1. Zorg ervoor dat uw basis op orde is

Het is belangrijk dat de randvoorwaarden op
orde zijn. Hierbij moet u denken aan de kernen basisregistraties, zaakgericht werken,
informatiebeveiliging, het op orde brengen
en houden van de datakwaliteit en het
zorgen van een goed overzicht van uw
applicatielandschap. Dat vergt allemaal veel
tijd. Zorg er daarom voor dat u hier tijdig mee
aan de slag gaat.
2. Bepaal uw ambitie en strategie

De mate waarin de Omgevingswet een andere
manier van werken noodzakelijk maakt, is
a hankelijk van uw ambitie met de
Omgevingswet en van uw huidige manier van
werken. Hoe groot is uw ambitie met de
Omgevingswet? En hoe ver staat de huidige

werkwijze af van de werkwijze die past bij uw
ambitie? Hee t u uw ambitie en strategie voor
de Omgevingswet en de bijbehorende
dienstverlening nog niet bepaald, doe dit dan
alsnog. Ook is het relevant om te bepalen
welke werkwijze bij uw ambitie past, voor
welke invoeringsstrategie u gaat en wat voor
uw gemeente de juiste aanpak is.
3. Pas uw huidige VTH-processen en
dienstverlening tijdig aan

De inwerkingtredingsdatum van de
Omgevingswet is uitgesteld. Hierdoor hee t u
iets meer lucht gekregen. Voor veel
gemeenten is dit uitstel goed, maar het levert
meteen wel een uitdaging op. Want de
huidige inrichting en werkprocessen gaan nu
een jaar langer mee. Analyseer daarom welke
quickwins u hier nog op kunt behalen, zodat
u het komende jaar e ciënter kunt werken.
Beoordeel ook welke werkwijzen lang zijn
blijven liggen en welke nu in de huidige
processen kunnen worden doorgevoerd.
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Bereidt u verder voor, ona hankelijk van
welke so tware u straks gaat gebruiken, op de
functionele inrichting. Hierbij kijkt u onder
andere naar de afdelingen, teams en
gebruikers die toegang moeten krijgen en
met welke (globale) autorisaties. Maar ook
naar de documentinrichting. Welke
standaarddocumenten kunt u nu al opstellen.
Maak bijvoorbeeld standaardformaten op in
Word, ter voorbereiding voor de
implementatie in de nieuwe VTH-applicatie.
Denk verder ook vast na over welke
stuurinformatie u uit de nieuwe VTHapplicatie wilt halen.
4. Ga op tijd in gesprek met uw
softwareleverancier

So twareleveranciers zitten al ontzettend vol.
Zorg er daarom voor dat u op tijd een keuze
maakt. Blij t u nog bij uw huidige VTHapplicatie of stapt u over. Realiseer u dat de
nieuwe applicatie en koppelingen nog volop
in ontwikkeling zijn. Maakt u de keuze om
snel met de nieuwe applicatie aan de slag te

gaan, dan is dit vaak een stap terug ten
opzichte van de mogelijkheden binnen uw
huidige applicatie. Bedenk daarom een
stapsgewijze en geleidelijke overgang in
tegenstelling tot een big bang-scenario.
Verder is het verstandig om met de huidige
so twareleverancier uw gemeente en
applicatie Omgevingswetproof te maken.
Bent u als gemeente al wat gewend aan de
Omgevingswet, dan is beter om te kijken naar
wat op dat moment een goede VTHapplicatie is. Zodat u een goede keuze kunt
maken. Ga in ieder geval met uw huidige
leverancier in gesprek over de
mogelijkheden. Speciﬁek in het geval van
Roxit: ga voor uw eigen gemeente na wat de
aanpassing van Squit 20/20 naar Rx Mission
voor gevolgen hee t voor het
implementatietraject.

Zorg ervoor dat uw basis op orde is
Bepaal uw ambitie en strategie
Pas uw huidige VTH-processen en
dienstverlening tijdig aan
Ga op tijd in gesprek met uw
softwareleverancier
Bereidt u zich goed voor op de
implementatie van de Omgevingswet
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5. Bereidt u zich goed voor op de
implementatie van de Omgevingswet

Succesvol de Omgevingswet implementeren?
Pak het implementeren van de nieuwe VTHapplicatie dan projectmatig op.
Stel hierbij intern een projectleider aan of
huur deze in. De implementatie van de VTHapplicatie is slechts één project bij de
implementatie van de Omgevingswet. Zorg
dat overige projecten op elkaar zijn
afgestemd. En maak tijdig capaciteit vrij voor
de implementatie van de nieuwe VTHapplicatie. Een implementatie doet u niet
even naast uw reguliere werkzaamheden. De
tijdsinvestering om dit goed te doen wordt
vaak onderschat. Betrek verder key-users,
beheerders en andere belangrijke
stakeholders zo vroeg mogelijk

bij het implementatietraject. Hierdoor kan
het project rekenen op draagvlak bij de
gebruikers en beheerders. En start u
vroegtijdig met de kennisopbouw.
Ga bovendien op zoek naar collegaorganisaties om ervaringen uit te wisselen.
Dit kan bijvoorbeeld gaan over de
implementatie van dezelfde VTH-applicatie of
over andere uitdagingen rondom de
implementatie van de Omgevingswet. U kunt
zelfs overwegen om een dergelijk groot
project, zeker wanneer het om dezelfde VTHapplicatie gaat, samen op te pakken.

Wij hebben kennis van zowel de relevante wet- en regelgeving en werkprocessen als van de
beschikbare (oude en nieuwe) automatiseringsoplossingen. Bijvoorbeeld Squit XO en Squit
20/20 van Roxit, SBA en LEEF van Stadsbeheer, Suite4Omgevingsdiensten en Portaal
Leefomgeving van Centric en PowerBrowser van Genetics. Hierdoor kunnen wij ervoor zorgen
dat de automatiseringsoplossingen de werkprocessen optimaal ondersteunen.
Verder zijn wij ona hankelijk. Wij maken en verkopen zelf geen automatiseringsoplossingen
voor de Omgevingswet. Hierdoor kunnen wij organisaties 100% vanuit hun belang
ondersteunen.
Contact

Wilt u eens sparren met een senior VTH-consultant of projectleider van Solviteers Advies &
Implementatie of hee t u direct ondersteuning nodig? Neemt u dan contact met op ons op via
tel: 030 280 36 55 of stuur een e-mail naar advies@solviteers.nl. Meer informatie? Bezoek onze
nieuwe website: www.solviteersadvies.nl
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