“Hoera, de Omgevingswet wordt
uitgesteld…”
Zeven redenen voor gemeenten om juist NU aan de slag te gaan met de
Omgevingswet!
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De Omgevingswet en het uitstel

‘Aan de slag met de Omgevingswet’ is een
thema dat al een aantal jaren op de agenda
staat van gemeenten. Terecht, want de
Omgevingswet wordt wel de grootste
wetswijziging sinds Thorbecke genoemd. We
hebben het dan ook over een samenvoeging
van 26 wetten, 60 AMvB's en 75 ministeriële
regelingen tot één overkoepelende wet, vier
AmvB's en één Omgevingsregeling. Dat heeft
een enorme impact op Rijks-, provinciaal en
gemeentelijk niveau.
Maar het is niet alleen de wetgeving die zo
ingrijpend is. Feitelijk zijn er drie onderdelen
die samen de verandering vormen: de
wetgeving zelf, een in te voeren
overkoepelend digitaal stelsel (DSO) en
daaruit voortvloeiend een heel andere
manier van werken. Een belangrijk doel van
de Omgevingswet is namelijk om te kunnen
gaan van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, mits’.

Op 1 april werd bekend dat de ingangsdatum
van de Omgevingswet niet 1 januari 2021 is,
maar dat deze wordt uitgesteld. Tot wanneer
is momenteel nog niet bekend. Dat uitstel is
gedeeltelijk vanwege Corona, maar zeker óók
vanwege zorgen bij de softwareleveranciers
en het Rijk. Er is namelijk nog geen
vertrouwen dat de Wet, de processen en de
software nu zodanig klaar zijn, dat
gemeenten daadwerkelijk per 1 januari 2021
aan de slag kunnen gaan met de
Omgevingswet. En eigenlijk komt dat goed uit,
want ik zie regelmatig gemeenten die hun
zaken nog onvoldoende op orde hebben…
Dus nu maar achteroverleunen? Nee!
Ik geef u maar liefst ZEVEN redenen om aan
de slag te gaan met de Omgevingswet.
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Reden 1: Uitstel is geen afstel
Gemeenten en provincies vinden het een verstandig besluit dat
de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet is uitgesteld.
Want ook voor de coronacrisis moesten alle zeilen al worden
bijgezet om die datum van 1 januari 2021 te halen. Het is goed
om langer de tijd te nemen. Maar let op: uitstel zal geen afstel
worden.

Gezien de situatie is uitstel dus goed, maar
het levert meteen een volgende uitdaging op
voor de gemeenten: hoe zorgen we ervoor dat
we gedurende die uitstelperiode nog het
momentum vasthouden dat we nu hebben?
Dat is namelijk noodzakelijk, anders zit u
straks weer in dezelfde situatie en dan is er
natuurlijk geen nieuw uitstel. U MOET dan
aan kunnen sluiten op het DSO. Bovendien
gaat de Omgevingswet alles op zijn kop
gooien.

Nu

U krijgt andere ketenpartners, het proces
verandert op heel wat punten, u moet veel
communicatiever worden richting de
aanvrager… dit is dus echt het moment om
met urgentie naar uw eigen proces te gaan
kijken. Zijn er nu in uw proces verbeterpunten
te vinden zodat de organisatie al voor een
stuk aan het doel van de Omgevingswet kan
voldoen? Ik durf te wedden dat het antwoord
‘ja’ is.

Later
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Reden 2: Softwareleveranciers zitten vol

Gaat u uw huidige systeem aanpassen? Of een nieuw systeem
aanschaffen? Softwareleverancier zitten al ontzettend vol. Zorg er
daarom voor dat u op tijd met hen het gesprek aan gaat. Anders
loopt u straks de boot mis.

Softwareleveranciers zijn druk met het
ontwikkelen van applicaties in het kader van
de Omgevingswet. Daar is de aansluiting op
het DSO een enorme uitdaging. Want alle
informatie die in de oude situatie
fragmentarisch opgeslagen en verwerkt werd,
moet nu op één plek terechtkomen en
vervolgens vanuit die plek te ontsluiten zijn.
Dat is een groot pijnpunt, want daar is nog
steeds veel onduidelijk. Wat is nou precies de
informatie die via het DSO is te vinden, hoe
gaan we daarop aansluiten, welke berichten
worden er gestuurd, met welke inhoud
daarbij? Waar liggen de
verantwoordelijkheden op Rijks-, provincieen gemeenteniveau? Omdat al die kaders niet
duidelijk zijn en ook nog steeds veranderen,
kunnen de softwareleveranciers de
aansluiting op het DSO van hun applicaties
nog steeds niet in detail uitwerken.
Overbelaste softwareleveranciers dus.
Sommige leveranciers schrijven zelfs niet

meer in op uitvragen, want ze redden het
gewoon niet. Hetzelfde begint langzamerhand
ook te gelden voor de slots die er zijn om een
aansluiting op het DSO te realiseren en ook
de consultants van de softwareleveranciers
zitten overvol. Met andere woorden, als u er
aan toe bent om ook qua software aan de
slag te gaan met de Omgevingswet, kunt u
achteraan aansluiten en wachten tot u aan de
beurt bent. Het is daarom belangrijk om ruim
op tijd actie te ondernemen.

“Sorry, we zitten helemaal vol.
Probeer ander keertje nog eens!”
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Reden 3: U kunt nu nog testen en invloed
uitoefenen

Door het uitstel is er iets meer ruimte voor uw gebruikers om de
software goed te testen en de kinderziektes eruit te halen. Maar
ook om inspraak te hebben op de functionaliteit. Wacht dus niet te
lang en grijp deze tijd aan om dit ook te doen.

Het is natuurlijk niet alleen een zorg van de
softwareleveranciers deze aansluiting op het
DSO en de processen die daarmee gemoeid
zijn. Dat is net zo goed een zorg van uw
organisatie. Door de tijdsdruk leek het er
even op dat u zou moeten werken met halfontwikkelde software in een ‘take it or leave
it’ situatie. Dat is gelukkig nu van de baan. Dit
betekent niet alleen dat de leveranciers net
iets meer lucht krijgen om het DSO goed aan
te laten sluiten op de applicaties die zij
ontwikkelen, maar biedt ook de kans voor de

ontwikkelen, maar biedt ook de kans voor de
gebruikers om te testen hoe het werkt,
kinderziektes eruit te laten halen én invloed
te hebben op de functionaliteit van de
software. Prachtig! Als u die kans snel grijpt.
Want straks gaat weer gelden: hoe groter de
tijdsdruk, hoe minder ﬂexibiliteit.
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Reden 4: U bent tóch al bezig met OLO,
waarom niet doorpakken?

Zaakgericht werken gaat samen met digitaal werken. Het helpt
gemeenten om dienstverlening en bedrijfsvoering te verbeteren.
Zaakgericht werken en digitaal werken zijn zaken die in lijn liggen
met het doel van de Omgevingswet.

Maar digitaal en zaakgericht werken is ook
iets wat u nu al zou moeten willen als VTHmanager, helemaal los van die Omgevingswet.
Er is immers al het OLO, Omgevingsloket
Online, een digitale ingang waar inmiddels
minstens 90% van de aanvragen voor een
Wabo-vergunning binnenkomt. Daar mág u
als overheid ook digitaal op reageren, uw
communicatie kán digitaal verlopen, uw
vergunning mág u digitaal verlenen, de
getekende stukken mág u digitaal delen met
de aanvrager. Dat geeft uiteraard heel veel
extra efﬁciëntie in uw proces, immers geen
blaadjes meer van bureau naar bureau die
gestempeld, geprint en ingebonden moeten
worden. Maar daarvoor moet u natuurlijk wel
voldoende digitaal en zaakgericht werken,
toevallig ook de zaken die in lijn zijn met het
doel van de Omgevingswet en dus zorgen
voor een soepele overgang. Dus waarom niet
doorpakken?

Samen werken
met burgers

Digitaal Stelsel
(DSO)

Integrale
visie

Omgevingsvisie en
omgevingsplan
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Reden 5: U kunt juist nu stoppen met ‘om de
IT heen’ te werken

IT speelt een belangrijke rol voor gemeenten. Want een groot deel
van de gemeentelijke processen werken niet zonder een goede ITondersteuning. Goede IT biedt de mogelijkheid voor het behalen
van doelstellingen en voor het creëren van nieuwe kansen. Werk
daarom dus niet om de IT heen.

Gemeenten zijn over het algemeen prima in
staat om de juridische wijzigingen goed op te
pakken, met heel slimme
beleidsmedewerkers. De hele digitalisering,
de informatiehuishouding van zo’n gemeente,
heeft echter vaak minder aandacht. Bij
sommige gemeenten wordt IT ervaren als
lastig, dwingend en onhandig. Daardoor
wordt de IT onvoldoende en verkeerd
gebruikt. Sterker nog, er wordt als het ware
‘om de IT heen’ gewerkt. En ja, dan wordt IT
een hindermacht en mist u uiteraard ook de
winstpunten ervan in het kader van
bijvoorbeeld de efﬁciëntie. Maar niet
getreurd, want dit is hét uitgelezen moment
om een einde te maken aan het ‘digibetisme’.

nu dus groter dan op elk ander moment. Het
is vanuit de inhoud een hot topic, er is
aandacht voor, dit is het moment om het op
te pakken. Dat was de afgelopen tijd zo, ga
daar dus vooral mee verder. Want uitstel is
geen afstel.

Want… de Omgevingswet komt er aan! Elke
ambtenaar in dit domein weet dit en weet dat
daar een hele procesverandering bij hoort. En
snapt het ook prima, als u nu als
leidinggevende aangeeft dat we met de
Omgevingswet aan de slag moeten gaan. De
acceptatie om de processen te digitaliseren is
nu dus groter dan op elk ander moment. Het
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Reden 6: Meer en andere samenwerkingspartners

De Omgevingswet vraagt om een andere manier van werken:
samenhangend, als één overheid, zorgend voor
ketensamenwerking, in samenspraak met de samenleving.

Juist omdat er zoveel zaken worden
samengevoegd, krijgt u ook weer met veel
andere organisaties te maken. De gemeente
handelt het dossier in veel gevallen af, maar
dat betekent niet dat die gemeente het werk
overneemt van bijvoorbeeld een waterschap,
een omgevingsdienst of een veiligheidsregio.
Het betekent dat u de kennis die daar zit, uit
die organisaties moet gaan ophalen. Als u
degene bent die een gecombineerde
vergunningsaanvraag afhandelt, heeft u ze
voor veel meer zaken nodig dan voorheen en
deze samenwerking is minder vrijblijvend.
Er gaan ook nieuwe partners bijkomen,
bijvoorbeeld door het laten doen van externe
toetsingen. De verschuiving van ‘nee, tenzij’
naar ‘ja, mits’ betekent immers een
verschuiving naar meer handhaving. Daarbij
wordt de controlefactor belangrijker en we
zien dat die controles verschuiven naar
externe dienstverleners.

De samenwerking gaat dus een essentieel
onderdeel zijn van jouw proces, maar dit
wordt door de huidige applicaties maar heel
beperkt ondersteund. In de praktijk ziet u
dan ook dat er nog veel heen en weer wordt
gemaild, waarvan u de veiligheid ter discussie
kunt stellen.

Ook het uitwisselen van grote bestanden
gebeurt momenteel nog via allerlei platforms
waar u echt wel vraagtekens bij kunt zetten in
het kader van de AVG. Nu kan dat eigenlijk
niet meer, straks kan dat écht niet meer.
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Reden 6: Meer en andere samenwerkingspartners
Er is een verandering nodig en juist daar is de
de ondersteuning door de nieuwe applicaties
van groot belang. Let in dit verband vooral
ook op de Toepasbare regels. Bij heel veel
gemeenten zijn die nog een beetje
onderbelicht. Maar ze zijn wel degelijk
noodzakelijk binnen het DSO. U kunt u echt
enorm veel tijd en gedoe besparen door van
tevoren de vijftien meest kritische processen
goed in te regelen. Die gelegenheid heeft u
nu, maak daar gebruik van. Wij denken
daarover graag met u mee.

IT die u helpt in het proces, zorgt dat u op het
juiste moment over de juiste informatie
beschikt voor uzelf en voor uw ketenpartners.
Bijvoorbeeld via samenwerkingsruimtes die u
steeds meer ziet ontstaan. De nieuwe
applicaties die nu op de markt komen in het
kader van de Omgevingswet bevatten alle
tools die u nodig heeft om die samenwerking
te regelen.

En dan kunnen we er bij dit alles ook voor
zorgen dat je de IT niet meer als lastig
ervaart, maar als een daadwerkelijke
ondersteuning.

Partner

Team

Succes

Samenwerking
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Reden 7: Al die thuiswerkers bieden
een kans!

Corona is een feit. Waarom hier geen ‘geluk bij een ongeluk’
creëren? Er is al genoeg ellende immers. De medewerkers zitten nu
massaal thuis en moeten alles digitaal doen.

Door het digitaal werken wordt de cultuur
van rapportjes van het ene bureau naar het
andere noodgedwongen losgelaten. Gebruik
dit als momentum om te zeggen: “We zien dat
het kan en dat het werkt. We zien ook waar
het nog net niet helemaal lekker loopt, dus
nu is het moment om juist die dingen aan te
pakken. En daarmee kunnen we ervoor
zorgen dat uw digitale proces wél
ondersteunend is.”

De kans die hier ligt is dat de zeer welkome
ondersteuning van de thuiswerkende
medewerkers naadloos over kan gaan in de
ondersteuning bij het aan de slag gaan met
de Omgevingswet. Dat pakken wij van
Solviteers graag met u op.
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Reden 7: Al die thuiswerkers bieden
een kans!

Aan de slag met de Omgevingswet? Solviteers ondersteunt u graag.
NU kijken wij naar alle onderdelen die op
papier gebeuren, zetten ze over naar een
digitale manier van werken, richten de
documentenstroom goed in, automatiseren
zoveel mogelijk de inhoud van de
documenten. Ook optimaliseren we het
zakelijk werken en de digitale communicatie.
Dit geeft winst in efﬁciëntie en gemak en laat
de medewerkers ervaren dat IT wel degelijk
ondersteunend en ontzorgend kan zijn.

STRAKS blijkt u al goed op weg te zijn richting
de invoering van de Omgevingswet, met uw
huidige processen op orde en met een
werkcultuur die goed aansluit op wat er
straks geëist wordt. Vervolgens is het
mogelijk om tijdens het implementatietraject
van de Omgevingswet u te richten op het
gebruik van de nieuwe applicaties en op uw
nieuwe processen als excellent
functionerende serviceorganisatie richting de
burger.
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Aan de slag met de Omgevingswet,
hoe dan?
Solviteers heeft al meer dan 25 jaar ervaring in het VTH-domein met heel brede kennis van
zowel de VTH-applicaties als de processen. Wij bieden consultants en projectleiders en
ondersteunen gemeenten, omgevingsdiensten en provincies bij de implementatie van de
Omgevingswet. Op hoofdlijnen ondersteunen wij met:
1. Impactanalyses
Wij brengen in kaart welke impact de
Omgevingswet heeft op de werkprocessen en
automatiseringsoplossingen. Daarbij brengen
wij de huidige en toekomstige situatie en de
“gap” daartussen in kaart. Daaropvolgend
maken wij een plan voor de invoering van de
Omgevingswet met de te nemen stappen.
2. Ontwerpen en beschrijven nieuwe
werkprocessen.
Door de komst van de Omgevingswet moet er
op een andere manier worden (samen-)
gewerkt. Bestaande werkprocessen moeten
worden aangepast en nieuwe worden
ontworpen en beschreven. Wij verzorgen dit
voor onze klanten.

3. Selectie en implementatie van de
benodigde nieuwe automatiseringsoplossingen
Wij adviseren over de aanschaf van nieuwe
automatiseringsoplossingen die in een
speciﬁeke situatie de beste oplossing bieden,
de werkprocessen optimaal ondersteunen en
voldoen aan alle wensen en eisen. In de
meeste gevallen implementeren wij deze
oplossing vervolgens ook. Dit kan in de rol
van projectleider, waarbij wij het
implementatietraject leiden. Dit betekent dat
wij onder andere het plan van aanpak maken,
de projectgroep aansturen en zorgdragen
voor het projectresultaat binnen tijd en
budget. Ook ondersteunen wij in de rol van
consultant.
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Aan de slag met de Omgevingswet,
hoe dan?
Wij richten dan de applicatie in, begeleiden
eventuele conversies, realiseren koppelingen,
voeren testwerkzaamheden uit, verzorgen
trainingen en genereren managementinformatie.
4. Herimplementatie van bestaande
automatiseringsoplossingen
Hierbij worden bestaande oplossingen, op
basis van de nieuwe werkprocessen, opnieuw
ingericht en geschikt gemaakt voor het
uitvoeren van de Omgevingswet. Ook hiervoor
geldt weer dat wij kunnen ondersteunen in
zowel de rol van projectleider als die van
consultant.

5. Functioneel applicatiebeheer
Onze functioneel beheerders ondersteunen
uw werkprocessen met optimaal ingerichte
applicaties. Wij hebben veel kennis van
werkprocessen en de meest voorkomende
VTH-applicaties. Wij zorgen voor een goede
vertaling van de gebruikersvraag naar een
juiste inrichting in uw applicatie. Zodat uw
medewerkers weer snel efﬁciënt en effectief
kunnen werken.

Wij hebben kennis van zowel de relevante wet- en regelgeving en werkprocessen als van
de beschikbare (oude en nieuwe) automatiseringsoplossingen. Bijvoorbeeld SquitXo en
Squit20/20 van Roxit, SBA en LEEF van Stadsbeheer, Key2Omgevingsdiensten en Portaal
Leefomgeving van Centric en Powerbrowser van Genetic. Hierdoor kunnen wij ervoor
zorgen dat de automatiseringsoplossingen de werkprocessen optimaal ondersteunen.
Verder zijn wij onafhankelijk. Wij maken en verkopen zelf geen automatiseringsoplossingen voor de Omgevingswet. Hierdoor kunnen wij organisaties 100% vanuit hun
belang ondersteunen.
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Meer dan 25 jaar ervaring in het
VTH-domein
Solviteers heeft al meer dan 25 jaar ervaring
in het VTH-domein met heel brede kennis van
zowel de VTH-applicaties als de processen.
Wij bieden consultants en projectleiders en
ondersteunen gemeenten graag bij het
optimaal inrichten van werken op afstand en
het aan de slag gaan met de Omgevingswet.

Veel ervaring met VTH-applicaties
Wij hebben ervaring met applicaties, zoals
zaak-, vergunningen- en
documentmanagementsystemen.
SquitXO, Suite4Omgevingsdiensten,
Key2Vergunningen, GISVG, SBA,
PowerBrowser, PowerForms en OpenWave.
Veel kennis van integratieoplossingen
waarmee gegevens snel en eenvoudig
kunnen worden uitgewisseld.
Ruime ervaring met het implementeren
van nieuwe wet- en regelgeving, zoals de
WABO en de Omgevingswet.

(Virtueel) kopje kofﬁe om te bespreken hoe
we juist NU door kunnen pakken? Bel mij op
06-53 97 01 76 of op 030 280 36 55. Een
e-mail sturen is ook mogelijk:
t.ﬁeret@solviteers.nl
Groet,
Tim Fieret
Senior Consultant VTH
Over Tim Fieret
Tim Fieret werkt sinds 2012 bij Solviteers. Hij
heeft acht jaar gewerkt in het VTH-domein. In
het afgelopen jaar heeft hij veel
implementaties verzorgd van Squit2020. Dit is
een nieuwe applicatie die aangesloten wordt
op het DSO. Hij is bekend met alle processen
rond vergunningverlening voor zowel de Wabo
als de Apv’s. Omdat hij ook voor provincies en
omgevingsdiensten heeft gewerkt, is hij thuis
in de samenwerking tussen de verschillende
partners. Al deze ervaring zet hij nu in voor
gemeenten om ze te helpen zich optimaal voor
te bereiden op de Omgevingswet.
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