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Voorwoord
Voor u ligt het concept-jaarplan 2017 van het IPO-programmateam implementatie omgevingswet.
Het is een vervolg op het jaarplan 2016 dat in het teken stond van het verwerven en delen van
kennis over de Omgevingswet door en bij provinciale medewerkers en bestuurders.
In 2016 is veel gebeurd. De interbestuurlijke onderhandelingen hebben in het voorjaar geleid tot een
financieel akkoord, waarna het programma flink op stoom is gekomen. Halverwege 2016 maakte de
minister van IenM bekend dat de implementatie van de omgevingswet met een half jaar is uitgesteld
tot 1 juli 2019. En gezien de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 en het daarop volgende
formatieproces is het niet ondenkbaar dat die vertraging nog verder oploopt, met als positieve
bijwerking onder andere dat voor de realisatie van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) en de
informatiehuizen meer tijd genomen kan worden. Keerzijde van de vertraging is echter het risico dat
we op het verkeerde moment ‘pieken’ en de energie uit het programma verdwijnt. Dit jaarplan is
opgesteld met als richtdatum 1 juli 2019, waarbij we ons realiseren dat die richtdatum nog kan
opschuiven.
Na de focus op kennis verwerven en delen in 2016 is het in 2017 tijd voor verdieping en
praktijkervaringen, en leren werken met de wet. De focus zal het komende jaar dan ook liggen op
het aanpassen van werkwijzen en werkprocessen, met als doel samenwerking in de geest van de
omgevingswet. We zetten in op minimaal 1 pilot per provincie, waarbij zij, ondersteund door het
programmateam, samen met de ketenpartners aan het werk gaan in de geest van de omgevingswet.
Focus van de pilots ligt op de informatiebehoefte. We zoeken daarbij naar de verbinding tussen het
juridische, digitale en organisatorische spoor.
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1. Inleiding
Het jaarplan 2017 is een uitwerking van het door de Kring vastgestelde Plan van Aanpak
implementatie Omgevingswet 2015-2018. Het bevat de belangrijkste activiteiten die het komende
jaar spelen bij de implementatie van de omgevingswet en de activiteiten die het programmateam
hierbij gaat ondernemen.
Met het jaarplan willen we vier doelstellingen realiseren:
1. We willen voorspelbaar zijn richting de provincies; het moet duidelijk zijn wanneer ze wat van
ons kunnen verwachten en wanneer wij hun input nodig hebben. Daarnaast willen we de
decentrale projecten en activiteiten van het programmateam zo goed mogelijk op elkaar
afstemmen;
2. We willen verantwoording kunnen afleggen aan onze opdrachtgever en transparant maken
waar wij onze middelen aan besteden;
3. Met dit jaarplan willen we een bijdrage leveren aan het jaarplan van de interbestuurlijke
programmaraad.
4. En tenslotte willen we natuurlijk ook als team onze eigen planning en voortgang in de gaten
houden.
Het uitgangspunt van het programmateam is dat we vraaggestuurd werken. We willen
ondersteuning bieden aan het denken en doen vanuit de doelen en de instrumenten van de wet.
Daarbij hanteren we het why-how-what principe en gaan we dus steeds terug naar de kernvraag:
waarom doen we dit?
Het jaarplan 2017 is opgezet langs de sporen die ook in 2016 leidend waren:
1. Implementatie
2. Wet- en regelgeving
3. Digitalisering
4. informatiehuizen
In de volgende hoofdstukken wordt per spoor aangegeven hoe we in 2017, voor zover nu bekend,
invulling geven aan de why-how-what vragen.
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2. Wet en regelgeving
2.1 Waar staan we nu?
Op het gebied van wet- en regelgeving is 2016 een turbulent jaar geweest. Nadat de Omgevingswet
op 22 maart door de Eerste Kamer is aangenomen, is deze in het Staatsblad (nr. 156) verschenen.
Vervolgens vond tussen april en juni de preconsultatie van de Aanvullingswetten Geluid en Bodem
plaats. Voorts startte op 1 juli de openbare consultatie van de Amvb’s bij de Omgevingswet en de
Aanvullingswet Grondeigendom.
Op 15 september jl. en via een schriftelijke ronde, is de consultatiereactie behandeld in de BAC
DROW en in de BAC VTH. Op 4 oktober 2016 heeft het IPO bestuur de formele IPO consultatie
reactie op de Amvb’s en de Aanvullingswet Grondeigendom vastgesteld.
Gelijktijdig is voortgang geboekt voor wat betreft het VTH spoor en de Aanvullingswet Natuur. De
wet VTH is vastgesteld en in werking getreden. Via de Invoeringswet wordt de Wet VTH in de
Omgevingswet opgenomen. De wet Natuur treedt in werking op 1 januari 2017. De vertaling van die
wet vinden we terug in de Aanvullingswet Natuur waarvan de consultatie in het laatste kwartaal van
dit jaar verwacht wordt. Vervolgens zal ook deze Aanvullingswet in de Omgevingswet worden
opgenomen.
Bovendien staat, vooralsnog, vanaf november 2016 de consultatie van de Invoeringswet op de
agenda. De verwachting is echter dat dit doorschuift naar 2017. In de Invoeringswet wordt de
intrekking van diverse wetten geregeld en hebben het DSO en andere aanvullingen en aanpassingen
van de Omgevingswet een plek gekregen.
Eenvoudig Beter heeft diverse botsproeven georganiseerd die zijn bijgewoond door provinciale
medewerkers. Sommige provincies hebben zelf themabijeenkomsten, expertmeetings of
botsproeven georganiseerd. Deze bijeenkomsten dragen bij aan de consultatiereacties en de kennis
over het nieuwe wettelijke stelsel bij collega’s. IPO heeft twee themabijeenkomsten georganiseerd:
een rond het loslaten van het inrichtingenbegrip en een over het onderwerp Koepelconcept/
Koepelvergunning.
De Adviesgroep Omgevingswet is vrijwel maandelijks bijeengekomen en heeft uitgebreid en
herhaaldelijk gesproken over diverse thema’s in het algemeen en een aantal in het bijzonder:
kostenverhaal, koepelconcept/koepel vergunning, loslaten inrichtingen begrip, luchtkwaliteit,
doorwerking provinciaal beleid, etc. Werkenderwijs heeft de Adviesgroep een goede verbinding met
de werkgroep VTH juristen tot stand gebracht, hetgeen de integraliteit ten goede komt.
IPO stelt samen met de provincies een handreiking op voor de Omgevingsverordening. De
handreiking wordt gefaseerd opgeleverd om provincies zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, en
om zodoende ook de meest recente wetgevingsproducten erin te verwerken. Uitdagende factor is
de vertraging van de nieuwe ‘standaarden’. Voor de kwaliteitscontrole van de handreiking worden
we bijgestaan door vier advocatenkantoren met veel kennis en ervaring op het gebied van
bestuursrecht en het omgevingsrecht.
2.2 Wet- en regelgeving (WHY)
In het kader van de stelselherziening Omgevingswet verandert er voor de provincies veel op het
gebied van taken en bevoegdheden, procedures en instrumenten. Bovendien vergt de
stelselwijziging een uitvoerige implementatie waarbij veel op de provincies afkomt.
IPO behartigt de belangen van de provincies tijdens het wetgevingsproces en biedt
invoeringsondersteuning voor de implementatie van de Omgevingswet.
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2.3 Hoe willen we dit bereiken (HOW)
1. Adviesgroep Omgevingswet: in deze werkgroep wordt de stand van zaken van het
wetgevingsproces en de kwaliteit van de wetgevingsproducten besproken met alle provincies;
Met elkaar bereiden we ons voor en gezamenlijk bepalen we het IPO standpunt op de
wetgevingsproducten. De Adviesgroep komt maandelijks bijeen;
2. Was-wordt-lijst: we bereiden een was-wordt-lijst voor waarin de wijzigingen voor provincies
voor wat betreft taken en bevoegdheden, procedures en instrumenten, per in te trekken wet,
inzichtelijk zijn. Deze lijst zullen we op verschillende momenten aanpassen en aanvullen in
verband met nieuwe regelgeving;
3. Handreiking Omgevingsverordening: we maken samen met de provincies een handreiking voor
de Omgevingsverordening;
4. We geven juridische ondersteuning bij door provincies georganiseerde botsproeven/pilots.
2.4 Wat gaan we in 2017 doen (WHAT)?
In 2017 gaat de stelselherziening in stevig tempo door. Enerzijds verschuift onze aandacht van
departement naar parlement, aan de andere kant krijgen we van het departement in 2017 steeds
meer gedetailleerde regelgeving.
We kunnen het volgende jaar rekenen op de consultatie van:
 de Invoeringswet (indien dit inderdaad wordt doorgeschoven naar 2017)
 het Invoeringsbesluit
 de Aanvullingsbesluiten
 de ministeriële regelingen
Bovendien vindt de parlementaire behandeling plaats van:
 de Aanvullingswetten Grondeigendom, Bodem en Geluid plaats.
Kortom, wederom een ‘vol’ jaar Omgevingswet. In het overzicht op blz. 7 is de planning van de
verschillende wetgevingsproducten opgenomen.
Overgangsrecht
Bijzondere aandacht is er voor het overgangsrecht in 2017. Zo start de consultatie van de
Invoeringswet waarschijnlijk in 2017, en verwachten we het Invoeringsbesluit eind 2017. In de
Invoeringsregelgeving wordt het overgangsrecht geregeld.
Vooralsnog wordt geen overgangsrecht geformuleerd voor de Omgevingsvisie en
Omgevingsverordening van de provincies. Hieruit volgt dat provincies bij inwerkingtreding over een
vastgestelde visie en verordening, conform de Omgevingswet, dienen te beschikken.
Handreiking Omgevingsverordening
In het voorjaar wordt de eerste versie van de Handreiking Omgevingsverordening opgeleverd, door
middel van een thematische bijeenkomst over de provinciale verordening en de digitale aspecten die
daarbij komen kijken.
Ondersteuning botsproeven/pilots
Provincies willen botsproeven en/of pilots uitvoeren om meer inzicht in de materie te krijgen. IPO
biedt waar mogelijk juridische ondersteuning aan.
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Planning wetgevingstrajecten

Wetgevingsproduct

Consultatie

Parlementaire Behandeling

Omgevingswet

Vastgesteld op

Uitvoeringsregelgeving 1-07-2016- 1-09-2016 (en
Omgevingswet
voorhang)

-

Ministeriele
regelingen
Omgevingswet

April tot en met november
2016

n.v.t.

Invoeringswet
Omgevingswet

Eind 2016 of begin 2017

Januari 2018

Invoeringsbesluit
Omgevingswet

December 2017- april 2018
(en voorhang)

-

Aanvullingswet Natuur Eind 2016

Januari 2018

Aanvullingswet
Grondeigendom

1-06-2016-1-10-2016 (en
voorhang)

1 november 2017 e.v.

Aanvullingswet Geluid

Mei 2016

1 juli 2017 e.v.

Aanvullingswet
Bodem

Mei 2016

1 juli 2017 e.v.

Aanvullingsbesluiten

Juli tot en met november
2017 (en voorhang)

-
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3. Implementatie (ondersteuning)
3.1 Waar staan we nu?
Het programmateam heeft zich voor wat betreft invoeringsondersteuning in 2016 met name gericht
op het delen van kennis en informatie. Daartoe zijn alle provincies bezocht, is een provinciebrede
bijeenkomst georganiseerd, zijn nieuwsbrieven uitgebracht en is het overleg met de provinciale
programmaleiders geïntensiveerd van één keer in de zes weken naar maandelijks. Verder wordt er in
november 2016 een verdiepende impactanalyse georganiseerd per provincie als vervolg op de
nulmeting die voorjaar 2015 plaatsvond.
Vanaf 2016 nemen Johan Kobes en Nienke van Pijpen deel aan het team invoeringsondersteuning
van programma Aan de slag met de Omgevingswet. Dit is een interbestuurlijk team dat gericht is op
het ondersteunen van overheden, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld. Om de vraag van
de provincies, gemeenten en waterschappen in dit programma goed te articuleren, is besloten
vanuit de koepels (VNG, Unie, IPO) leden af te vaardigen naar dit team. De focus van het programma
lag in 2016 op het voorbereiden op en stimuleren van werken in de geest van en met de
instrumenten van de wet. Daartoe zijn in samenwerking met gemeenten, provincies en
waterschappen vele netwerkbijeenkomsten georganiseerd, bestuurlijke tafels gehouden en pilots en
experimenten uitgevoerd. Er is een routeplanner voor gemeenten, provincies en waterschappen
ontwikkeld en er zijn eerste stappen gezet in de ontwikkeling van basistrainingen.
3.2 Invoeringsondersteuning: waarom eigenlijk (WHY)?
Omdat provincies met de implementatie van de Omgevingswet voor een grote klus staan, bieden we
hen de mogelijkheid geboden gebruik te maken van de ondersteuning vanuit het programmateam
én vanuit het team invoeringsondersteuning.
3.3 Hoe willen we dit bereiken (HOW)?





Samen doen (niet per doelgroep), anders denken
Leren door doen (concepten delen10%, tips en trucs/ plug en play 10% en vervolgens specifiek
per provincie 80%).
Gedeeld eigenaarschap/zeggenschap. Dit betekent ontwikkelen van instrumenten van onderaf,
samen met provincies.
Instrumenten ontwikkelen vanuit de vraag wat is nodig/wat er moet gebeuren om doelen te
kunnen bereiken en de instrumenten te kunnen gebruiken. Participatie is bijvoorbeeld geen
zelfstandig onderwerp, maar moet bezien worden vanuit het gebruik van de kerninstrumenten.

3.4 Wat gaan we in 2017 doen (WHAT)?
2017 staat in het teken van oefenen met de wet. We zetten in op minimaal 1 pilot per provincie,
waarbij verbinding wordt gelegd tussen het juridische, digitale en organisatorische spoor van de
implementatie. Centraal in de pilots staat de informatiebehoefte. Vanuit het programmateam zijn
we de schakel tussen initiatieven in de provincies en bij andere overheden of binnen team
invoeringsondersteuning. We zullen zoveel mogelijk ons oor te luisteren leggen bij de provincies en
inspringen op hun behoeften aan ondersteuning bij hun initiatieven. Als provincies behoefte hebben
aan ondersteunende instrumenten zullen we de vraag inbrengen bij team invoeringsondersteuning
of ze zo nodig zelf ontwikkelen samen met de provincies. Initiatieven van provincies zullen we
zoveel mogelijk koppelen aan activiteiten van het team invoeringsondersteuning bij andere
overheden en ervoor zorgen dat kennis en ervaringen bij die overheden bekend zijn bij provincies.
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Dit om te voorkomen dat provincies voor alles zelf het wiel moeten uitvinden en om
ketensamenwerking te bevorderen.
Wij denken hierbij aan onderstaande thema’s/producten en doelgroepen:
Thema’s
 Focus op de kerninstrumenten van de wet: Omgevingsvisie, Omgevingsverordening,
Programma, Projectbesluit, Omgevingsvergunning.
 Regionale (keten)samenwerking: hoe geef je vorm aan de samenwerking tussen de
verschillende overheidslagen en ketenpartners? Hoe zorg je ervoor dat ketenpartners
vroegtijdig bij ontwikkelingen zijn aangehaakt?
 Participatie: hoe geef je vorm aan het belang van (vroegtijdige) participatie?
 Bestuurlijke afwegingsruimte: hoe ga je om met je eigen bestuurlijke afwegingsruimte én die
van gemeenten?
 Gebiedsgericht/integraal werken: hoe maak je de omslag van een sectorale aanpak naar een
meer gebiedsgerichte en integrale benadering?
Producten
 Opleidingen (modulaire opbouw, train de trainer)
 Pilots en experimenten/living labs
 Routeplanner
 Impactanalyse
(primaire) Doelgroepen 2017
 GS en PS (incl. provinciesecretaris)
 Programmamanagers
 Beleidsmedewerkers/juristen
 VTH
 ICT
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4. Digitalisering
4.1 Waar staan we nu?
In 2016 zijn er op het gebied van digitalisering belangrijke stappen gezet. Op landelijk niveau is de
nieuwe, interbestuurlijke visie Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) beschikbaar gekomen, waar we
ook als provincies stevig aan hebben bijgedragen. Hetzelfde geldt voor de uitwerking van deze visie
in een (globaal) programma van eisen en in een doelarchitectuur. Op basis hiervan zijn er vervolgens
een DSO-programmaplan en jaarplan opgesteld met concrete projecten en mijlpaalproducten. Naast
de centrale DSO-aanpak hebben we in 2016 ook een aantal belangrijke eerste (vervolg-)stappen op
het gebied van de informatiehuizen kunnen zetten. Dit geldt zowel voor onze ‘eigen’ huizen Natuur
en Externe Veiligheid als voor het beïnvloeden van en samenwerken met andere informatiehuizen
zoals Cultureel Erfgoed, Ruimte, Water, enz.
Ook de individuele provincies hebben belangrijke stappen gezet: er zijn (verdiepende)
impactanalyses opgesteld, werkprocessen die door de Omgevingswet geraakt worden in kaart
gebracht, plannen van aanpak opgesteld en op een aantal plaatsen praktijkproeven en pilots
uitgevoerd. Ten slotte heeft in 2016 de interprovinciale samenwerking op digitaliseringsgebied een
belangrijke impuls gekregen door de proactieve opstelling van het interprovinciale Strategisch
Informatie Overleg (SIO).
4.2. Digitalisering, waarom eigenlijk (WHY)?
Voor het behalen van de vier verbeterdoelen van de Omgevingswet is digitalisering één van de
belangrijkste instrumenten. Daarom wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld. Het
DSO biedt, gebundeld op één plek, kwalitatief goede informatie over de fysieke leefomgeving en
over de regels die gelden op een locatie. Hierdoor weten gebruikers beter wat zij wel mogen en wat
juist niet. Bovendien kunnen overheden, burgers en bedrijven via het DSO eenvoudig informatie
over de fysieke leefomgeving met elkaar uitwisselen. Besluitvormingsprocessen verlopen sneller en
beter voorspelbaar en samenwerking was nog nooit zo gemakkelijk.
4.3. Digitalisering, hoe willen we dit bereiken (HOW)?
In 2017 komt de digitalisering en de informatievoorziening ten behoeve van de Omgevingswet in een
nieuwe fase. De tijd van bewustwording, verkenning (o.a. via de VIVO-trajecten), definitie en
plannenmakerij met betrekking tot de digitaliseringsopgave is (grotendeels) voorbij. Dit geldt zowel
op het landelijke niveau (DSO) als, wellicht in iets mindere mate, op het niveau van de individuele
provincies.
Provincies krijgen in 2017 concreet zicht op de meerwaarde en mogelijkheden van het DSO voor de
eigen werkprocessen, producten en diensten. Vooral door praktijkproeven te doen, ontstaat meer
vertrouwen in nut en noodzaak van het DSO voor de provincies. Daarnaast beschikken de provincies
over een helder transitieplan om de stap naar digitaal werken in het kader van de Omgevingswet te
kunnen maken.
4.4. Digitalisering, wat gaan we in 2017 concreet doen (WHAT)?
In 2017 pakken wij - met de kennis van nu - de volgende projecten op:
1) Bijdragen aan en beïnvloeden van de 8 niet-provinciale informatiehuizen.
2) Bijdragen aan de ontwikkeling van het landelijke DSO (beïnvloeding,
gebruikersbetrokkenheid).
3) Uitwerking InformatieVoorziening Omgevingswet (UIVO).
4) Bijdragen aan standaardisatie
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4.4.1. Bijdragen aan en beïnvloeden van de 8 niet-provinciale informatiehuizen
Met de informatiehuizen Cultureel Erfgoed, Ruimte en Water hebben wij tot nu toe de meest
intensieve samenwerking weten op te bouwen. Het is zaak dit in 2017 vast te houden en daarnaast
vanuit gebruikersperspectief met name onze verbinding met de (kwartiermakers/huismeesters van
de) overige 5 informatiehuizen verder te versterken. In volgorde van belangrijkheid voor ons als
provincies zijn dat: Bodem en Ondergrond, Lucht, Geluid, Bouw en Afval. Prioriteit willen we in 2017
vooral leggen bij Bodem en Ondergrond en daarnaast ook - voor zover we ruimte hebben - bij Lucht
en Geluid.
Onze betrokkenheid bij alle niet-provinciale informatiehuizen geven wij zowel vorm op het
tactisch/strategische niveau (via de bemensing van de begeleidings- c.q. stuurgroepen) alsook op het
operationele expert-niveau, waarbij we uiteraard aanhaken bij de initiatieven die op dit vlak al
vanuit het interprovinciale vakberaad PPGEO zijn ondernomen.
Ten slotte willen we in 2017 nader onderzoeken (ook in relatie tot het hierna te noemen UIVOtraject) of de provinciale informatiebehoefte wel volledig wordt afgedekt met de 10 thematische
informatiehuizen, zoals ze nu zijn benoemd en onderkend. Er lijken vanuit provinciaal belang
geredeneerd nog diverse thema’s onduidelijk c.q. onderbelicht, zoals energie(transitie), gezondheid,
economie, bedrijfs- en kantoorlocaties, mobiliteit, enz.
4.4.2. Bijdragen aan en beïnvloeden van ontwikkeling landelijke DSO
Speerpunten voor 2017 zijn:
 We zijn als provincies nauw betrokken bij de landelijke DSO-programma-organisatie via
onze BLM-rol (Business Liaison Manager). Zwaartepunt van deze rol ligt op het inhoudelijke
en operationele vlak. Daarnaast ook organisatorisch omdat de BLM-rol bij uitstek de
verbinding tussen het landelijke DSO-speelveld en de decentrale digitaliseringsopgaven in
elke provincie vormt. De informatie-uitwisseling hierover en de aansluiting / interactie met
alle provincies krijgt primair gestalte via het PRODO-platform, waarin alle provincies
vertegenwoordigd zijn met hun eigen digitaliseringsexperts.
 We zijn tevens nauw betrokken bij de DSO-ontwikkeling en aansturing hiervan op
strategisch niveau. Dit vullen wij in door onze deelname aan de interbestuurlijke
programmaraad.
 We borgen een goede communicatie met, betrokkenheid van en terugkoppelingen naar de
provincies o.a. via het PRODO-platform.
 We zullen de concrete invulling (en bemensing) van vraagsturing en
gebruikersbetrokkenheid bij alle DSO-projecten verder opbouwen, borgen en begeleiden.
Ook hier weer op alle niveaus: strategisch, tactisch en operationeel (senior users, experts,
klankbordgroepen) en in een goede balans tussen vakinhoud c.q. business enerzijds en
digitalisering c.q. ICT anderzijds.
 We nemen deel aan het interbestuurlijke team van informatie-architecten en stemmen dit
voortdurend af met het interprovinciale platform van (informatie- en business-)architecten
Provinciaal Platform Architecten.
 We ondersteunen pilots en praktijkproeven zowel in en met de provincies als in het
interbestuurlijke UIVO-project (zie hierna in paragraaf 4.4.3).
 We dringen aan op een concrete DSO-releasekalender en planning van test-trajecten zodat
de provincies tijdig weten waar ze aan toe zijn en hun implementatieplanning hierop kunnen
laten aansluiten.
 We bevorderen, stimuleren en faciliteren de tijdige aansluiting van alle provincies op het
DSO en de digitale veranderopgave in alle provincies. Daarbij is ook in toenemende mate de
rol van het interprovinciale Strategisch Informatie Overleg (SIO) van belang en uiteraard ook
de betrokkenheid van BIJ12 in verband met mogelijke toekomstige beheeropgaven.
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4.4.3. Uitwerking InformatieVoorziening Omgevingswet (UIVO)
Dit traject wordt in 2017 interbestuurlijk uitgevoerd, d.w.z. in nauwe samenwerking met (de koepels
van) gemeenten, waterschappen en het Rijk. De focus hierbij ligt op zaken als ketensamenwerking,
veranderingen in bedrijfsprocessen, serviceformules, klantreizen, pilots en innovatie. Naast UIVOInterbestuurlijk (UIVO-I) willen we ook aan de slag met een paar UIVO-achtige onderwerpen die
alleen de provincies raken (en dus niet thuishoren in UIVO-I). Ook bij de andere koepels worden
soortgelijke trajecten opgezet en uitgevoerd. We denken aan zaken als:
 Programma van eisen (PvE) digitalisering provincies
 Transitieplan digitaal werken met de Omgevingswet
We zullen een voorstel voor de aanpak van deze thema’s aan de provinciale projectleiders
implementatie Omgevingswet voorleggen.
4.4.4. Bijdragen aan standaardisatie
Standaardisatie krijgt deels aandacht binnen DSO via diverse projecten, waar wij als provincies nauw
bij betrokken zijn, en deels via de werkgroep standaardisatie die in het kader van het
bestuursakkoord apart is opgetuigd. Slimme en goed opgezette standaardisatie is voor de provincies
van groot belang. Daarbij is het de kunst om dit zodanig uit te werken dat standaardisatie geen
belemmering vormt voor beleidsvrijheid en (lokale/regionale) afwegingsruimte, maar daar juist een
positieve en concrete bijdrage aan levert. Wij gaan onderzoeken op welke manier de werkgroep
standaardisatie voor de provincies daadwerkelijk iets kan betekenen en opleveren. Onze inzet is er
op gericht dat onze provinciale belangen opgenomen worden in het werkprogramma van de
werkgroep standaardisatie voor 2017. De werkgroep standaardisatie zal in 2017 opvolging geven aan
de uitkomsten van de praktijkproeven die in 2016 zijn uitgevoerd. Hier ligt in eerste instantie de
focus op het semantische probleem dat bij digitale uitwisseling ontstaat
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5. Informatiehuizen
5.1 Waar staan we nu?
In het voorjaar van 2016 zijn in het bestuursakkoord tussen Rijk, Provincies, Waterschappen en
Gemeenten afspraken gemaakt over de investeringen in en ontwikkeling van het DSO en de
informatiehuizen. Investeringskosten komen daarbij voor rekening van het Rijk, exploitatiekosten
voor rekening van de gebruikers volgens een verdeelsleutel. Gemeenten zijn voor de
exploitatiekosten de grootste financier (70%), gevolgd door Rijk (19%), provincies (6%) en
waterschappen (5%).
In 2016 was er overeenstemming over het ontwikkelen van het informatiehuis Ruimte (scenario2),
maar ontbrak het aan breed interbestuurlijk draagvlak voor een vroege investering in de overige 9
informatiehuizen zodat ook deze kort na inwerkingtreding van de wet hun bijdrage kunnen leveren
aan het invullen van de informatiebehoefte. In 2016 heeft het OGB dan ook slechts een beperkte
opdracht geformuleerd en is er daarom gewerkt aan het afronden van de openstaande punten van
de analyse fase, het verbreden van het draagvlak en het bijdragen aan en afstemmen met
kaderstellende en randvoorwaardelijke DSO-projecten en de andere informatiehuizen.
Op 25 oktober 2016 heeft het Opdrachtgevend Beraad een opdracht verstrekt om uiterlijk 13
december 2017 met een voorstel te komen voor werkzaamheden van de Huizen voor het jaar 2017.
Omdat bij het opstellen van dit jaarplan niet duidelijk is welk budget er aan deze opdracht gekoppeld
is, wordt hieronder voor beide huizen een minimum- en een maximumvariant uitgewerkt. Zodra er
helderheid is over het beschikbare budget wordt één van deze varianten in het definitieve jaarplan
opgenomen. Beide varianten worden ook in de financiële tabel uitgewerkt (H. 9). Voor de kosten die
doorberekend worden aan de provincies heeft bovenstaande geen gevolgen: die bedragen net als in
2016 €600.000 en zijn bestemd voor de financiering van het team en enkele overige activiteiten (zie
tabel blz. 23).
5.2 Minimumvariant ontwikkeling informatiehuizen (€200.000 per huis)
(hoofdstuk vervalt bij keuze voor maximumscenario)
In dit basisscenario zijn er geen directe ontwikkelactiviteiten, maar worden alleen noodzakelijke
voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling van de huizen. Er is vooral sprake van ‘voortgang
door toezicht’. De activiteiten zijn gericht op het aanhaken van de Informatiehuizen EV en Natuur op
alle relevante ontwikkelen en activiteiten binnen het programma Aan de Slag met de Omgevingswet
en specifiek het deelprogramma DSO.
Procesactiviteiten
 Het informatiehuis haakt aan bij en verwerkt de impact op het informatiehuis van lopende
initiatieven m.b.t. vraagarticulatie (VIVO, ‘customer journeys’, Pilots, etc.);
 Het Informatiehuis sluit aan op het digitale stelsel en de visie daarop;
 Het Informatiehuis werkt samen met de andere informatiehuizen;
 Het Informatiehuis houdt haar werkveld aangesloten;
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 Het Informatiehuis draagt bij aan en maakt gebruik van voor haar relevante (juridische) kaders
Ontwikkelactiviteiten
 Beheren en doorontwikkelen van het basis governancemodel voor de ontwikkeling van het
informatiehuis
 Uitwerken van een integraal basisontwerp (globale architectuur) voor het informatiehuis dat
aansluit op de architectuur van het Digitaal stelsel Omgevingswet
Overige activiteiten:
 Deelnemen aan en verwerken acties van programmateam Implementatie Omgevingswet
Provincies
5.3 Maximumvariant ontwikkeling informatiehuizen
(hoofdstuk vervalt bij keuze voor minimumscenario)
De ambitie van de informatiehuizen Natuur en Externe Veiligheid is om vanaf inwerkingtreding van
de wet al direct een aantal informatieproducten te kunnen leveren vanuit de respectievelijke
domeinen en om in 2024 te voldoen aan alle eisen om volledig aan te sluiten op het DSO. Wanneer
voor de maximumvariant gekozen wordt, kan met energie worden gewerkt aan de realisatie van
deze ambitie. In deze variant worden voor beide informatiehuizen alle activiteiten uit de
minimumvariant uitgevoerd, én de onderstaande activiteiten per huis.

5.3.1 Informatiehuis Natuur - €800.000 (incl. €200.000 minimumvariant))
Ontwikkelactiviteiten gestuurd vanuit randvoorwaarden (DSO, referentiearchitectuur,
aansluitvoorwaarden)
 Inrichten van een basisarchitectuur
 Inrichten van een organisatie voor het leveren van kwalitatief geborgde gegevens
Met deze activiteiten wordt de basis gelegd waarop in een later stadium informatieproducten vanuit
gebruikersbehoefte worden gerealiseerd. Positief effect van deze activiteiten is dat ze kunnen
bijdragen aan kwaliteitsverbetering in processen van het gehele natuur-domein.
Ontwikkelactiviteiten gestuurd vanuit gebruikersbehoeften
 Voorbereiden product ontwikkeling (behoefte analyse).
 In kaart brengen gebruikersbehoeften
 Voorbereiden productspecificaties en opdrachten
Met deze activiteiten wordt een begin gemaakt met het voorbereiden van concrete
productontwikkeling ten bate van informatieproducten, geredeneerd vanuit de gebruiker. Om een
product te kunnen ontwikkelen is het nodig om de behoefte van de gebruiker gedegen in kaart te
brengen. Activiteiten zijn daarom dan ook gericht op het in kaart brengen van deze
gebruikersbehoefte en het voorbereiden van productspecificatie(s) en opdrachten. Er worden nog
geen concrete producten gerealiseerd in 2017.
Uitvoeren Proof of Concept
 Ontwikkelen van een proefversie van een informatieproduct.
Deze activiteit kan bijdragen aan het draagvlak voor het Informatiehuis (zien=geloven) en bijdragen
aan zowel de basisarchitectuur (pilot) als de productontwikkeling.

14

5.3.2 Informatiehuis Externe Veiligheid - €700.000 (incl. €200.000 minimumvariant)
Procesactiviteiten:
 Inrichten en organiseren projectteam Informatiehuis EV
 Doorontwikkelen van het Governancemodel voor het informatiehuis, waaronder reële
afspraken voor de betrokken datasets en informatieproducten (o.a. het beleggen van
eigenaarschap, bronhouderschap, aansprakelijkheid, leveringsvoorwaarden, kwaliteitsborging)
Ontwikkelactiviteiten:
 Vaststellen, definiëren en ontwerpen van de prioritaire informatieproducten binnen het
informatiehuis
 Actief participeren in de ontwikkeling van de referentiearchitectuur voor de informatiehuizen en
het maken van principeafspraken met de andere informatiehuizen over inhoudelijke afbakening
van het Informatiehuis op ‘grijze gebieden’
 Uitvoeren van een behoefteanalyse van de benodigde datakwaliteit voor de beoogde
informatieproducten
 Maken van een verbeterplan van de datakwaliteit (3 B’s) van prioritaire datasets conform de (te
ontwikkelen) aansluitvoorwaarden i.s.m. de ander Informatiehuizen
 Uitvoeren van een consequentieonderzoek van de nieuwe Omgevingswet (en met name de
AMvB’s) voor het informatiehuis
 Uitwerken van een Definitiestudie (inclusief ontwikkelplan) voor de nieuwbouw van het Risico
Register Omgevingswet
 Uitwerken van een Definitiestudie (inclusief ontwikkelplan) voor de nieuwbouw van een
landelijke signaleringskaart
 Uitwerken van een Definitiestudie naar de digitalisering van de toetsingsinstrumenten
 Organiseren van een systeemontwikkelteam en grondplaat voor beheerteam voor het
informatiehuis
 Verkrijgen van de meest prioritaire datasets
 Doorontwikkeling Populatieservice (digitalisering van de tabellen met populatiedichtheden en
digitalisering van de interfaces met de rekenpakketten)
Deze activiteiten kunnen gezien worden als het verzamelen van bouwmaterialen en het leggen van
de fundering Informatiehuis. Daarnaast wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de belangrijkste
inhoudelijke componenten van het informatiehuis.
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6. Communicatie
6.1 Waar staan we nu?
2016 was een jaar waarin (elkaar) inspireren en kennis delen centraal stonden. Het komende jaar zal
meer in het teken staan van verdieping en oefenen met de Wet. De communicatie zal aan deze
doelstelling een belangrijke bijdrage leveren.
Complicerende factor bij het ‘oefenen met de Wet’ is dat de AMvB’s nog door beide Kamers moeten
worden vastgesteld en dat dat mogelijk pas in de loop van 2017 zal gebeuren. Oefenen met de Wet
wanneer de uitvoeringsregelgeving nog niet vaststaat is een flinke uitdaging. Daarnaast lopen we
ook het gevaar dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet verder in tijd opschuift. Het wordt
lastig om provinciale medewerkers en bestuurders te laten oefenen met een Wet die pas over jaren
in werking treedt. We missen dan het gevoel van urgentie.

6.2 Waarom eigenlijk (WHY)
Door kennis en praktijkervaringen te documenteren en te verspreiden leren provincies van elkaar en
hoeven ze niet allemaal zelf het wiel uit te vinden.

6.3 Hoe gaan we dat bereiken (HOW)?
Verdieping en oefenen met de Omgevingswet kan alleen plaatsvinden door met elkaar aan de slag te
gaan en te kijken hoe de Wet in de praktijk gaat uitwerken. Hiervoor is samenwerken met collega’s
van andere beleidsafdelingen en wellicht ook andere overheden van belang.

6.4 Hoe gaan we dat doen (WHAT)?
Overleg/ bijeenkomsten
 Net als in 2016 gaat het IPO-programmateam weer langs de 12 provinciehuizen. Tijdens deze
overleggen worden onder andere de specifieke behoeftes van de provincie opgehaald.
 Elke maand komen de programmaleiders bijeen om de implementatie te bespreken, ervaringen
uit te wisselen en besluiten te nemen over gemeenschappelijke projecten.
 Een provinciebrede bijeenkomst brengt zoveel mogelijk provinciale medewerkers bij elkaar om
het interprovinciale netwerk te versterken. Dit jaar zal de bijeenkomst in het teken staan van
oefenen met Wet. De aanbevelingen die door deelnemers aan de vorige bijeenkomst zijn
gedaan, worden meegenomen bij de organisatie van de editie in 2017.
Berichtgeving/ nieuwsbrief
In 2017 wordt onder andere een handreiking voor de provinciale Omgevingsverordening opgeleverd.
Daarnaast komen er provinciale pilots waarin geoefend wordt met de Wet. Deze informatie en
ervaringen zullen provinciebreed gedeeld worden door de IPO-website en de speciale Nieuwsbrief
Omgevingswet. In de nieuwsbrief willen verder aandacht besteden aan:
o Interbestuurlijk nieuws
o Inspiratie uit de provinciale praktijk: hoe pakt een specifieke provincie de Implementatie op?
o Interview met leden van het IPO-programmateam
o Verslagen bijeenkomsten (Tweede Kamer/ congressen en symposia over de Omgevingswet)
o Kalender met relevante bijeenkomsten
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7. Governance
7.1 Interbestuurlijke governance
Tjeerd Kampstra neemt als programmadirecteur deel aan de interbestuurlijke programmaraad
implementatie. De programmaraad is opdrachtnemer van het opdrachtgevend beraad waarin het
IPO vertegenwoordigd wordt door directeur IPO Henry Meijdam. Gedeputeerde Bart Krol
vertegenwoordigd de provincies in het bestuurlijk overleg met de andere koepels.

7.2 IPO-governance
Voor de uitvoering van het programma wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van reeds bestaande
werk- en overlegstructuren. Aangezien de omgevingswet door het IPO-bestuur is aangemerkt als
unieke integrale opgave, zal ook gekeken worden naar de integrale samenhang met het
implementatietraject

17

7.3 Verbinding IPO-programmateam met de achterban
Per spoor is een overleg met vertegenwoordigers van de provincies georganiseerd. Voor het
juridische spoor is dit de reeds bestaande IPO-adviesgroep Omgevingsrecht, voor het
implementatiespoor is er elke maand overleg met de provinciale programmaleiders, en voor het
digitale spoor is de PRODO-groep (Provincie Digitalisering Omgevingswet) in het leven geroepen die
elke zes weken bij elkaar komt.
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8. Planning en mijlpalenoverzicht 2016
Spoor
Wet en regelgeving
Implementatie
(ondersteuning)

Digitalisering
Bijdragen aan en
beïnvloeden van de overige
8 informatiehuizen
Bijdragen aan de
ontwikkeling van het
landelijke DSO
Uitwerking InformatieVoorziening Omgevingswet
(UIVO-trajecten)
Bijdragen aan
standaardisatie
Informatiehuizen
Doorontwikkeling
informatiehuizen Natuur en
Externe Veiligheid
Communicatie
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Mijlpaalproduct
Aanpassing was-wordt-lijst
Handreiking Omgevingsverordening
Maandelijks overleg met provinciale
programmaleiders
Bezoekronde provincies
2 x Landelijke dag
Verdiepingssessies
3e Impact analyse
12 x pilot
Bemensing begeleidingsgroepen en projectteams op
orde
Voortgangsrapportage informatiehuizen
Eerste tranche informatieproducten
Adviesmemo t.b.v. KPS en BAC-DROW
Bemensing stuurgroepen, expertpools en klankbordgroepen DSO op orde
Voortgangsrapportage provinciale invloed op DSO
Testrapport 1e release DSO
Oplevering project-resultaten UIVO-Interbestuurlijk
Oplevering project-resultaten UIVO-Collectief
Provincies (visie + transitieplan)
Voortgangsrapportage deelname in werkgroep
standaardisatie
PM – afhankelijke van keuze scenario

Opleverdatum
Q1 t/m Q4
Q2
Q1 t/m Q4

Provinciebrede bijeenkomst ‘oefenen met de Wet’
Nieuwsbrief omgevingswet

Q1 (+Q4)
Q1 t/m Q4

Q2 en Q3
Q2 en Q4
Q1 t/m Q4
Q4
Q1 t/m Q4
Q1
Q2+Q4
Q3
Q4
Q1
Q1 t/m Q4
Q4
Q2
Q2
Q2+Q4

9. Formatie, Financiën & Scope
Financiële monitor:
- opstellen kader voor monitor (eind 2016)
- Uitvoeren nulmeting
- Jaarlijkse inventarisatie van kosten en baten
9.1 (basis-)formatie programmateam Implementatie Omgevingswet voor provincies 2016
Functie
Programmadirecteur
Programmasecretaris
Projectleider wet- en regelgeving
Projectleider implementatie

Adviseur
Projectleider digitalisering
Business Liaison Management
DSO (BLM)
Business Liaison Architect DSO
(BLA)
Projectleider doorontwikkeling
Informatiehuis Natuur
Projectleider doorontwikkeling
Informatiehuis Externe Veiligheid

TOTAAL
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Naam
Tjeerd Kampstra
Nienke van Pijpen
Tyora van der
Meulen
Johan Kobes
&
Nienke van Pijpen
Jan Jaap Schep
Theo Overduin
Theo Overduin,
Anneke Spijker
Roger Nijsten
André Batenburg

Leverende partij
Noord-Holland
ODMH
Limburg

FTE Opmerkingen
0,6
0,4
1,0

Noord-Holland

1,0

ODMH
Overijssel
Utrecht
Utrecht
Flevoland
Limburg
Zuid-Holland

0,4
PM
0,6
0,4
0,4
0,2
0,4

Renée Bekker &
Carla Nikkels
Sander Derksen

Groningen
Gelderland
Utrecht

0,4
0,4
0,8

7,0

9.2 Financiën
Kosten uitvoering jaarplan 2017 (alle bedragen in € x 1.000)
Kostenpost
BasisPlus- Opmerkingen
variant variant
Personeelskosten programmateam
600
600
Out-of-pocket budget
50
50
Impactanalyse
50
50
Financiële monitor
50
50
Opleidingen/trainingen
PM
PM
Pilots/experimenten
PM
PM
Doorontwikkeling Informatiehuis Natuur
200
800 incl. kosten
projectleiding
Doorontwikkeling Informatiehuis Externe
200
700 incl. kosten
Veiligheid
projectleiding
Bijdragen / beïnvloeden landelijk DSO
450
450
(vraagsturing)
Uitwerking informatievoorziening OW
400
400
(UIVO-I)
Uitwerking informatievoorziening OW
100
100
(UIVO-Provincies)
TOTAAL
2.100
3.200

Inkomsten jaarplan 2017 (alle bedragen in € x 1.000)
Kostenpost
Restbudget programma 2016
Bijdrage programmaraad inzet t.b.v. landelijk programma
Bijdrage programma opleidingen/trainingen
Bijdrage programma pilots/experimenten
Bijdrage programmaraad Informatiehuis Natuur
Bijdrage programmaraad Informatiehuis EV
Bijdrage programmaraad vraagsturing DSO
Bijdrage programmaraad UIVO-Interbestuurlijk (via VNG)
Eerder door KPS toegezegde bijdrage voor 2017
TOTAAL
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Basisvariant
PM
300
PM
PM
200
200
450
400
600
2.150

Dekking
Kring/programma
Kring
Kring
Kring/programma
Kring/programma
Programma
Programma
Programma
Programma
Kring

Plus- Opmerkingen
variant
PM
300
PM
PM
800
700
450
400
600
3.250

