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Programma
Het programma van de volgende editie is in ontwikkeling!
Bekijk hier het programma van 12 april 2022
09:00

Ontvangst

09:30

Inleiding en dagdoelstelling
Dagvoorzitter Friso de Zeeuw, omgevingsexpert en voormalig hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft, geeft
een actueel overzicht van de stand van zaken rondom de nieuwe Omgevingswet en Omgevingsvergunning.
Daarbij gaat hij in op de meest actuele, praktische thema’s en zet hij de doelstellingen van deze studiedag
uiteen.

Het Omgevingsplan en de Omgevingsvergunning
Het omgevingsplan staat straks aan de basis van gemeentelijke omgevingsvergunningen. Jur van der Velde,
adviseur Omgevingsrecht bij Interra en mede-auteur van het boek ‘Werken met de Omgevingswet’, adviseert
gemeenten en anderen over omgevingsplannen. Hij gaat in op de keuzes waarvoor de gemeenten staan bij het
opnemen van activiteiten, regels en vergunningenplichten in het omgevingsplan. Hij loopt met u op praktische
wijze de verschillende regelmogelijkheden langs en geeft aan wat dat voor initiatiefnemers betekent. Hierbij
wordt u ook meegenomen in de voor- en nadelen van open en gesloten normen en het werken met
beleidsregels door gemeenten.
Milieu in het omgevingsplan en strategisch omgaan met de Omgevingsvergunning
Hoe krijgt milieu een plaats in het omgevingsplan? En wat verandert er door de nieuwe Omgevingswet aan
procedures, termijnen en rechtsbescherming? Waar moet u op letten bij het overgangsrecht van plannen en
vergunningen? Marinda de Smidt, advocaat/partner bij Straatman Koster Advocaten, praat u volledig bij. U
krijgt alle handvatten om uw projecten en processen strategisch in te richten en optimaal gebruik te maken van
de mogelijkheden van de Omgevingswet.
11:00

Break
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Bouwactiviteiten, Veiligheid & Omgevingsvergunning
De Omgevingswet verandert het vergunningsstelsel voor bouwen ingrijpend. Onder meer op het gebied van
vergunningplichten, splitsing tussen technische en ruimtelijke regels en de verplichte (private) kwaliteitsborging
tijdens ontwerp en uitvoering. Daarnaast heeft het nieuwe Omgevingsveiligheidsbeleid flinke impact op
vastgoedpartijen. Christiaan Soer, legal consultant bij Royal HaskoningDHV, bespreekt de belangrijkste
gevolgen.
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
Hoe werkt de toetsing van bouwplannen volgens de Wet kwaliteitsborging (Wkb) als straks de nieuwe
Omgevingswet in werking is getreden? Welke actoren, rollen en verantwoordelijkheden horen bij het nieuwe
proces? Wat betekent dit voor uw komende projecten? Erik Schot, directeur PlanGarant Nederland, bespreekt
de belangrijkste wijzigingen.

12:40

Lunch

13:40

Participatie bij Integrale afweging Omgevingsvergunning
Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning onder de Omgevingswet moet de initiatiefnemer bij aanvraag
aangeven of hij de samenleving betrokken heeft bij de voorbereiding. Soms is deze participatie zelfs verplicht.
Als de initiatiefnemer de samenleving betrekt, is de wijze waarop dit gebeurt vormvrij. Belangrijk is wel dat een
beschrijving van het traject en de uitkomst daarvan aan de aanvraag zijn toegevoegd. Maar welke informatie
moet u als initiatiefnemer aanleveren? Hoe wegen gemeentes de uitkomsten mee bij de integrale afweging op
de omgevingsvergunning? En wat kunnen overheden doen wanneer ze vinden dat de participatie-uitkomsten van
het traject van de initiatiefnemer onvoldoende zijn? Op interactieve wijze gaat Sarah Ros, zelfstandig
bestuursadviseur Fysieke Leefomgeving en Omgevingswet, met u op zoek naar de antwoorden op deze
vragen.
Digitaal Stelsel Omgevingswet
Het nieuwe Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is het digitale loket (Omgevingsloket) waar u als
initiatiefnemer, overheid en belanghebbende snel kan zien wat is toegestaan in de fysieke leefomgeving. Het
vervangt de bestaande toepassingen, zoals Omgevingsloket online, AIM en ruimtelijkeplannen.nl. Wat zijn de
gevolgen van dit stelsel? Hoe wordt het geïnplementeerd? André van Nijkerken, implementatiecoach
omgevingswet en DSO bij VNG, praat u bij over het actuele nieuws rondom DSO en waar u op moet letten.

15:00

Break
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Het omgevingsplan & DSO in de praktijk
Gemeenten kunnen verschillende eigen keuzes maken voor de implementatie van de Omgevingswet. Deze
keuzes leiden tot welk traject ze bewandelen. Daarbij is de aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet een
belangrijk onderdeel. Welke hobbels zijn er te nemen voor de gemeentes en hoe kan er met de verschillende
scenario’s omgegaan worden? Van Adrie van Bohemen, partner Quarant en DSO expert BZK en projectleider
omgevingswet Gemeente Doetinchem, hoort u welke standaarden gelden voor alle gemeenten, welke keuzes
er gemaakt kunnen worden en waar u op moet letten bij deze keuzes.

16:15

Wrap up & Netwerkborrel
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Update & Praktische Handvatten Nieuwe Omgevingswet
Het is bijna zo ver! De nieuwe Omgevingswet treedt op 1 januari 2023 definitief in werking. Er is al veel
geëxperimenteerd met deze nieuwe vergunningverlening. Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen en
ervaringen? Waarmee moet u als gemeente en aanvrager van een omgevingsvergunning straks rekening
houden? Welke kansen bieden toekomstige vergunningsaanvragen? Wat is de actuele stand rondom DSO,
Participatie en Wkb? Dat hoorde u op 12 april van dé omgevingsexperts en koplopers tijdens de 8e editie
van onze populaire studiedag! U werd meegenomen in de praktijk van de vergunningsaanpak, zoals het
omgevingsplan, de kwaliteitsborging, Digitale Stelsel Omgevingswet en het participatieproces. U kunt zich
alvast inschrijven voor de nieuwe editie op 13 oktober!

Datum en Locatie

Highlights voorjaarseditie

Donderdag 13 oktober 2022
New Babylon

Update actuele ontwikkelingen Nieuwe

Anna van Buerenplein 48

Omgevingswet

2595 DA Den Haag

Het Omgevingsplan en de Omgevingsvergunning

Nederland

Toetsing bouwplannen volgens Wet kwaliteitsborging

Route met de auto , met openbaar vervoer

(Wkb) en Omgevingsveiligheidsbeleid
Participatie bij Integrale afweging
Omgevingsvergunning
Implementatie Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Bestemd voor:
Deze studiedag is bestemd voor ontwikkelaars, beleggers, corporaties, adviseurs, architecten, aannemers,
juristen, gemeentelijke projectmanagers en beleidsmedewerkers.
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