Samen aan de slag met de
Omgevingswet
over max twee regels lopen

Het Programma Aan de slag met de Omgevingswet ondersteunt initiatieven om
praktijkervaring op te doen met de wet en opgedane kennis breed te delen.
Hiervoor is de praktijkondersteuning Samen aan de slag in het leven geroepen.

Aan de slag met de Omgevingswet
Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is in
het leven geroepen om met overheden, bedrijven en
bewoners aan de slag te gaan. In het programma
werken gemeenten (VNG), provincies (IPO),
waterschappen (UvW) en Rijk nauw samen. Doel van
het programma is om van (de invoering van) de
Omgevingswet een succes te maken. Daarbij faciliteert
het programma naar aanleiding van vragen uit het veld,
vanuit u dus.
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Initiatieven ondersteunen
Een groot aantal overheden, bedrijven en inwoners
heeft de handschoen opgepakt en vindt het belangrijk
om ervaring op te doen met de wet. En om deze kennis
breed te delen. Deze initiatieven ondersteunt het
programma graag. Denk bijvoorbeeld aan initiatieven
waarbij wordt gewerkt aan de doelen van de
Omgevingswet, zoals het versnellen van de
vergunningverlening, het verbeteren van de
omgevingsinformatie, participatie, integraal werken en
bestuurlijke afwegingsruimte.
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Welke ondersteuning wordt er geboden?
Het programma stimuleert het opdoen van
praktijkervaringen waarin overheden samenwerken met
diverse partijen. Dit doen we door het volgende te
bieden:
 Wij stellen kennis ter beschikking via een groep
experts die overheden kunnen inroepen.
 Ook stellen wij geld ter beschikking (€10.000
max) aan een coalitie van meerdere overheden
en bedrijven en/of onderwijsinstellingen die een
praktijkervaring willen opdoen met een bepaald
initiatief. Wij stellen cofinanciering voor tot
maximaal 50%, partijen leggen ook zelf geld in.
De regeling start in augustus 2016. We houden de
vinger aan de pols en evalueren regelmatig de
voortgang. Hou de website
www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/samenaandeslag
in de gaten voor meer informatie.
Aan de slag met de regeling
 Deze stimuleringsaanpak wordt opengesteld via
TenderNed en website Aan de Slag met de
Omgevingswet.
 Via een inschrijfformulier op onze website kunnen
initiatiefnemers zich aanmelden.
 Er is een lijst met criteria waaraan een aanvraag
moet voldoen (zie kader).
 Een selectiecommissie vanuit de verschillende
overheden beoordeelt en kent de ondersteuning
toe. En koppelt bij evt. vergelijkbare initiatieven
aan elkaar.
 De goedgekeurde aanvragen, resultaten en
lessen publiceren wij op onze website en via
andere kanalen.
 Wij delen dit ook actief met alle projectleiders en
coördinatoren bij de overheden en andere
partners.
 Betrokkenen vormen een netwerk van
ervaringsdeskundigen die elkaar kunnen helpen.
 De ervaringsdeskundigen kunnen elkaar vinden
via onder meer de website, regionale
bijeenkomsten en via de online netwerken van de
overheden zelf.
 Met de lessen en best practices uit de
praktijkervaringen kunnen wij als programma
met de overheden in het land samen bepalen wat
er verder nodig is voor het vervolg van de
implementatie.
 Voor dit jaar kunnen initiatieven tot 31 december
2016 worden ingediend. Of tot wanneer het
budget op is (bij een max. bijdrage van €10.000,ca. 100 initiatieven).
Meer informatie?
Hou de website
www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/samenaandeslag
in de gaten voor meer informatie.
Vragen? Neem contact met ons op via
samenaandeslag@rws.nl.
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Criteria regeling
a)

Binnen het initiatief wordt gewerkt aan de
doelstellingen van de omgevingswet:
vergroten afwegingsruimte, inzicht in wat wel
en niet kan, snellere en betere besluitvorming
en integrale benadering leefomgeving.

b)

Binnen het initiatief wordt gewerkt aan de
vormgeving van kerninstrumenten van de
Omgevingswet: omgevingsvisie, programma,
omgevingsplan/verordening,
omgevingsvergunning óf het initiatief betreft
een activiteit gericht op een goede invoering
van de Omgevingswet, gelet op inhoud,
organisatie en werkwijze.

c)

Binnen het initiatief wordt aan de hand van
een praktijkvoorbeeld/praktijkvoorbeelden
gewerkt én worden er wegen gezocht voor een
goede implementatie.

d)

Het initiatief bestaat uit een coalitie. In de
geest van de Omgevingswet wordt goede
samenwerking gezocht, want voor een goede
implementatie hebben we elkaar nodig: vb.
meerdere overheden/ bevoegd gezagen doen
mee, onderwijsinstellingen zijn betrokken, er
is sprake van participatie van andere
stakeholders. Minimaal drie organisaties
moeten commitment tonen en meedoen,
waarvan minstens twee overheden.

e)

Het initiatief moet ingediend worden door een
overheid.

f)

Het resultaat is reproduceerbaar: er worden
lessons learned vastgelegd en teruggekoppeld
en het initiatief levert bruikbare producten op
die het programma Aan de slag met de
Omgevingswet verder kan verspreiden.

g)

Het initiatief investeert zelf ook: de bijdrage
van het programma is op basis van max. 50%
cofinanciering (naar inzet en/of financieel),
met een plafond van €10.000,- per initiatief.

N.B.: Wanneer er bij het ingediende initiatief al sprake is
van ondersteuning via een specifieke aanpak van
Invoeringsondersteuning of gerelateerde initiatieven vanuit
de koepels of anderszins, kan dit van invloed zijn op de
eventuele (hoogte van) toekenning.
Dit is een uitgave van het
Programma Aan de slag met de Omgevingswet
www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl
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