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Waterbeheerprogramma Projectbesluit Waterschapsverordening

Per 1/1/22 hebben waterschappen het 
waterbeheerprogramma in de geest 

van de Omgevingswet vastgesteld

Per 1/1/21 zijn waterschappen in staat 
projectbesluiten vast te stellen en te 

publiceren conform H9 Bkl

Per 1/1/23 hebben waterschappen de 
waterschapsverordening vastgesteld 

en gepubliceerd conform H6 BKL en 
de instructieregels uit de provinciale 

omgevingsverordening

Ws hebben Wsv 
vastgesteld

Einde onder-
steuningsteam

Ws hebben WBP 
vastgesteld

Wsv van rechtswege  
beschikbaar

Aansluiten op 
het DSO-LV

Ws kunnen 
projectbesluit 

maken

 Ws kunnen 
Wsv maken

Provincie: 
Omgevings-
verordening 
vastgesteld

Eenvoudig Beter: 
Bruidsschat bekend

Start inrichten processen Start onder-
steuningsteam

Start inrichten 
processen

Handreiking WBP gereed
Handreiking 

projectbesluit 
vastgesteld

STOP-TPpb 
vastgesteld

Handreiking 
Wsv gereed

STOP-TPwsv 
vastgesteld

Verkenning WBP gereed Start opbouwen Wsv

Eenvoudig Beter: 
Bruidsschat bekend

VTH-systeem Zowel VTH-systeem als  
regelbeheersysteem Regelbeheersysteem

Per 1/1/21 zijn waterschappen 
in staat vergunningaanvragen, 

meldingen en andere berichten te 
ontvangen vanuit het DSO-LV

Per 1/1/21 beschikken waterschappen 
over een regelbeheersysteem om 
projectbesluiten en (wijzigingen 

van) de waterschapsverordening met 
toepasbare regels te publiceren via 

het DSO-LV

Einde ondersteuningsteam Alle ws aangesloten

Alle ws aangesloten Eerste ws 
aangesloten

Evaluatie 
proefjaar

Testen werking aansluiting  
en software

Testen werking aansluiting  
en software

Start aansluiten DSO-LV  
geaccepteerd

Start onder-
steuningsteam Start aansluiten (proefjaar)

Start  
aanpassen 

software

ZTC/PDC OW 
vastgesteld

Aansluitstraat 
in productie

Beheer OW 
begrippen in 

Aquo
Start aanbesteden

Programma van Eisen  
vastgesteld Besluit businesscases TROWA Programma van Eisen  

vastgesteld

STAM vastgesteld STTR gereed

Bestuurders  
en medewerkers Organisatieontwikkeling Participatie  

en samenwerking

Per 1/1/21 zijn bestuurders en  
medewerkers van waterschappen  

in staat de Omgevingswet in het  
dagelijks werk toe te passen

Per 1/1/21 is de organisatie zo  
ingericht dat bestuurders en 

medewerkers de Omgevingswet in 
het dagelijks werk kunnen toepassen 

en wordt voldaan aan wettelijke 
termijnen en beoordelingsregels

Per 1/1/21 zijn samenwerkings-
processen met ketenpartners 

ingericht en maakt participatie deel 
uit van het besluitvormingsproces

Bestuurders en medewerkers 
toegerust

Processen aangepast, zodat 
binnen de wettelijke termijn een 

besluit genomen wordt

Beleid participatie bij  
vergunningen vastgesteld

Opleidingsplan beschikbaar Beleid participatie bij  
projectbesluiten vastgesteld

PvA organisatieontwikkeling 
gereed

Stakeholderanalyse  
uitgevoerd

Routekaart opleidingen en 
toolbox beschikbaar

Opleveren 
praktijkvoorbeelden

Start leerkringen Resultaten cultuurmeting 
opgeleverd

Routekaart ‘Anders Werken’ 
opgeleverd

Waterschap Unie van Waterschappen Het Waterschapshuis / Informatiehuis Water Aan de slag met de Omgevingswet Omgevingswet in werking

Roadmap implementatie Omgevingswet waterschappen Versie Q4 2019

Overig

Kerninstrumenten Aansluiten op het DSO Anders Werken


