Roadmap implementatie Omgevingswet waterschappen
Beleidscyclus
Beleidsontwikkeling en -doorwerking

Langetermijnvisie

2023

Q4

Q4

Q3

Per 1/1/22 hebben
waterschappen een
langetermijnvisie
(agenda, strategie)
bepaald waarin staat
hoe zij samen met
maatschappelijke
partners beleid
ontwikkelen voor de
leefomgeving.

Waterbeheerprogramma

Projectbesluit

waterschappen de
waterschapsverordening
vastgesteld en
Ws kunnen wsv maken
gepubliceerd conform H6
BKL en de instructieregels
uit de provinciale
omgevingsverordening.

Per 1/1/22 zijn
waterschappen in staat
projectbesluiten vast te
stellen en te publiceren
conform H9 Bkl

Per 1/1/22 kunnen
waterschappen, indien
nodig, samen met
ketenpartners binnen 8
weken een vergunning
verlenen in de geest van
de Omgevingswet.

Toezicht en Handhaving

Per 1/1/22 kunnen
waterschappen, indien
nodig, samen met
ketenpartners toezicht
en handhaving uitvoeren
in de geest van de
Omgevingswet.

Monitoring

Waterschappen hebben
in beeld in hoeverre de
beleidsdoelstellingen
voor de fysieke
leefomgeving worden
behaald en wat de
effecten zijn van de
genomen maatregelen.

VTH-systeem

Per 1/1/22 zijn
waterschappen in staat
vergunningaanvragen,
meldingen en andere
berichten te ontvangen
vanuit het DSO-LV.

Regelbeheersysteem

Organisatieontwikkeling

Communicatie, Participatie
en Samenwerking

Alle ws aangesloten op
productie DSO-LV

Per 1/1/22 is de
organisatie zo ingericht
dat bestuurders en
medewerkers de
Omgevingswet in
het dagelijks werk
kunnen toepassen. Ook
wordt voldaan aan
wettelijke termijnen en
beoordelingsregels.

Per 1/1/22 zijn
Algeme en beleid op
samenwerkingsprocessen
participatie vastgesteld
met ketenpartners
ingericht en
maakt participatie
deel uit van het
besluitvormingsproces.
Ook zijn burgers
en bedrijven zijn
geïnformeerd over de
Omgevingswet.

Per 1/1/22 beschikken
waterschappen over een
regelbeheersysteem
om projectbesluiten
en (wijzigingen van) de

Tweede cultuurmeting
uitgevoerd

Q2

2022

Wsv van rechtswege
beschikbaar

Q1

Q4

Q3

Ws kunnen WBP publiceren

Kunnen wijzigen

Kunnen publiceren

LTV waterinclusieve
leefomgeving opgesteld

Ws kunnen digitaal
oefenen

Q2

2021

Q1

Kunnen publiceren
ontwerpbesluit

Kunnen toepassen
procedure

Start oefenen digitaliseren

Start digitaal oefenen

Q2

Waterschap

TH processen operationeel

Proces vergunning eigen
dienst ingericht

Jaarplan opgesteld met
ketenpartners

Start digitaal oefenen
(incl. partners)

Monitoringsprogramma
opgesteld

Eerste ws aangesloten op
productie DSO-LV

Unie van Waterschappen

Start inrichten processen

Mijlpalen Gezamenlijke Route 2022

Derden

Omgevingswet in werking

Meer informatie

Beleid participatie bij
projectbesluiten
vastgesteld

Bandbreedte bestuurlijke
afwegingsruimte in beeld

Start uitvoeren
communicatieplan

Testen werking eigen software en
proefaansluiting op DSO-LV

Eerste cultuurmeting
uitgevoerd

Aan de Slag: Handreiking
participatie gereed

Opleidingsplan beschikbaar

Communicatieplan
vastgesteld

Plan van aanpak
organisatieontwikkeling
gereed

Aan de Slag: Toolkit
communicatie gereed

Werkende aansluiting

Start aansluiten op proef
DSO-LV

Start inrichten processen

Beleid participatie bij
vergunningen vastgesteld

Strategische Beheer Organisatie:
Basisniveau IWT van DSO-LV geaccepteerd

Start aansluiten op proef
DSO-LV

Start oefenen

Start verkenning LTV
waterinclusieve
leefomgeving

Processen aangepast,
zodat binnen de wettelijke
termijn een besluit wordt
genomen

Start aansluiten op productie DSO-LV

Start verkenning
monitoringprogramma

Samenwerkingsafspraken
gemaakt

Alle ws aangesloten op
productie DSO-LV

Eenvoudig Beter:
Bruidsschat bekend

Q3

2020

Kunnen behandelen van
aanvragen en meldingen

Samenwerkingsafspraken
gemaakt

Q4

Q1

Anders Werken

Beleidsterugkoppeling

Vergunningen

Alle ws kunnen wsv
Per publiceren
1/1/24 hebben
Per 1/1/22 hebben
waterschappen het
waterbeheerprogramma
vastgesteld in de geest
van de Omgevingswet.

Aansluiten op het DSO

Beleidsuitvoering

Waterschapsverordening
inclusief toepasbare regels
voor de vergunningcheck
en aanvraagformulieren

Versie Q1 2021

Start aanbesteden

