Omgevingswet
2022 in vogelvlucht
De Cursus Omgevingswet

De Omgevingswet:
Bender ontzorgt
Welgeteld 26 wetten over onder andere milieu, ruimtelijke ordening,
natuur, water en bouwen worden in 2022 teruggebracht naar één wet:
de Omgevingswet. De wet raakt veel medewerkers in gemeentelijke
organisaties en in de organisaties van haar ketenpartners.

2022 in vogelvlucht is
bestemd voor een ieder
die in korte tijd
de Omgevingswet
in hoofdlijnen wil
doorgronden.

Met de komst van de Omgevingswet
veranderen taken en functies
De mate waarin dit gebeurt is echter afhankelijk van
de gekozen veranderstrategie in een organisatie en de
veranderopgave die een organisatie zichzelf oplegt.
De professionals moeten over voldoende inhoudelijke
informatie en kennis over de wet beschikken om hun
taken professioneel uit te voeren. Dit vergt wat betreft
opleiden maatwerk.

Bender Omgevingswet Boost (BOB)
De Bender Academie heeft een op maat gesneden
incompany traject ontwikkeld voor uw professionals.
Dit traject zal de veranderopgave van uw organisatie een
boost geven. Meer informatie hierover treft u hier aan.

Doelgroep
Voor een ieder die in twee dagen de Omgevingswet
wil doorgronden, zoals:
•	Beleid-, juridisch medewerkers en managers ruimtelijke

ordening, bouw- en juridische zaken werkzaam bij
gemeente of provincie;
•	Medewerkers van woningcorporaties, bouw- en
aannemingsbedrijven, projectontwikkelaars;
•	Vergunningsverleners, projectleiders, managers,
milieu- en regiocoördinatoren.

Leervorm
De cursus wordt verzorgd door docenten uit de
uitvoeringspraktijk en biedt veel ruimte voor
praktijkcasussen en onderlinge discussies.
Blended learning
Bender gelooft in de kracht van klassikaal onderwijs,
of dit nu fysiek of online is. Onderlinge interactie en
discussie is essentieel voor een goede kennisoverdracht
en het aanreiken van vaardigheden. We zetten hierbij heel
gericht instrumenten in als e-learning, webinars, podcasts
en webspecials (korte online verdiepingssessies). Gelet op
de huidige RIVM maatregelen wordt de cursus vooralsnog
enkel als webinar georganiseerd.

De volgende thema’s komen aan bod in de tweedaagse cursus Omgevingswet 2022 in vogelvlucht
Algemeen

Beleidsontwikkeling

Beleidsdoorwerking

Uitvoering

Terugkoppeling

Participatie

• Inleiding Omgevingswet
• Rollen rijk, gemeente,
provincie en waterschap
• Rollen van de gemeenteraad
en college
• Beleidscyclus – algemeen
• Participatie

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Omgevingsvisie
Omgevingswaarden
Digitaal Stelsel
Opstellen Omgevingsvisie
Beheer Omgevingsvisie

•
•
•
•

Instructieregels
Omgevingsprogramma’s
Omgevingsplan
Algemene, juridische en
toepasbare regels
Digitaal Stelsel
Milieuaspecten
Opstellen Omgevingsplan
Beheer Omgevingsplan

• Specifieke beleidsaspecten
(milieu, participatie etc.)
• Automatisering
• Omgevingsvergunning
• Omgevingstafel
• Ontwerp vergunningenproces

•
•
•
•

Toezicht en Handhaving
Monitoring en evaluatie
Digitalisering
Ontwerp sluitende
beleidscyclus
• Milieu en Participatie

Resultaat

Praktische informatie

Het resultaat van de cursus is dat u beschikt over
• Inzicht in de doelstellingen en de nieuwe systematiek;
•	Overzicht van instrumentarium, regels, thema’s,
procedures;
• Inzicht in het omgevingsplan en de thema’s;
• Overzicht over de uitdagingen en knelpunten.

• De cursus bestaat uit twee (online) dagen;
•	De kosten voor de cursus zijn: € 890, (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/
frisdrank en lunchbuffet);
•	Na het bijwonen van de cursus ontvang
je een ‘Bewijs van deelname’.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over deze tweedaagse cursus, of wilt u de mogelijkheden bespreken
voor een training op maat (incompany) voor uw organisatie? Neem dan telefonisch contact
op via 030 - 767 00 15 of mail naar ruimtelijkdomein@bendergroep.nl
Bekijk ook onze website bendergroep.nl.
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