
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 hun ketenpartners. Maar ook  
de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.
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Een opleidingsaanbod dat naadloos aansluit  
op uw organisatie 
Met de komst van de Omgevingswet veranderen taken 
en functies. Gemeenteraden, college van burgemeester 
en wethouders en (ambtelijke) professionals moeten over 
voldoende inhoudelijke kennis over de wet beschikken 
én in de geest van de wet leren werken om hun taken 
professioneel uit te voeren. Dit vergt maatwerk voor wat 
betreft opleidingen. Hiervoor heeft de Bender Academie 
de Bender Omgevingswet Boost (BOB) ontwikkeld.

Samen met u naar een op maat gesneden 
opleidingstraject

De Bender Omgevingswet Boost (BOB) is een model 
om te komen tot een succesvol maatwerktraject. De 
opbouw van de Omgevingswet volgt de beleidscyclus. 
De beleidscyclus biedt een structuur om de instrumenten 
van de Omgevingswet te ordenen en inzicht te bieden. 
De beleidscyclus vormt dan ook de kapstok waaraan het 
programma wordt opgehangen. Daarbij gaat het niet 

alleen om de inhoudelijke kennis van de wet, maar ook om 
de cultuurverandering die de wet beoogt. Bender kan de 
verbinding maken tussen de inhoud van de wet, de geest 
van de wet en uw eigen organisatievisie/-ontwikkeling.
Het programma is modulair opgebouwd. Samen met 
u bepalen we de doelgroepen, duur, inhoud, vorm en 
diepgang van de modules.  

Doelgroepen
Per doelgroep kan een specifiek maatwerktraject  
worden samengesteld. De volgende doelgroepen  
worden onderscheiden:
•   Bestuur;
•   Management;
•   Projectleiding/casemanagement;
•   Strategische ontwikkeling fysieke leefomgeving;
•   Vergunningverlening;
•   Toezicht & Handhaving;
•   Specialistisch advies;
•   Omgevingsmanagement.

Modules 
Bender biedt de training aan in modules. Samen met u bepalen we de doelgroepen, duur, samenstelling/inhoud,  
vorm en diepgang van de modules. In de verschillende modules kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen:

Module Onderdelen

 Inleiding /Algemeen

•  Achtergrond, aanleiding en voorgeschiedenis van de wet
•  Doelen, uitgangspunten en beoogde verbeteringen van de wet
•   Wetgevingshuis (Omgevingswet, AMvB’s, ministeriële regeling, invoeringsspoor,  

aanvullingssporen)
•  Het begrip ‘fysieke leefomgeving’; nieuwe thema’s
•  Inhoudsopgave van de wet
•  De ‘geest van de wet’
•  Van ‘nee, tenzij…’ naar ‘ja, mits…’
•  (Veranderende) rol van de gemeenteraad
•  (Veranderende) rol van het college van burgemeester en wethouders
•  Welke besluitvorming is urgent?
•  Welke keuzes zijn er te maken? Bestuurlijke afwegingsruimte/maatwerk

Alle kerninstrumenten

•  Inhoud
•  Plaats in de beleidscyclus
•  Verhouding met andere kerninstrumenten
•  Procedure inclusief rechtsbescherming, termijnen
•  Rol van andere overheden
•  Toetsingskaders
•  Overgangsrecht



Module Onderdelen

Kerninstrument: omgevingsvisie
•  Soorten
•  Integraliteit
•  Zelfbindend?

Kerninstrument:  
programma

•  Verplichte en onverplichte programma’s
•  Inhoud
•  Programmatische aanpak

Kerninstrument: algemene rijksregels 
(de AMvB’s Bal, Bbl, Bkl en Ob)

•  Soorten regels (waaronder geboden en open normen)
•  Maatwerk, mengpaneel

Kerninstrument:  
algemene decentrale regels,  
waaronder het omgevingsplan

•  Soorten regels (waaronder geboden en open normen)
•  Maatwerk, mengpaneel
•   Flexibiliteit (afwijking van het omgevingsplan): de binnenplanse en de buitenplanse ‘opa’; 

rol van de gemeenteraad
•   Omgevingsplan: de overgangsfase 2022-2030, met ruimtelijke spoor, het milieu- en  

bouwspoor en het verordeningenspoor
•  De bruidsschat
•  Uitstel van onderzoeksverplichtingen
•  Overgangsrecht omgevingsplan: uitwerkingsplichten en wijzigingsbevoegdheden

 Kerninstrument:  
omgevingsvergunning

•  Bevoegd gezag
•  Vergunning, melding, informatie, vergunningsvrij
•  Afstemming, advisering (met instemming), bindend advies
•  Inhoudelijke beoordeling
•  Voorschriften
•  Flexibiliteit (afwijking van het omgevingsplan): de binnenplanse en de buitenplanse ‘opa’
•  Uitstel van onderzoeksverplichtingen
•  Coördinatie
•  Omgevingstafel
•  Intaketafel

Kerninstrument: projectbesluit

Grondeigendom, kostenverhaal en 
planschade

 

Milieuaspecten/aanvullingssporen

•  Grondeigendom
•  Natuur
•  Geluid
•  Bodem

Digitaal stelsel en toepasbare regels   

Participatie

•  Inhoud van de wet versus de geest van de wet
•  Verplicht participatiebeleid
•  Wie is verantwoordelijk voor participatie: de overheid of de initiatiefnemer?
•  Procedure
•  Inhoud
•  Vorm
•  Juridische betekenis: hoe wegen de resulaten mee in de besluitvorming?

Toezicht en handhaving
•  Relatie met de Awb
•   Gevolgen van (gewijzigde) manieren van regelen voor toezicht en handhaving  

(bijvoorbeeld zorgplichten, open normen, gelijkwaardigheid, doelvoorschriften)

Monitoring en evaluatie



Leervorm

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). 
Fysieke training heeft de voorkeur. Maar als het nodig 
is, bijvoorbeeld vanwege coronamaatregelen, is online 
trainen ook mogelijk.

De trainingen bestaan uit een combinatie van theroretische- 
kennisoverdracht en praktische oefeningen, zijn altijd 
interactief en met wisselende werkvormen.

De Bender Studio   
Bender heeft op haar locatie in Utrecht een eigen studio 
met professionele video- en audioapparatuur. Hiermee 
wordt een maximale beeld- en geluidskwaliteit van iedere 
training gegarandeerd. Om tot een optimale digitale 
didactiek te komen van onze online trainingen hanteren 
wij de volgende uitgangspunten: 
1   Bender gelooft in afwisseling in leervormen om tot het 

maximale leerrendement te komen. Bender hanteert 
in iedere webinar: video’s, kleine clipjes in meerkeuze 
vragen, break-out-sessies, live chatsessies. Door de 
hoogwaardige kwaliteit van de hardware (video en 
audio) en software kan Bender een professioneel, 
afwisselend en soepele online training komen.

2   Onze webinars zijn sterk afgestemd op de praktijk 
van de professional. Bender gelooft in de combinatie 
van gerichte kennisoverdracht en het aanreiken van 
effectieve vaardigheden, het in de praktijk toepassen 
en het terug kunnen kijken van de eigen prestatie. 
De inzet van video acht Bender hierin essentieel. Met 
inachtneming van privacy van deelnemers, is het altijd 
mogelijk om de integrale webinar terug te zien in de 
beveiligde omgeving van de Bender Academie. 

Groepsgrootte  
In het kader van optimale kennisoverdracht gaat de 
Bender Academie uit van maximaal 15 deelnemers. Dit 
geldt ook voor de webinars, daar de praktijk inmiddels 
heeft uitgewezen dat een grotere groep juist online 
niet effectief is. Voor vaardigheidstrainingen geldt een 
maximale groepsgrootte van 12 personen.

Resultaat

Het resultaat van de Bender Omgevingswet Boost is 
dat bestuur, management en medewerkers binnen uw 
organisatie:
•  Gericht inzicht hebben in de doelstellingen en de nieuwe 

systematiek;
•  Overzicht en verdiept inzicht hebben in het 

instrumentarium en de regels, thema’s en procedures;
•  In staat zijn om in de geest van en vanuit de 

gemeentelijke visie op de Omgevingswet te werken; 
ze beschikken daarvoor ook over de benodigde 
vaardigheden;

•  Inzicht hebben in de uitdagingen en knelpunten.

Ook krijgt uw organisatie een stevige impuls in de 
benodigde organisatieontwikkeling als gevolg van de 
invoering van de Omgevingswet.

Bewijs van deelname en/of certificaat
De deelnemers ontvangen een ‘Bewijs van deelname’ 
indien ze het traject hebben afgerond. Optioneel kan 
worden afgesproken dat er (op onderdelen) een proeve 
van bekwaamheid door de deelnemers wordt afgelegd.  
Dit om te toetsen of de gezamenlijk geformuleerde 
leerdoelen zijn behaald. Bij voldoende  
resultaat ontvangt de deelnemer dan  
een certificaat.

Amsterdam 
Jacob Bontiusplaats 9 (unit 331)  
1018 LL  Amsterdam
020 - 57 87 300

Utrecht 
Orteliuslaan 879
3528 BE  Utrecht
030 - 76 70 015

Algemeen 
info@bendergroep.nl  
bendergroep.nl

Deventer 
Keulenstraat 10D
7418 ET  Deventer
0570 – 677 174

Meer informatie
 
Het incompany maatwerktraject wordt verzorgd door docenten en trainers uit de uitvoeringspraktijk, 
en biedt veel ruimte voor praktijkcasussen en onderlinge discussies. Samen met onze opleidings-
adviseur stelt u het programma samen dat bij u past. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend 
gesprek, offerte of (onderhandse) aanbesteding met: Niels van Roosmalen op 06-18 739 398 of  
mail naar niels.vanroosmalen@bendergroep.nl Of neem contact op met uw vaste contactpersoon.
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