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Ondanks dat bij ieder project alleen de projectleider 
staat genoemd, werken al vele collega’s mee aan deze 
omgevingsplannen en hier zijn we trots op!
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HANDBOEK EN LEERTRAJECT

In samenwerking met BZK, Kennislab, VNG,  
NL ingenieurs en Geonovum

OMGEVINGSPLAN
Omgevingsplan basismodel 
wijzigingsbesluit in DSO Kennislab 
Omgevingswet

In samenwerking met BZK en VNG

Praktijkproef Eureka! Breda DSO 
Kennislab Omgevingswet 

BZK

OMGEVINGSPLAN
Onderzoek structurele financiële 
effecten van het omgevingsplan en 
ruimtelijke besluiten

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/
documenten/rapporten/2021/02/18/
structurele-financiele-effecten-van-het-
omgevingsplan-en-ruimtelijke-besluiten

VNG

OMGEVINGSPLAN
Verzorgen van het onderdeel het 
omgevingsplan in de overgangsfase van de 
VNG leergang maken van het omgevingsplan 

HANDBOEK EN LEERTRAJECT

VNG en BZK

Handreiking verordeningen en het 
omgevingsplan

Zie: https://vng.nl/publicaties/
handreiking-verordeningen-en-het-
omgevingsplan

Wet- en regelgeving BZK

OMGEVINGSPLAN
Detachering Programma Eenvoudig Beter
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