Roadmap implementatie Omgevingswet waterschappen
Beleidscyclus
Beleidsontwikkeling en -doorwerking

Langetermijnvisie

Waterbeheerprogramma

2024

Aansluiten op het DSO

Beleidsuitvoering

Onderhoudsverordening

Waterschapsverordening
inclusief toepasbare regels
voor de vergunningcheck
en aanvraagformulieren

Gepubliceerd

Alle ws kunnen wsv
publiceren + wsv in werking

Projectbesluit

Versie Q4 2021
Anders Werken

Beleidsterugkoppeling

Vergunningen

Toezicht en Handhaving

Monitoring

VTH-systeem

Regelbeheersysteem

Externe doorwerking
waterbeleid in de fysieke
leefomgeving

Organisatieontwikkeling

Ws geven inhoud en vorm
aan gebiedsgericht werken

Werkende aansluiting
productie-omgeving

Q4

Q3

Evaluatie werking
projectbesluit

Kunnen publiceren

Communicatie, Participatie
en Samenwerking

Algemeen beleid op
participatie vastgesteld

Ws brengen waterbeleid in
bij medeoverheden

Q2

2023

Ws hebben processen
ingericht voor het
inbrengen van waterbeleid
bij medeoverheden

Q1

Ws kunnen digitaal
oefenen

Q4

Aan de Slag: TPOD-legger
vastgesteld

Q3

Kunnen wijzigen wsv

Q2

2022

Waterschap

Kunnen toepassen
procedure

Kunnen behandelen van
aanvragen en meldingen

TH processen operationeel

Proces vergunning eigen
dienst ingericht

Jaarplan opgesteld met
ketenpartners

Monitoringsprogramma
opgesteld

Samenwerkingsafspraken
gemaakt

Samenwerkingsafspraken
gemaakt

Regionale afspraken
gemaakt over het
monitoringsprogramma

Ws kunnen digitaal
oefenen

Afspraken gemaakt over
monitoringsprogramma

LTV waterinclusieve
leefomgeving opgesteld

Start digitaal oefenen (incl.
partners)

Q2

2021

Kunnen publiceren
ontwerpbesluit

Praktijkproef TPOD-legger

Q4

Q3

Kunnen publiceren

Wsv van rechtswege
beschikbaar

Ws kunnen WBP publiceren

Q1

Ws beschikken over
competenties voor het
inbrengen van waterbeleid
bij medeoverheden

Alle ws kunnen wsv maken

Mijlpalen Gezamenlijke Route 2022

Derden

Strategische Beheer Organisatie: Basisniveau IWT van
DSO-LV geaccepteerd

Omgevingswet in werking

Meer informatie

Beleid vastgesteld voor het
inbrengen van waterbeleid
bij medeoverheden

Beleid vastgesteld
voor participatie bij
vergunningen

Start uitvoeren
communicatieplan
Processen aangepast
voor het vaststellen van
besluiten binnen de
wettelijke termijn

Beleid vastgesteld
voor participatie bij
projectbesluiten

Start aansluiten op productie-omgeving

Bandbreedte bestuurlijke
afwegingsruimte in beeld

Start testen werking eigen software op preproductieomgeving

Start digitaal oefenen

Unie van Waterschappen

Werkende aansluiting
productie-omgeving

Start verkenning
monitoringprogramma

Start oefenen digitaliseren

Q1

Tweede cultuurmeting
uitgevoerd

Eerste cultuurmeting
uitgevoerd

Aan de Slag: Handreiking
participatie gereed

