OMGEVINGSACADEMIE
WEST-HOLLAND

De Omgevingsacademie presenteert haar eerste webinar:

Van beleid naar Toepasbare Regels in het Digitaal Stelsel Omgevingswet
Beste collega,
Wil jij weten hoe de Omgevingswet ook jouw werk gaat veranderen als het gaat om het omzetten van
beleid in bruikbare Toepasbare Regels? Meld je dan aan voor het webinar van de Omgevingsacademie op
dinsdag 21 april 2020 vanaf 14.00 uur. Wij verwachten dat deze sessie maximaal anderhalf duurt en
interessant is voor iedereen die beleid maakt in het sociaal- of ruimtelijk domein: beleidsmedewerkers,
teamleiders en afdelingshoofden. Kim Verheul, projectleider van de gemeente Leidschendam-Voorburg,
verzorgt de presentatie. Aansluitend zal in kleine groepen aan een casus worden gewerkt. Het webinar
wordt plenair afgesloten met het bespreken van de casus.
Waar gaat het over?
De Toepasbare Regels (TR) in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) staan tijdens dit webinar centraal. De
inleider gaat in op vragen als: Wat zijn TR? Wat kun je ermee? Hoe zet je beleid om in TR? Wat is de
betekenis voor de gemeente en een initiatiefnemer? Wat heb je verder nodig om met TR te werken?
Voor het interactieve deel zal aan de hand van een oefencasus gewerkt worden. Het is ook mogelijk om een
eigen beleidsregel ‘mee te nemen’, zodat je daar desgewenst mee aan de slag kunt.
Resultaat
Na de bijeenkomst weet je wat Toepasbare Regels zijn, hoe je ze maakt, wat je nodig hebt om ermee te
kunnen werken en welke rol ze spelen voor de kerninstrumenten Omgevingsvergunning, Omgevingsplan
en Omgevingsvisie.
Vragen over dit onderwerp?
Heb je al prangende vragen? Stuur deze mee met de aanmelding!
Dan behandelt onze spreker deze vragen tijdens de presentatie.
Aanmelden
Meld je aan voor dit webinar door een e-mail met je naam te sturen aan omgevingswet@wodv.nl en
vermeld als onderwerp “Omgevingsacademie”. Je ontvangt een bevestiging. Er kunnen maximaal 50
personen deelnemen. Wie zich vóór 17 april inschrijft ontvangt uiterlijk een dag voor het webinar een mail
met uitleg en nadere instructie. Aanmelden betekent dat je akkoord gaat met het verwerken van je naam
en mailadres om het webinar van de OmgevingsAcademie goed te laten verlopen.
Samengevat
Webinar Van beleid naar Toepasbare Regels in het Digitaal Stelsel Omgevingswet.
Dinsdag 21 april 2020 vanaf 14.00 uur. Aanmelden via omgevingswet@wodv.nl o.v.v. Omgevingsacademie.
Je ontvangt een mail ter bevestiging én kort van tevoren een mail met uitleg en instructie.
Met vriendelijke groet,
namens de Omgevingsacademie West-Holland,
Max Brouwer, Omgevingsdienst West-Holland
Arjan Stoffels, Werkorganisatie Duivenvoorde

Is dit onderwerp ook relevant voor jouw collega?
Stuur deze uitnodiging gerust door!

