
Casus Overbetuwe  
 

De gemeente Overbetuwe wil aansluiten op de omgevingswet. Eén van de aspecten daarbij was het 

kunnen maken van toepasbare regels. Hiervoor was een werkgroep samengesteld met verschillende 

disciplines zoals planjurist, GEO-specialist, vergunningverlener, handhaver, front-office medewerker 

en regel-analist. 

Het beoogde resultaat van de opdracht was om minimaal 5 bruikbare en goed werkende toepasbare 

regels op te leveren. Conform de standaarden van het DSO-LV. Daarbij moest de werkgroep over 

voldoende relevante kennis en ervaring beschikken om zelfstandig verder te kunnen gaan.  

 

Regel-Service werd als dienstverlener geselecteerd om dit traject uit te voeren en te begeleiden. In 

goed overleg met de opdrachtgever hebben we de volgende aanpak uitgewerkt en gevolgd: 

Kennis delen 
Regel-Service geeft een kennissessie aan de werkgroep over het maken van een 

omgevingsplan. Het gaat daarbij om onderwerpen zoals een integrale aanpak, de 

standaarden (STTR), de bruidsschat, annotaties, werkingsgebieden, het maken van 

toepasbare regels en het laden van de regels in het DSO (RTR). Hierin wordt theorie 

veelvuldig afgewisseld met demo’s en praktijksituaties.  

Tevens zal afgestemd worden welke wetsartikelen toepasbaar gemaakt worden, specifiek 

voor in dit geval Overbetuwe. Hierbij kan gedacht worden aan lokale regels, regels uit de 

bruidsschat, en regels uit het OLO. Het gaat daarbij om zowel de vergunningscheck als de 

indieningsvereisten.  

Uitvoeren  
Regel-Service begeleidt de werkgroep met het maken van toepasbare regels. We maken 

gebruik van de Regel-Service procesaanpak en we beginnen met makkelijke vragenbomen en 

we bouwen dit langzaam op. Hiermee kunnen we ervoor zorgen dat iedereen mee kan 

komen en de benodigde kennis en ervaring heeft aan het einde van dit traject  

- Voordoen 
Wij laten wij zien hoe een toepasbare regel wordt gemaakt in de software die daarvoor 
ter beschikking is. In dit geval is dat de Geodan STTR builder. Hierin behandelen we 
verschillende situaties uit wetsartikelen van zowel vergunningschecks als 
indieningsvereisten. 

- Meedoen 
We gaan samen aan de slag om enkele toepasbare regels te maken, zodat de werkgroep 
vertrouwd raakt met de werk- en denkwijze voor het maken van de vragenbomen.  

- Zelfdoen 
De werkgroep gaat zelfstandig aan de slag met het maken van toepasbare regels voor de  
afgestemde wetsartikelen. Waar nodig bieden wij ondersteuning.  
 

Evalueren 
Samen met de werkgroep evalueren wij de uitgevoerde stappen en we leggen de “best 

practices” vast. Vervolgens bepalen wij samen hoe de ontwikkelde aanpak en kennis kan 

worden geïmplementeerd in de organisatie. Hierbij geven wij praktisch advies over de wijze 



waarop Overbetuwe de aanpak zelfstandig kan voortzetten en in welke mate Regel-Service 

hierbij kan ondersteunen. 


