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Inleiding

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet 
voor uw gemeente? En is uw gemeente hierop 
voldoende voorbereid?
Veel gemeenten zijn zich op dit moment aan het voorbereiden op de invoering van de langverwachte 
Omgevingswet. Daarbij maken zij vaak gebruik van de actuele kennis vanuit Wolters Kluwer Schulinck,  
zoals kennisbanken, opleidingen en incompany trajecten. Gemeente Almere koos bijvoorbeeld voor een  
door Schulinck Opleidingen ontwikkelde e-learning, waarmee de medewerkers van de gemeente aan hun  
(basis)vaardigheden werkten.

Begin november 2021 heeft demissionair minister Ollongren 
aangeven hoe ver de voorbereidingen op de nieuwe wet 
zijn. Alle wetten die betrekking hebben op de leefomgeving 
worden teruggebracht naar één wet. Met de Omgevingswet 
wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling 
vereenvoudigen en samenvoegen. 

Gelijktijdig met de Omgevingswet zal ook de Wkb 
(Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) in werking 
treden. De overheid wil meer toezicht en controle op het 
gerealiseerde bouwwerk, zodat bouwers zich aan de geldende 
kwaliteitseisen houden. Tegelijk willen bewoners en gebruikers 
van gebouwen kwalitatief goede panden. Het stelsel van 
kwaliteitsborging moet hiervoor gaan zorgen. Ook deze wet 
vraagt van de gemeenten een gedegen voorbereiding. Steeds 
meer gemeenten vragen zich dan ook af: wat betekent de 
invoering van de twee wetten voor ons? En hoe doen andere 
gemeenten dat?

Gemeente Almere, een gemeente met een grote bouwopgave, 
heeft gekozen voor een geïntegreerde invoering van beide 
wetten. Aan de hand van het verhaal van Almere wil 
Schulinck Opleidingen u als gemeente inspireren om op een 
constructieve wijze aan de slag te gaan met de Omgevingswet 
en de Wkb, zodat u op tijd bent voorbereid. Het verhaal 
wordt voorzien van commentaar en handige tips door mr. dr. 
ing. Peter de Haan, bouwadvocaat en tevens docent Wkb en 
bouwen onder de Omgevingswet bij Schulinck Opleidingen. 
Peter is op beide wetten gepromoveerd en werkte bij 
de bouwunit van de Raad van State en Informatiepunt 
Omgevingswet. Vanuit die kennis geeft hij opleidingen bij 
Schulinck Opleidingen.
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Almere: stad van de toekomst

De impact van de Omgevingswet en de Wkb op een bouwende stad 

als Almere is groot. Een bouwopgave is niet alleen ‘woningen’, maar 

ook het sociale aspect: hoe mensen er wonen en hoe de stad zich 

ontwikkelt. Tegelijk heeft Almere ook een duurzaamheidsopgave.  

Al die aspecten samen grijpen in op de leefomgeving van de stad. 

Maar niet alleen de impact op de leefomgeving is groot: ook de 

gemeentelijke organisatie moet mee veranderen met de nieuwe 

wetten. Intern - hoe de afdelingen zijn georganiseerd en onderling 

samenwerken - maar ook extern in de samenwerking met bijvoor-

beeld de omgevingsdienst en de veiligheidsregio. 

De implementatie van de Omgevingswet en de Wkb in de gemeen-

telijke organisatie van Almere is in handen van Marc Schijff, partner 

bij organisatieadviesbureau PRCS en projectleider implementatie 

Omgevingswet/Wkb voor de afdeling Vergunning, Toezicht en 

Handhaving (VTH) en Vernieuwend Werken van Almere, en Robert 

de Boer, afdelingsmanager van het InterimBureau Almere binnen  

de gemeente Almere en daarnaast programmamanager voor de 

Omgevingswet/Wkb. Naast deze twee heren is een programma-

team actief, bestaande uit o.a. communicatiespecialisten en 

 inhoudelijk materiedeskundigen om de implementatie en bij behorende 

veranderopgave voor de gemeente Almere in goede banen te leiden.

 

Geïntegreerde invoering
Almere kiest voor een geïntegreerde invoering van de 

 Omgevingswet en Wkb, omdat de gemeente vindt dat de twee 

wetten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar zelfs op 

bepaalde gebieden versterken. Programmamanager De Boer legt 

uit: “We hebben in het begin direct gekeken wat de impact van de 

Omgevingswet op Almere zou zijn en vervolgens kwam dezelfde 

vraag over de Wkb. Het was snel duidelijk dat de twee wetten met 

elkaar samenhangen. Vanwege de impact op met name de afdeling 

Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH) en de afdeling Stedelijk 

Beleid (SBL) vonden we dat we de twee moesten verbinden. De 

wetten hebben ook impact op vraagstukken in het sociaal domein, 

de ruimtelijke, sociale en beheerontwikkeling van de stad. Wij zien 

Omgevingswet en Wkb dus als een totaalpakket, waarbij we intern 

onderscheid maken tussen hetgeen op orde moet zijn voor de 

 invoeringsdatum - ‘pakket 21’ - en de zaken waarbij we de tijd 

hebben tot 2030 om te leren werken in de geest van de 

 Omgevingswet en het bijbehorende nieuwe instrumentarium zoals 

Omgevingsvisie, programmaplannen en Omgevingsplan – het 

‘vernieuwend werken’.”

Almere is een relatief jonge gemeente: de eerste aanzet voor de bouw van de stad werd gegeven op 30 september 1975 
en de eerste bewoners betrokken in 1976 hun nieuwgebouwde woningen. De bedoeling is dat de stad, die op dit moment 
zo’n 212.000 inwoners telt, zal groeien tot 350.000 inwoners in 2030. Er zullen nog duizenden woningen bijgebouwd 
moeten worden om al die mensen te huisvesten. Om het verkeer in goede banen te leiden en de verbindingen naar 
Amsterdam, Utrecht en het noorden van het land te garanderen, zullen de snelwegen en treinverbindingen moeten 
worden aangepast. Een enorme operatie!
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Projectleider Marc Schijff vult aan: “De werkprocessen waarop de 

Omgevingswet en de Wkb ingrijpen, zijn hetzelfde. Je raakt het 

primaire proces van VTH. Het zou raar zijn als je eerst een gesprek 

voert met de medewerkers over wat de Omgevingswet voor hen 

gaat betekenen en twee maanden later hetzelfde gesprek over de 

Wkb. Dit is ook van toepassing op de bijbehorende digitale onder-

steuning en de koppeling met het Digitaal Stelsel Omgevingswet.” 

De Omgevingswet en de Wkb ‘dwingen’ de diverse afdelingen om in 

de nabije toekomst nog veel meer de integratie op te zoeken. Schijff: 

“Onder de Omgevingswet kijk je niet alleen vanuit technisch 

perspectief naar gebiedsontwikkeling, maar bedenk je tegelijk wat 

voor woningen je daarbij wilt hebben, welke maatschappelijke 

functies en hoe je dit alles gaat positioneren. Om vanuit het 

 geïntegreerde perspectief te leren denken en handelen, hebben we 

een serious game ontwikkeld. Doel hiervan is om te leren hoe we 

slimmer en effectiever, rekening houdend met verschillende 

 belangen, een gebied kunnen ontwikkelen. We spelen die game met 

mensen van verschillende afdelingen. Door het gesprek te voeren en 

met elkaar in dialoog te gaan, ontstaat er meer begrip voor elkaars 

vakgebied en uitdagingen. Daarmee werken we samen aan de 

integrale veranderopgave die de gehele gemeente raakt.”

Grootste impact ligt bij VTH
Beide wetten vragen dat de gemeente veel meer aan de voor-

kant van het proces gaat zitten. Het vergunningsverleningsproces 

gaat terug naar 8 weken: binnen die tijd moet er een beschikking 

zijn. Schijff: “Je moet dus aan de voorkant veel meer organiseren, 

zoals een omgevingstafel en een  intaketafel, zodat je de  mensen 

van  tevoren meer bij het proces betrekt. Het goed en zorg-

vuldig  organiseren van het participatieproces is cruciaal hierbij. 

Voor de afdeling VTH betekent dit dat ze nog meer in verbinding 

moeten komen met de stad en nadrukkelijk het gesprek moeten 

 opzoeken, maar ook de aanvrager moeten faciliteren in dat proces. 

Het is  vooral een mindset. Het veranderproces bij VTH gaat over 

drie  schijven: op de inhoud, daarmee bedoel ik kennis van de 

nieuwe wet- en regelgeving; op de werkprocessen en ICT en als 

 laatste, maar zeker niet onbelangrijkste, op houding en gedrag 

van de  medewerkers. Voor elk van deze schijven is een maatwerk 

opleidings programma ontwikkeld, bestaande uit combinaties van 

e-learning – waarbij we geholpen zijn door Schulinck Opleidingen -, 

serious gaming, juridische workshops en inhoudelijke verdiepings-

sessies. En daarnaast leren we van onze collega’s via het Platform 

Omgevingswet Flevoland.”

“In Almere ontstaan allerlei  
initiatieven, waarvoor we steeds  

meer aandacht krijgen.”

Ook de gemeentelijke politiek heeft een prominente rol bij het bepalen 

van het wie, wat, waar en wanneer van participatie. “Er moeten keuzes 

worden gemaakt,” vertelt De Boer. “Vráág je bijvoorbeeld alleen of er 

geparticipeerd is? Of kijk je ook of er geluisterd is? En hoe gaan we om 

met het omgevingsplan en de omgevingsvisie? Zo wordt het voor de 

burger ook begrijpelijk waar hij zijn invloed kan uitoefenen en op welk 

moment. De professionele bouwer weet dat wel.” 

Met het oog op een goede voorbereiding op de wetten, draait de 

gemeente pilots binnen bouwprojecten: hoe doen we dat dan met 

de bewoners, de bouwers, de kwaliteitsborgers, de gemeente en wat 

is de impact op alle partijen die bij zo’n proces betrokken zijn?  

“Die ervaringen nemen we mee,” zegt De Boer. “In Almere ontstaan 

allerlei initiatieven, waarvoor we steeds meer aandacht krijgen.  

Kijk bijvoorbeeld naar het gebied Oosterwold: daar wordt vanuit de 

bewoners gekeken hoe we het gebied gaan ontwikkelen. Almere 

heeft ervoor gekozen om een ambassadeurgemeente te zijn, waarbij 

wij samen met omliggende gemeenten actief zorgdragen voor 

voldoende proefprojecten.” Schijff vult aan: “Ook in de wat oudere 

wijken van Almere zie je initiatieven ontstaan. Mensen zijn daar  

25 jaar geleden met hun kinderen gaan wonen, de kinderen zijn 

volwassen, de wijk vergrijst, maar de mensen willen de wijk niet uit 

vanwege hun sociale netwerk. Tegelijk is er een jonge bevolking die 

een huis zoekt. Op bijvoorbeeld nauwelijks meer gebruikte speel-

Mr. dr. ing. Peter de Haan, advocaat
 “ Het is van groot belang om een project integraal op te pakken. 

Ruimtelijke ordening en milieurecht komen samen in het 

omgevingsplan (de opvolger van het bestemmingsplan).  

Dan kan het niet anders dan dat integraal naar een oplossing 

wordt toegewerkt. Daarnaast sluit de Wkb naadloos aan op 

de Omgevingswet. Als een bouwwerk onder kwaliteitsborging 

valt, is dit bouwtechnisch vergunningvrij.”
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veldjes worden nu initiatieven ontwikkeld om kleine huizen - ‘tiny 

housing’ - te gaan bouwen in overleg met de bewoners. Daar komt 

de participatie tevoorschijn die in de Omgevingswet is ingebouwd.  

Je moet het samen doen.”

Als het dak van een stadion instort, kun je zeggen dat andere partijen 

hun werk niet hebben gedaan, maar de wethouder krijgt de volle 

laag.” Schijff: “We waren de eerste gemeente die samen met Ecorys/

Senze een onderzoek naar de geïntegreerde financiële impact van de 

Omgevingswet en Wkb uitvoerde. Het onderzoek was gesplitst in 

twee fasen. De eerste fase, afgerond in maart 2020, was dat het 

bureau samen met ons de impact van beide wetten op hoofdlijnen 

heeft vastgesteld. Zij hebben ook een financiële analyse gedaan en 

wat bleek? We zouden op jaarbasis structureel een tekort van  

2,3 miljoen krijgen. In de tweede fase hebben we gevraagd om 

 verdieping, maar ook om draaiknoppen om het deel van het tekort 

structureel op te lossen. Dat onderzoek was in januari 2021 

afgerond. Daaruit bleek dat er beperkt mogelijkheden waren om het 

structurele tekort te verminderen, maar het was onmogelijk om het 

tekort op nul te krijgen. Zelfs door als gemeente de dienstverlening 

tot het minimale terug te brengen - iets wat helemaal in zou gaan 

tegen visie van de gemeente Almere op haar rol als dienstverlener 

- zou er een structureel tekort van ca 1,3 miljoen euro per jaar zijn.”

Peter de Haan sluit hierbij aan: 
“ Onder de huidige regelgeving vindt participatie veelal deels 

nog achteraf plaats. Projectontwikkelaars gaan diepgaander 

met omwonenden praten als deze bezwaar maken tegen hun 

project. Interessant is of straks minder geprocedeerd wordt, 

omdat er vooraf afstemming met de omwonenden heeft 

plaatsgevonden. Een goede samenwerking met de omgeving 

loont altijd.”

Een uitstekende Schulinck opleiding op dit gebied is de eendaagse opleiding
‘Bouwen onder de Omgevingswet’ door mr. dr. ing. Peter de Haan, bouwadvocaat en tevens docent Omgevingswet en Wkb bij  

Schulinck Opleidingen. Deze Schulinck opleiding geeft uitleg over alle ins en outs omtrent de omgevingsvergunning voor de omgevings     -

plan activiteit én de omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit. Daarnaast wordt diepgaand ingegaan op de handhaving 

van het omgevingsplan én van het Besluit bouwwerken leefomgeving. ‘Bouwen onder de Omgevingswet’ is dé Schulinck opleiding voor 

de dagelijkse gemeentelijke praktijk.

Peter de Haan: 
“ De hamvraag is wat het niet mogen heffen van leges voor de 

bouwmelding onder kwaliteitsborging voor gevolgen heeft 

voor de gemeente. De gemeente kan de bouwmelding uitvoerig 

beoordelen en kan gewoon op de bouwplaats rondlopen.  

Vraag is wel of daarvoor financiering is. De bedoeling vanuit de 

regering is duidelijk. De gemeente dient te vertrouwen op het 

oordeel van de kwaliteitsborger. De bouwmelding dient 

administratief te worden beoordeeld.”

Onderzoek financiële gevolgen 
Almere deed als één van de eerste gemeenten in Nederland uitge-

breid onderzoek naar de financiële gevolgen van de invoering van de 

Omgevingswet en Wkb. Het besluit daartoe werd genomen in 2019, 

toen de gemeenteraad het koersdocument Omgevingswet, dat vrij 

snel daarna werd uitgebreid met de Wkb, goedkeurde. Omdat als 

gevolg van de Wkb een deel van de reguliere VTH taken naar private 

partijen in de markt wordt verplaatst, kan het niet anders dan dat 

met name de Wkb een financiële impact gaat hebben op de 

 gemeente. Zeker op een stad met zo’n grote bouwopgave als 

Almere. “Wanneer je werkzaamheden naar buiten verlegt, dan kun  

je daar dus geen leges meer voor heffen,” legt De Boer uit, “maar je 

bent wel eindverantwoordelijk voor het proces. Dat betekent dat je 

een aantal taken toch zult moeten uitvoeren, bijvoorbeeld   controle- 

en monitoringswerkzaamheden, zonder er leges voor te ontvangen. 

https://www.schulinck.nl/opleiding-omgevingsrecht-bouwen-onder-de-omgevingswet/
https://www.schulinck.nl/opleiding-omgevingsrecht-e-learning-omgevingswet/
https://www.schulinck.nl/opleiding-omgevingsrecht-e-learning-wet-kwaliteitsborging-voor-het-bouwen/
https://www.schulinck.nl/opleiding-omgevingsrecht-bouwen-onder-de-omgevingswet/
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De politiek
De uitkomsten van de onderzoeken kwamen als een schok.  

“De vraag was hoe we dat met elkaar gingen bespreken,” herinnert 

De Boer zich. “Eerst met de wethouder natuurlijk. Daarna vroegen 

we ons af: hoe staan andere gemeenten hierin? We bespraken het 

dus ook met de VNG, waarbij we constateerden dat er meer onder-

zoek nodig was in andere gemeenten. Vervolgens vroegen we ons af: 

is Almere nu zo bijzonder of is de financiële strop een generiek 

gevolg van de Wkb? Dus ook BZK kreeg een brief. We hebben 

daarnaast een vertegenwoordiging van onze ambtelijke organisatie 

in gesprek laten komen met de Eerste Kamer, omdat er senatoren 

waren die er vragen over hadden. Dat heeft weer meegespeeld in de 

vragen die vervolgens aan de ministers zijn gesteld. Eerst ging het 

alleen over Omgevingswet, nu zie je dat die wet structureel in 

combinatie met Wkb wordt besproken. Het uitstel van de wetten 

geeft de wetgever tijd om te kijken: wat moet er technisch worden 

uitgezocht en waarover moet een besluit komen? Binnen Almere 

leunen we intussen niet achterover: we nemen ook raadsleden mee 

in het gesprek en laten zien wat de impact van Omgevingswet en 

Wkb is op een organisatie als Almere.” Schijff: “Na ons onderzoek 

hebben we veel lawaai gemaakt. De VNG heeft dat opgepikt maar 

bijvoorbeeld ook de landelijke Omgevingsdienst en andere partijen 

hebben onderzoeken laten doen. Het lobby traject heeft zijn vruchten 

afgeworpen: de minister heeft opnieuw een Artikel 2 onderzoek 

(financiële verhoudingswet) laten uitvoeren, waarbij wordt onder-

zocht of de financiële gevolgen van de wet nog steeds rechtmatig 

zijn en heeft gezegd zich te committeren aan de uitkomsten. In de 

periode vanaf april tot en met de zomer 2021 is het onderzoek 

uitgevoerd en de uitkomsten laten inderdaad zien dat de financiële 

impact voor de verschillende organisaties significant is, met name 

door de Wkb. Dat is voor ons goed nieuws, het laat zien dat ons 

onderzoek van waarde was.” 

(Aangezien het kabinet op het moment van schrijven van deze 

whitepaper demissionair is, is het wachten op wat een nieuwe 

minister hierover gaat zeggen.)

Meeste gemeenten gaan financiële gevolgen merken
Ook uit onderzoeken van andere gemeenten blijkt dat de meeste 

gemeenten er financieel op achteruit gaan bij de invoering van de 

wetten en met name door de Wkb. De Boer: “Bij grote projecten, 

waar serieel wordt gebouwd - bijvoorbeeld een wijk met allemaal 

dezelfde huizen - is het voor private kwaliteitsborgers gemakkelijk 

om daarnaar te kijken: één locatie en schaalvoordeel. Maar bij 

 particuliere bouw, maatwerk, zoals steeds vaker gebeurt, moet een 

kwaliteitsborger naar zo’n klein projectje toe. Dat is duur. Kijk naar 

Oosterwold, daar wordt niet traditioneel gebouwd. Hoe ga je daar 

dan mee om? Dat is trial and error.” Schijff: “De verwachting is dat 

de Wkb prima gaat werken voor traditionele bouwwijken - het 

vroegere Vinex - waar honderden dezelfde woningen worden 

gebouwd. Daar komt je kostentechnisch wel uit. Maar juist een 

kleine bouwopgave of maatwerk, dat wordt duur. Grote project-

ontwikkelaars en bouwbedrijven snappen wel hoe het zit met de 

Wkb, maar voor een particulier wordt het ingewikkeld en kostbaar.”

Over hoe de gemeente Almere de financiering gaat regelen, moet het 

gesprek nog plaatsvinden. “Er zijn drie opties,” zegt De Boer. “Of de 

gemeente draagt de kosten zelf, of ze worden afgewenteld op  de 

burger, of -  en dat zijn we nu als eerste aan het doen - we gaan via 

VNG en BZK in gesprek met de wetgever. De insteek daarvan is:  

we krijgen een wet voorgeschoteld, maar ook meteen de rekening 

gepresenteerd. En het kan niet zo zijn dat deze transitie op dezelfde 

wijze wordt afgewikkeld op gemeenten als de qua omvang en impact 

vergelijkbare transitie in het sociaal domein van enkele jaren geleden.” 

Tegelijk wordt in de gemeenteraad van Almere gedebatteerd over 

vragen als ‘Wie willen we zijn als gemeente en waar voelen we ons 

verantwoordelijk voor?’ “Dat zijn lastige vragen,” vindt De Boer.  

“Je wilt niet de wethouder zijn die dat ingestorte dak moet verant-

woorden, maar ook niet de wethouder die een tekort van een paar 

miljoen moet rechtvaardigen. De zakken van de gemeente zijn wel 

een beetje leeg. En natuurlijk niet alleen die van Almere, dat geldt 

ook voor andere gemeenten.”

Peter de Haan: 
“ Bij grotere bouwprojecten zal kwaliteitsborging verhoudings-

gewijs goedkoper zijn dan bij één enkele woning. Er is bij 

laatstgenoemde geen sprake van repetitie. Overigens is dat nu 

ook al het geval. De leges voor grote woonwijken zet de 

gemeente in voor kleinere vergunningaanvragen: kruissubsidie-

ring. Die valt weg. De controle van de kwaliteitsborger op de 

bouw en het gerealiseerde bouwwerk ‘bij een klein projectje’ 

vertaalt zich in zijn vergoeding. De verplichte eindcontrole 

maakt natuurlijk wel dat de kans dat het aan de bouwtechni-

sche voorschriften voldoet, groter is.”
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E-learning Omgevingswet en Wkb
Het veranderproces binnen de Almeerse afdeling VTH loopt, zoals 

eerder gezegd, over de schijven kennis, werkprocessen/ICT en 

houding/gedrag. Voor de eerste schijf, kennis van de nieuwe wet-  

en regelgeving, nam Almere contact op met Schulinck Opleidingen. 

“In ons opleidingsproces hebben we bedacht dat iedereen in ieder 

geval over basiskennis moet beschikken van de wetten,” vertelt 

Schijff. “Schulinck Opleidingen heeft daarmee geholpen door een 

e-learning  opleiding te ontwikkelen, afgestemd op niveau en 

doelgroep. Er zijn in totaal 6 modules gemaakt, 3 voor de 

Omgevingswet en 3 voor de Wkb. De ontwikkeling daarvan was een 

goede samenwerking tussen Almere en Schulinck Opleidingen: wij 

konden casuïstiek aanleveren, zij hebben de juridische en didacti-

sche kennis. Zo kwamen we samen tot de e-learning, waarin ook 

onze ‘couleur locale’ aanwezig is.”

De e-learning opleiding was oorspronkelijk alleen voor de medewer-

kers van VTH, waarbij zij afhankelijk van hun functie 1 of meer 

modules volgden. Daarmee werd een basis van kennis gelegd in de 

organisatie, die kan worden verdiept door casuïstiek toe te voegen en 

gesprekken te voeren. “Belangrijk is dat de basis voor iedereen gelijk 

is en dat iedereen de juiste begrippen kent,” zegt Schijff. “Van daaruit 

kun je ook de houding en gedrag veranderen. In die transitie zitten we 

nu. Het vraagt overigens niet alleen iets van de medewerkers, ook 

van de teamleiders: zij moeten het team anders gaan aansturen.” 

Peter de Haan: 
 “ Het maken van een e-learning dwingt mij om na te denken 

wat de kern is van de nieuwe regelgeving. En in welke 

aandachtspunten zich dat vertaalt. Natuurlijk zorg ik daarbij 

voor een luchtige vorm met interessante quiz-vragen en 

 berichten uit de media”. 

Zo’n 200 medewerkers van VTH deden modules van de e-learning. 

Daarna werd de opleiding geüpdatet en nog een keer aangeboden.  

“Het vergde wel wat van de mensen die in coronatijd al de hele dag 

achter hun scherm zaten,” zegt De Boer. “Maar het mooie is dat er 

andere afdelingen ook interesse kregen, zoals Stadsruimte, Gebieds-

ontwikkeling, de staf van Juridische zaken… het werd een olievlek.  

Op basis van de basiskennis die iedereen nu heeft, kunnen we het 

gesprek aangaan over de veranderingen die nog nodig zijn.” Schijff: 

Schulinck Opleidingen heeft voor ons een syllabus gemaakt waarin 

op hoofdlijnen alles nog eens is na te lezen. Dat vind ik goede 

 dienstverlening!”

Ook van Schulinck: kennisbanken, opleidingen en incompany trajecten

U heeft het gelezen in het verhaal van gemeente Almere: de 

nieuwe Omgevingswet vraagt om kennis en oplossingen. 

Schulinck  Opleidingen kan u daarbij helpen met de kennisbank 

Omgevingsrecht, opleidingen en incompany trainingen.

De kennisbank Omgevingsrecht is een praktische online kennis-

bank, die speciaal voor gemeenten is ontwikkeld. De experts van 

Schulinck geven in deze kennisbank een eenvoudige vertaling van 

wet- en regelgeving en jurisprudentie, die direct kan worden 

toegepast in de praktijk. Binnen de kennisbank Omgevingsrecht 

vindt u niet alleen een compleet pakket aan wetten en juris-

prudentie op het gebied van Omgevingsrecht, maar ook 

 verschillende tools die u ondersteunen in uw dagelijks werk, zoals 

een transponeringstabel, stappenplannen, kennisdossiers en onze 

befaamde Helpdesk. In de kennisbank kunt u bovendien uw eigen 

gemeentelijke beleid toevoegen of zelfs laten onderhouden en 

bijwerken door de experts van Schulinck Opleidingen.

Meer gerichte kennis opdoen over verschillende aspecten van de 

Omgevingswet? Dan kunnen u en uw medewerkers terecht bij één 

van de praktische opleidingen van Schulinck Opleidingen. Of het 

nu gaat om het maken van een omgevingsplan, planschade, 

toezicht en handhaving of de noodzakelijke verandering in 

houding van de gemeente, de opleidingen en e-learning modules 

van Schulinck Opleidingen wijzen u de weg. Schulinck Opleidingen 

verzorgt op aanvraag ook incompany leertrajecten, die in overleg 

met u altijd worden afgestemd op de specifieke behoeftes van uw 

gemeentelijke organisatie. 

Meer weten?
Wilt u weten wat Schulinck Opleidingen voor u kan betekenen op 

het gebied van de Omgevingswet, de Wkb, kennisbanken, 

 opleidingen of e-learning?

Neem contact op met Joyce Teurlincx 
via Joyce.Teurlincx@wolterskluwer.com  

of 077 390 2601

https://www.schulinck.nl/opleiding-omgevingsrecht-e-learning-omgevingswet/
https://www.schulinck.nl/opleiding-omgevingsrecht-e-learning-wet-kwaliteitsborging-voor-het-bouwen/
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