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Van 26 weken 

naar 8 weken

Integraal

1 loket, 

1 voorkant

•De reguliere procedure van 8 weken wordt in 

veel gevallen de standaard

• Bij beoordeling van een plan integraal kijken naar 

alle aspecten van de fysieke leefomgeving

• De gemeente wordt aanspreekpunt en 

verantwoordelijk voor afhandeling in de keten

Participatie • Bij sommige aanvragen moet initiatiefnemer 

aangeven of en hoe er is geparticipeerd

De 
Omgevingstafel

Ja, mits • Met initiatiefnemer zoeken naar oplossingen en 

mogelijkheden. Van toetsen naar adviseren

Impact Omgevingswet op complexe initiatieven
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Best practice oplossing: de Omgevingstafel als nieuwe
vorm van vooroverleg in het initiatievenproces

Initiatiefnemer dient
aanvraag in conform 
is besproken aan de 
Omgevingstafel: de 
vergunning wordt in 
8 weken verleend

Bespreking van 
het initiatief op 
de Intaketafel. 
Is het initiatief 
wenselijk?

Als initiatief wenselijk is: 
initiatiefnemer, 
belanghebbenden en 
alle betrokken 
overheidspartijen 
komen bij elkaar aan de 
Omgevingstafel

Intaketafel Omgevingstafel Aanvraag



We werken nu wekelijks met de Omgevingstafel. 
Welke cases zien we in de praktijk?

SeniorenwoningenAppartementencomplex Sportpark uitbreiden

Agrarisch bedrijf wijzigen Uitbreiden bedrijf Tiny house voor een gezin



De 
Omgevingstafel

De essentie van de Omgevingstafel 

Samen aan tafel
1. Dialoog tussen initiatiefnemer en overheid
2. Samen werken aan een passende integrale 

oplossing (ja, mits)
3. Sneller en efficiënter. Niet na elkaar maar 

simultaan
4. Goede samenwerking met de ketenpartners

Voordat de aanvraag is ingediend
5.   Gewenste aanpassingen vroeg in beeld

Resultaat Omgevingstafel
6. Definitief ontwerp, concept aanvraag, advies 
adviseurs en een concept vergunning

https://youtu.be/DKSlH0YsK80
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Rollen RWS aan de Omgevingstafel

1. Bevoegd gezag in het beperkingengebied nat en bevoegd gezag 
of advies met instemmingsrol in het beperkingengebied droog

2. Toetser van de doorwerking van de instructieregels uit het 
Besluit Kwaliteit Leefomgeving in de omgevingsplannen en 
omgevingsvergunningen

3. Belanghebbende: toets van initiatieven aan het weg- en 
verkeersbelang of vaarwegbelang ter plaatse

4. Initiatiefnemer: toets van initiatieven aan eigen projecten ter 
plaatse. Ook kunnen eigen projecten op de omgevingstafel



Take-outs

1. Maak een keuze hoe je wil beginnen: inhoud of 
proces

2. Ga aan de slag

3. Maak het niet te groot in één keer

4. Ontwikkel in duo’s: in goed gesprek met elkaar

5. Elkaar informeel leren kennis is de sleutel

6. Onderscheid typen Initiatiefnemers en 
belanghebbenden

7. Doe aan verwachtingenmanagement



Meer informatie

Onze voorbeelden staan online in onze Toolkit: 
https://vng.nl/artikelen/toolkit-invoering-
dienstverlening

We gaan een extra worskhop organiseren


