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https://www.youtube.com/watch?v=CqxoyQprB3E&feature=youtu.be


“Verloopt de afhandeling van 

vergunningaanvragen, toezicht en handhaving, 

tot en met het opstellen van 

bestemmingsplannen doelmatig, doeltreffend, 

integraal, integer en naar tevredenheid van 

burgers, ondernemers en instellingen.” 

NOODZAAK VOOR VERANDERINGEN IN STAPHORST

Motie van de raad artikel 213a Gw (05-11-2013)



De samenleving verandert
En daarmee de rol van de overheid

Samenleving 

verandert
Krimp

Mobiliteit

Winkelen

Zorg

Wonen

Bedrijvigheid

Rol van de 
overheid verandert

Netwerkpartner

Focus op kerntaken

Deregulering

Vertrouwen 

Pro actief en luisteren

Regisseur



Vertrouwen is de kern!

….betrokkenheid van burgers vraagt op de eerste plaats 
vertrouwen van beleidsmakers in burgers.

Burgerschap moet politiek ongewenste uitkomsten 
kunnen hebben.

Verwelkom maatschappelijke initiatieven, ook als die 
niet ‘gladjes passen’ in het beleidsperspectief van 
beleidsmakers.

Memorie van 
Toelichting 
Omgevingswet 



Initiatiefnemer:
• Proactief en meer de regie 
• Zelf onderzoeken wat 

haalbaar is
• Zelf de afweging maken
• Zelf verantwoordelijkheid 

nemen

Gemeente:
• Loslaten
• Minder regels
• Ander toezicht en handhaving
• Vertrouwen
• Verantwoordelijkheid overdragen
• Verzakeling 

Verantwoordelijkheid

Andere rollen binnen het domein van de Fysieke Leefomgeving



Wat wil Staphorst bereiken?
 Inspelen op de Omgevingswet

 Efficiënter en eenvoudiger proces

 Hogere dienstverlening

ander proces                         andere cultuur

 Loslaten en vertrouwen

 Zakelijke en open houding

 Duidelijke rolverdeling

 Transparant



Voorkantsturing
Zodat initiatiefnemer verantwoordelijkheid kan nemen

• Omgevingsplein 

• Ruimtecoach

Nieuwe rol: groep van 8 ambtenaren getraind



• Integrale afweging

• Eenduidig, transparant proces van vraag naar antwoord

• Meer regie en verantwoordelijkheid bij initiatiefnemer

• Standaardisering van documenten

• 1 aanspreekpunt binnen gemeente en voor initiatiefnemers

• Duidelijke communicatie

• Snellere doorlooptijd, minder kosten

De Omgevingskamer: wat willen we bereiken

Vraag AntwoordRegie

Voorkantsturing



Omgevingskamer: de samenstelling

Vaste leden
• Voorzitter: onafhankelijk
• Senior adviseur van de afdeling RO
• Beleidsmedewerker RO/zaakbehandelaar
• Adviseur Fysieke Leefomgeving

– Welstand
– Stedenbouw
– Monumenten
– Erfinrichting/landschap
– Archeologie

Toegevoegde leden, afhankelijk van de zaak
• Provincie
• Waterschap
• Vakspecialisten

– Volkshuisvesting
– Verkeer
– Planologie
– Milieu
– etc

SECRETARIS

Voorkantsturing



De Omgevingskamer: werkwijze

• Formeel ingesteld/huishoudelijk reglement

• Beleidsmedewerker RO/zaakbehandelaar is verantwoordelijk 
voor het proces

• Initiatiefnemer krijgt gelegenheid voor toelichting

• Integrale afweging en keuze

– Elk lid heeft 1 stem

– Monumenten heeft veto

– Minderheidsstandpunt wordt zorgvuldig verwoord

• Advies aan het college via beleidsmedewerker RO in 
samenspraak met voorzitter

Voorkantsturing



Vertrouwen
CPOS: Collectief van Professionals Staphorst

Handboek CPOS: Collectief van Professional (CPOS)

Ontvankelijke en juiste 
aanvraag Omgevingsvergunning

Ontvankelijke en juiste 
aanvraag Omgevingsvergunning

Volledig en juist ingevulde 
Quick Scan bij afwijkingen
Volledig en juist ingevulde 
Quick Scan bij afwijkingen

Ontwerp Bestemmingsplan die 
in overeenstemming is met 

Principe Besluit

Ontwerp Bestemmingsplan die 
in overeenstemming is met 

Principe Besluit

Toezicht op naleving 
Vergunningvoorwaarden

Toezicht op naleving 
Vergunningvoorwaarden

Verantwoordelijk 
voor……

Verantwoordelijk 
voor……



Het proces
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Versnellen
besluitvorming

• Andere rol raad

• Bundelplan (coördinator) 2e helft 2018

• Balievergunning 2e helft 2018

Principe besluit 
college

Principe besluit 
college

Attendering
aan de raad
Attendering
aan de raad

14 dagen voor 
vragen en 

debat 
aanvragen

14 dagen voor 
vragen en 

debat 
aanvragen

Eventueel 
opiniërend 

debat

Eventueel 
opiniërend 

debat

daarna mag 
initiatiefnemer 
er van uitgaan 

dat de raad ook 
akkoord is

daarna mag 
initiatiefnemer 
er van uitgaan 

dat de raad ook 
akkoord is



Verantwoordelijkheid
Meer regie en verantwoordelijkheid bij de aanvrager



• Minder leges: 

Vereenvoudiging en minder lasten 




