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Aanleiding pilot en inhoud presentatie
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• Aanleiding 
• Doelstelling pilot
• Intaketafel en omgevingstafeloverleg
• Vergunningaanvraag beoordelen
• Voorschriften en afweging
• Fictief besluit en milieuleges
• Leeraspecten en aanbevelingen

Alles ten behoeve van:

Vanaf 1 januari 2022 een aanvraag 
beoordelen in 8 weken

Casus viskwekerij



Doel pilot “leren door te doen”
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• Omgevingswet met 4 AmvB`s (Ob, Bbl, Bal, Bkl) 
en omgevingsplan

• Intaketafel en omgevingstafeloverleg, zie: 
https://vng.nl/sites/default/files/2020-05/plan-van-aanpak-

omgevingstafel-7-februari-2020_0.pdf

• Samenwerken en integraal beoordelen
• Een vergunning schrijven
• DSO 
• Ervaring delen

Resultaat
• Fictief besluit
• Evaluatie

https://vng.nl/sites/default/files/2020-05/plan-van-aanpak-omgevingstafel-7-februari-2020_0.pdf


Intaketafel: het initiatief via 1 ingang
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• Er zijn meerdere ingangen voor het initiatief
• ± 30% van alle initiatieven naar de intaketafel
• Kies een vast moment in de week
• Wie aan tafel zit is afhankelijk van initiatief

Enkele vragen tijdens de intaketafel

1. Past dit initiatief binnen visies en ambities van de gemeente? 

2. Past het initiatief binnen wet- en regelgeving? 

3. Zijn er kansen met andere initiatieven in de omgeving? 

Uit de pilot blijkt  Voorkeur via DSO 
(o.a. vanwege samenwerkingsportaal)

Provincie en waterschap ook betrekken



Waarom een omgevingstafeloverleg
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• Initiatief viskwekerij omvat veel activiteiten en afstemming    
 kortom een complex initiatief

• Initiatiefnemer vraagt activiteiten los aan
• Afstemming met provincie en waterschap
• Grondwater, natuur, milieu en bouwaspecten 
• Participatie
• Ja, mits, aanpak 
• Omgevingstafeloverleg levert tijdwinst en betere aanvraag

Alles ten behoeve van:

• Beoordeling aanvraag in 8 weken

Pilot Omgevingswet

Ketenpartners 

vinden het positief  

vroeg betrokken te 

zijn

De initiatiefnemer 

vindt 

communicatie op 

deze manier 

prettig en weet 

waar hij aan toe is



Voorbereiding en rollen omgevingstafeloverleg

Tijdige informatie en document aspecten en toetsing 

• De gespreksleider: casemanager

• De initiatiefnemer: de viskwekerij

• De observator /notulist: VNG en provincie

• De beslisser: de gemeente

• Casemanagers: milieu en bouw

• Specialisten: agrarisch en bodem

• Ketenpartners: provincie en waterschap 
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Het overleg via Teams:
• Kennismaken en toelichting
• Reactie op toelichting en informatie 
• Gespreksleider en beslisser verwoorden knelpunten 
• Per knelpunt voorwaarden en indieningseisen
• Tot slot: samenvatting, procesafspraken, verslag en evaluatie

Leerpunten:
• Goede voorbereiding en voorzitter overleg
• Een tweede omgevingstafeloverleg met conceptaanvraag
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Proces omgevingstafeloverleg



Procesmodel: behandelen vergunningaanvraag regulier

• Intake vergunningaanvraag

• Inhoudelijk behandelen vergunningaanvraag

• Besluiten vergunningaanvraag
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Vergunningaanvraag beoordelen

Bron: https://vng.nl/artikelen/werkende-processen

https://vng.nl/artikelen/werkende-processen


• Wie is het bevoegd gezag, casemanagement en adviseurs

• Welke activiteiten zijn vergunningplichtig

• Adviezen uitzetten

• Toetsing vanuit regels Bbl (nieuwbouw hoofdstuk 4) en Bkl (afdeling 
8.3 beoordelingsregels omgevingsvergunning bouwactiviteit) 

• Toetsing vanuit regels Bal (het oprichten van een viskwekerij), Bkl
(afdeling 8.5 beoordelingsregels omgevingsvergunning mba) en BBT

• Toetsing van omgevingsplan (bruidsschat, APV, overige verordeningen, 
bestemmingsplan)

Leeraspecten en vervolg:

Werkafspraken over routing en tijdaspecten

Oefenen met de wet
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Vergunningaanvraag beoordelen



• Een voorbrief met daarin verwijzing naar andere acties

• Alleen voorschriften bodem en afvalwater

• Rechtstreeks werkende voorschrift, specifieke zorgplicht, Bal artikel 
2.11. en melden ongewoon voorval, Bal artikel 2.21  

• Infiltratievoorschriften, artikel 8.94 van het Bkl

• Toetsingswaarden van bijlage XIX, onder A van het Bkl of vanuit 
bruidsschatregels

Leeraspecten en vervolg:

Specialisten in het voortraject betrekken

Medewerkers opleiden en meer oefenen
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Voorschriften en afweging



• Toetsing concept door ketenpartners en aanvrager

• Leges beschikking bouw en milieu

Leeraspecten en vervolg:

Bekendmaking (DSO)

Legesverordening 

Zorgen voor aanpassing Omgevingsplan (OP)
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Definitief besluit, leges en aanpassen OP

Figuur: roadmap route 2022 (bron Ads)



Samenwerking, expertise en processen

• Omgevingstafeloverleg  samenwerking en integraliteit

• Casemanager  integrale blik en vaardigheden

• Omgevingswet  kennis systematiek en standaard juridische teksten 

• DSO  samenwerkingstool en zaaksystemen

• Werkproces inrichten  intern/extern

Dienstverlening en besluiten raad

• Goede informatievoorziening

• Inzicht in tijdelijk omgevingsplan

• Wacht niet te lang
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Leeraspecten en aanbevelingen

Figuur: schijf van 5 (bron VNG)


