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Gevraagde besluiten
1. Akkoord gaan met de in het Convenant Meervoudig Bronhouderschap
voorgestelde werkwijze.
2. Akkoord gaan met het doorzetten van het Convenant Meervoudig
Bronhouderschap naar de koepels van de bevoegde gezagen en
uitvoeringsorganisaties met het advies om akkoord te gaan met de
voorgestelde werkwijze.
Toelichting op gevraagde besluiten
1. De wet introduceert het beginsel van meervoudig bronhouderschap. Dat houdt
onder meer in dat bijvoorbeeld een provincie een projectbesluit in het
omgevingsplan van een gemeente mag en kan zetten. In de
voorbereidingsfase van zo’n projectbesluit hebben de betrokken
bestuursorganen een proefomgeving nodig, waarin de effecten van een
voornemen of een ontwerpprojectbesluit kunnen worden gemeten en
geanalyseerd, al dan niet in samenhang met lokaal lopende trajecten /
projecten. Deze proefomgeving moet wel informatie op 3D-niveau kunnen
verwerken en leveren, omdat anders de eventuele effecten op de bestuurlijke
vrije afwegingsruimte niet meetbaar zijn. Omdat de betrokken
bestuursorganen bij de inwerkingtreding van de wet op de hiervoor
beschreven wijze moeten gaan samenwerken, zal deze voorziening onderdeel
moeten uitmaken van scenario I van het Bestuursakkoord en dus beschikbaar
moeten zijn op het tijdstip dat de formele situatie zich kan voordoen. Het is
daarbij essentieel, dat rijk, provincie, waterschap en gemeenten in deze
proefomgeving planvormingsfuncties, al dan niet afgeschermd kunnen delen.
Een convenant helpt bij het tot stand brengen van een nieuwe orde, die hoort
bij de gewijzigde bevoegdheidsverdeling. Dit convenant moet er zorg voor
dragen, dat er goed en tijdig en volledig wordt overlegd, dat de noodzakelijke
informatie-uitwisseling plaats gaat vinden en vooral dat bestuursorganen er
rekening mee houden, dat onder de Omgevingswet de gevolgen van ingrepen
intenser kunnen zijn.
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2. In het convenant Meervoudig Bronhouderschap wordt de werkwijze en het
bijbehorende gedrag van bevoegde gezagen en uitvoeringsorganisaties
beschreven die bij deze bevoegdheden, verantwoordelijkheden, rollen en het
zorgvuldigheidsbeginsel binnen het nieuwe stelsel van het fysieke domein
horen. Ter uitwerking van de wettelijke kaders is er naast vertrouwen
behoefte aan transparantie en een als noodzakelijk en natuurlijk gevoelde
informatieplicht met de daarbij behorende afspraken. De van belang zijnde
informatie moet vooraf, tijdig en volledig worden gedeeld, zodat er geen
sprake is van verrassingen, maar ruimte en tijd om tijdig te kunnen
anticiperen. Het moet gaan om algemene afspraken, omdat het meer gaat om
gedrag en vertrouwen in samenwerking, dan in het afdwingen van een
handelswijze. Bij het opzetten en uitwerken van het convenant moet worden
onderzocht of een uitwerking in de sfeer van een serviceformule de juiste toon
en houding in deze relatie kan produceren.
Gecreëerd draagvlak bij de totstandkoming van de procesafspraken
rondom meervoudig bronhouderschap
De procesafspraken zijn door vertegenwoordigers van de bevoegde gezagen op
verschillende momenten in de afgelopen jaren tot stand gekomen en in de
afgelopen maanden nader uitgewerkt en teruggebracht tot de onderwerpen
waarover afspraken gewenst zijn. Vervolgens is via de ateliersessie en presentatie
de procesafspraken meervoudig bronhouderschap toegelicht en bediscussieerd.
Tot slot heeft er een reviewperiode plaatsgevonden waarin vertegenwoordigers
van Bevoegde Gezagen commentaar konden leveren wat weer is verwerkt bij de
totstandkoming van de uiteindelijke deliverable. Via deze aanpak is er getracht
interbestuurlijk breed draagvlak te creëren.
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