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Inhoud

• Nieuwe vergunningverlening onder de Omgevingswet
• De Serviceformules Omgevingswet
• Aanpak gemeente Zaanstad
• Integraal samenwerken aan de Omgevingstafel
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Impact van de Omgevingswet
Omgevingsweteisen

Van 26 weken 
naar 8 weken

Integraliteit

Zaakgericht 
werken

1 loket, 1 
voorkant

• De doorlooptijd van een vergunningsaanvraag wordt 
in veel gevallen verkort van 26 naar 8 weken

• Het kerninstrumentarium is integraal en bevat 
alle aspecten van de fysieke leefomgeving

• Zaakgericht werken wordt verplicht gesteld

• Bij een aanvraag voor meerdere overheden wordt 
de gemeente aanspreekpunt en verantwoordelijk 
voor de afhandeling in de keten

Verduidelijking

Gelijke informatie 
positie

• Overheden, burgers en initiatiefnemers hebben 
dezelfde informatie positie wat eisen stelt aan 
informatie ontsluiting

Participatie • Bij het aanvragen van een vergunning moet de 
initiatiefnemer aangeven of en hoe er is geparticipeerd

… sneller, transparanter, inwoner centraalDe Omgevingstafel



Bron: Van der Steen en Van Buuren (2017)

Anders werken onder de Omgevingswet

“De praktijk van de fysieke leefomgeving” “De geest van de Omgevingswet” 
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Omgevingswet : vier serviceformules

Serviceformules Omgevingswet



Aanpak Zaanstad



Instrumenten Omgevingswet 

omgevingsvergunning

omgevingsplan en 
omgevingsverordening 

Omgevingsprogramma

Omgevingsvisie – lange termijn 



Wabo vs Omgevingswet

Extra:
• Beslissen binnen 8 weken in plaats van 26 weken
• Minder vergunningen door algemene regels
• Meer meldingen
• Meer snelle vergunningen
• Meer nadruk op voortraject en meer van intern naar 

extern



Project: Samenwerking in de keten rond omgevingsvergunning



Deelnemers Pressure Cooker oktober 2017



Perspectieven



Serviceformules VNG



Uitwerking Serviceformules Zaanstad



Ingangen



Eén ingang
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De oplossing: de Omgevingstafel



Omgevingstafel film

https://youtu.be/DKSlH0YsK80



Intake Verkennen en 
definiëren

Ontwikkelen globaal 
ontwerp

Opstellen definitief 
ontwerp Indienen aanvraagStart
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De stappen in het Omgevingstafel proces

Gesprek
InitiatiefnemerIntaketafelÉén ingang

Omgevingstafel

Aanvraag



Intake Verkennen en 
definiëren

Ontwikkelen globaal 
ontwerp

Opstellen definitief 
ontwerp Indienen aanvraagStart
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Omvang Omgevingstafel is afhankelijk van het initiatief

Één ingang Intaketafel Gesprek
Initiatiefnemer

Omgevingstafel

Aanvraag



Diverse ingangen blijven, maar één registratie

Vergunningen
Handhaving
KCC
Planjurist
Afdeling Ruimte
Accountmanager EZ
Ondernemersloket
Adviseur Bedrijventerreinen
Gebiedsadviseur
Wijkmanager
Afdelingshoofd
Wethouder
Ontwerper Openbare Ruimte
Sociaal domein
Beleidsmedewerker
Diverse mailboxen

Een gemeente heeft diverse ingangen:
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Fase van de klant: start / zoek contact met gemeente

De Omgevingstafel

Wat wordt anders?Waarom?

• Voorkomen dat aanvragers 
zonder contact een vergunning 
indienen

• Voorkomen dat we 8 weken 
hebben voor de afhandeling

• Totaal overzicht van alle 
plannen en ideeën

• Stroomlijnen van de 
afhandeling

• Kunnen sturen op de 
afhandeling

Eén ingang



Fase van de klant: ik geef de gemeente info over mijn plan
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Wegwijzer

Wat wordt anders?Waarom?

• Zorgen dat eenvoudige 
initiatieven de snelle route in 
gaan 

• Zorgen dat de complexe 
initiatieven signaleren en op 
de intaketafel komen

• Eenvoudige initiatieven 
worden anders afgehandeld 
dan complexe

• We krijgen meer inzicht in de 
initiatieven



Fase van de klant: vindt de gemeente mijn plan wenselijk?  
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Intaketafel

Wat wordt anders?Waarom?

• Zorgt dat de initiatiefnemer 
vroeg weet of een plan 
wenselijk is

• Alleen een plan in behandeling 
nemen als het zinvol is

• Nieuw intaketeam
• Alles komt op de intaketafel
• Mandaat bij intaketeam
• Initiatief kan stranden
• Vooraf proces helder met 

initiatiefnemer



Fase van de klant: ik ontvang informatie over regels 
en procedure
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Gesprek
initiatiefnemer

Wat wordt anders?Waarom?

• De initiatiefnemer krijgt alle 
informatie

• Het gesprek aan de 
Omgevingstafel gaat niet over 
de procedure

• Gelijke informatie bij alle 
deelnemers

• Bezoek op locatie 
• Alle informatie helder voor de 

initiatiefnemer (en diens 
adviseur)

• Vooraf proces helder voor 
initiatiefnemer

• Route & timing is vooraf 
helder 



Fase van de klant: hoe maken we samen mijn plan 
mogelijk?  
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Wat wordt anders?Waarom?

• Integraal
• Interbestuurlijk
• Gelijktijdig advies
• Ja, mits
• Participatie
• Dialoog
• Tijd

• Vaste momenten 
Omgevingsteam

• Mondeling reageren i.p.v. 
schriftelijk

• Beslisser
• Interactie met initiatiefnemer
• Goede aanvraag



Externe partijen
� Initiatiefnemer
� Adviseur(s) initiatiefnemer
� Belanghebbende of 

vertegenwoordiger daarvan
� Stakeholders
� Belangenmanager
� …

Procesbegeleiding
� Gespreksleider
� Beslisser
� Casemanager/initiatiefmanager
� Observator
� Coach
� Secretaris
� …

Mogelijke deelnemers aan de Omgevingstafel
Experts
� Stedenbouw
� Wonen, recreatie, landschap, economische 

zaken, vastgoed, …
� APV: horeca, evenement, reclame, 

standplaats, brandveilig gebruik, …
� Sociaal domein: onderwijs, cultuur, sport, 

gezondheid,…
� Parkeren, BAG, GEO, uitrit, bomen, 

beheer….
� Welstand: welstandscommissie  
� Monument/archeologie: 

monumentencommissie
� Milieu, omgevingsaspecten: 

Omgevingsdienst
� Veiligheid: Veiligheidsregio
� Water: waterschap
� Provincie: natuur en andere provinciale 

aspecten
� Adviseurs kabels, leidingen, molens, 

agrarisch
� …..De Omgevingstafel



Fase van de klant: ik dien mijn definitieve aanvraag
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Aanvraag

Wat wordt anders?Waarom?

• In 8 weken beslissen is te snel
• Voor de aanvraag zoveel 

mogelijk gedaan hebben
• Indienen ‘voorgebakken 

broodje’

• Afhandelen wordt stempelen 
in plaats van toetsen

• De aanvraag is niet meer het 
startsignaal om aan de slag te 
gaan

• Goede aanvraag
• Heel snel klaar



Intake Verkennen en 
definiëren

Ontwikkelen globaal 
ontwerp

Opstellen definitief 
ontwerp

Ingediende 
aanvraag
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Een vergelijkbare proces als een aanvraag direct 
wordt ingediend zonder contact met gemeente

Besluit

Één ingang Gesprek
InitiatiefnemerIntaketafel

Omgevingstafel

Besluit



Informatie en Workshop Omgevingstafel VNG
Link naar meer informatie:
https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/veranderopgave-
omgevingswet/omgevingstafel

Link naar workshop Omgevingstafel:
https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/agenda


