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Impact Omgevingswet op vergunningverlening
Omgevingsweteisen

Van 26 weken
naar 8 weken

1 loket, 1
voorkant

Integraliteit

Participatie

Gelijke informatie
positie

Zaakgericht
werken
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Verduidelijking

• Onder de Omgevingswet wordt de reguliere
procedure van 8 weken in veel gevallen de standaard
• Bij een aanvraag voor meerdere overheden wordt
de gemeente aanspreekpunt en verantwoordelijk
voor de afhandeling in de keten

• Bij de beoordeling van een vergunningaanvraag
wordt integraal naar alle aspecten van de fysieke
leefomgeving gekeken
• Bij het aanvragen van een vergunning moet de
initiatiefnemer aangeven of en hoe er is geparticipeerd

• Overheden, burgers en initiatiefnemers hebben
dezelfde informatiepositie; dat stelt eisen aan de
ontsluiting van informatie
• Zaakgericht werken is nodig om de verbeterdoelen
van de Omgevingswet te kunnen realiseren

… sneller, transparanter, inwoner centraal

Top 9 grootste klantpijnen
1. Ik vind het onduidelijk hoe procedures in elkaar zitten en wanneer er

wat gebeurt: het is voor mij een black box.
2. Ik vind dat processen te lang duren.
3. Ik moet mij baseren op versnipperde, ongestructureerde en
tegenstrijdige informatie van veel verschillende bronnen.

4. Er wordt niets gedaan met mijn input.
5. Ik heb geen duidelijk contactpersoon, iemand die mij helpt en mijn
dossier goed kent.
6. Tijdens het proces moet ik van alles en nog wat onverwacht
veranderen.
7. Ik begrijp de informatie niet en vind het taalgebruik te ingewikkeld.
8. Ik kom er veel te laat achter dat er iets gebeurt in mijn omgeving.

9. Er is geen echte aandacht voor mijn verhaal.
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Top 8 grootste medewerkerpijnen
1. Ik vind het vervelend dat ik vaak onjuiste aanvragen binnen krijg

2. Ik moet vaak lang wachten op het advies van mijn collega’s
3. Ik vind dat de besluitvorming te lang duurt. Ik wil af van alle
schakels
4. Ik moet voor een antwoord te veel zoeken naar de juiste
informatie
5. De initiatiefnemer stapt soms rechtstreeks naar de wethouder
6. Ik wil dat we ons samen richten op het doel van de

initiatiefnemer
7. Ik wil veel eerder en beter betrokken worden in het proces
8. Ik kan de informatie van de initiatiefnemer maar moeilijk
doorgeven aan de andere adviseurs
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Onze servicebeloften
1. Ik begrijp hoe procedures in elkaar zitten en wanneer er wat
gebeurt: het is voor mij een transparant proces.
2. Ik vind dat processen niet te lang duren.

3. Ik ontvang heldere, gestructureerde en eenduidige informatie.
4. Er wordt altijd iets gedaan met mijn input.
5. Ik heb een duidelijk contactpersoon, iemand die mij helpt en mijn
dossier goed kent.
6. Tijdens het proces zijn er geen onverwachte wijzigingen.
7. Ik begrijp de informatie en vind de taal niet ingewikkeld.
8. Ik kom er vroeg achter dat er iets gebeurt in mijn omgeving.

9. Er is echt aandacht voor mijn verhaal.
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Omgevingswet : vier serviceformules

Serviceformules Omgevingswet

Aanpak in
Zaanstad

Instrumenten Omgevingswet
omgevingsvergunning

Beleid

Omgevingsprogramma
Omgevingsvisie – lange termijn

regels

omgevingsplan en
omgevingsverordening

Deelnemers Pressure Cooker oktober 2017
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Serviceformules VNG

Uitwerking Serviceformules Zaanstad

De Wegwijzer
•

Uitbreiden van de informatie op de website:
•

Meer informatie over welke stappen doorlopen
worden voor/tijdens/na een vergunningaanvraag
• Meer inhoudelijke informatie; veelal bestaande
informatie gebruiken en samenbrengen
• Klanten stimuleren zelf vooronderzoek te doen
•

Een beslisboom die mensen naar de juiste
ingang leidt:
Vragen: naar pagina’s waar die informatie te
vinden is of contact
• Initiatieven/plannen: naar afhandeling topactiviteit
of naar het intakeformulier
•

•

Een intakeformulier omgevingsvergunning:
•

Informatie over het initiatief
• Welke antwoorden wil de klant van de gemeente
krijgen?

Initiatieventeam en voortraject

Ingangen

Eén ingang

De stappen in het Omgevingstafel proces
Start

Één ingang

Intake

Intaketafel

Verkennen en
definiëren

Ontwikkelen globaal
ontwerp

Gesprek
Initiatiefnemer

Indienen aanvraag

Aanvraag

Omgevingstafel
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Opstellen definitief
ontwerp

Omvang Omgevingstafel is afhankelijk van het initiatief
Start

Intake

Verkennen en
definiëren

Ontwikkelen globaal
ontwerp

Opstellen definitief
ontwerp

Indienen aanvraag

Omgevingstafel

Één ingang
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Intaketafel

Gesprek
Initiatiefnemer

Aanvraag

Diverse ingangen blijven, maar één registratie
Een gemeente heeft diverse ingangen:
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Vergunningen
Handhaving
KCC
Planjurist
Afdeling Ruimte
Accountmanager EZ
Ondernemersloket
Adviseur Bedrijventerreinen
Gebiedsadviseur
Wijkmanager
Afdelingshoofd
Wethouder
Ontwerper Openbare Ruimte
Sociaal domein
Beleidsmedewerker
Diverse mailboxen

Fase van de klant: start / zoek contact met gemeente
Eén ingang
Waarom?
• Voorkomen dat aanvragers
zonder contact een vergunning
indienen
• Voorkomen dat we 8 weken
hebben voor de afhandeling
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Wat wordt anders?
• Totaal overzicht van alle
plannen en ideeën
• Stroomlijnen van de
afhandeling
• Kunnen sturen op de
afhandeling

Fase van de klant: ik geef de gemeente info over mijn plan
Wegwijzer
Waarom?
• Zorgen dat eenvoudige
initiatieven de snelle route in
gaan
• Zorgen dat de complexe
initiatieven signaleren en op
de intaketafel komen
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Wat wordt anders?
• Eenvoudige initiatieven
worden anders afgehandeld
dan complexe
• We krijgen meer inzicht in de
initiatieven
• De initiatiefnemer vult een
intakeformulier in

Fase van de klant: vindt de gemeente mijn plan wenselijk?
Intaketafel
Waarom?
• Zorgt dat de initiatiefnemer
vroeg weet of een plan
wenselijk is
• Alleen een plan in behandeling
nemen als het zinvol is
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Wat wordt anders?
•
•
•
•
•

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
Gesprek
initiatiefnemer
Waarom?
• De initiatiefnemer krijgt alle
informatie
• Het gesprek aan de
Omgevingstafel gaat niet over
de procedure
• Gelijke informatie bij alle
deelnemers
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Wat wordt anders?
• 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?
Omgevingstafel
Waarom?
•
•
•
•
•
•
•
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Integraal
Interbestuurlijk
Gelijktijdig advies
Ja, mits
Participatie
Dialoog
Tijd

Wat wordt anders?
• Vaste momenten
Omgevingsteam
• Mondeling reageren i.p.v.
schriftelijk
• Beslisser
• Interactie met initiatiefnemer
• Goede aanvraag

Mogelijke deelnemers aan de Omgevingstafel
Externe partijen
 Initiatiefnemer
 Adviseur(s) initiatiefnemer
 Belanghebbende of
vertegenwoordiger daarvan
 Stakeholders
 Belangenmanager
 …
Procesbegeleiding
 Gespreksleider
 Beslisser
 Casemanager/initiatiefmanager
 Observator
 Coach
 Secretaris
 …
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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
 …..

Fase van de klant: ik dien mijn definitieve aanvraag
Aanvraag
Waarom?
• In 8 weken beslissen is te snel
• Voor de aanvraag zoveel
mogelijk gedaan hebben
• Indienen ‘voorgebakken
broodje’
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Wat wordt anders?
• 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

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

Intake

Verkennen en
definiëren

Ontwikkelen globaal
ontwerp

Opstellen definitief
ontwerp

Besluit
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Één ingang
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Intaketafel

Gesprek
Initiatiefnemer

Besluit

Omgevingstafel film Provincie

https://www.youtube.com/watch?v=I_Rc1LHKMOQ&feature=yo
utu.be

Omgevingstafel film

https://youtu.be/DKSlH0YsK80

Werken aan de Snelserviceformule
Ik ben snel klaar
Snelle
processen
Simpele
regels

*
Simpele
interactie

Ik begrijp de regels

Snelserviceformule Omgevingswet

Ik begrijp de processen

* = Wat de gebruiker ervaart:
de Happy Flow

De stappen op weg naar eenvoudige regels
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Stel een multidisciplinair team samen en maak afspraken over de
samenwerking (stappen, rollen, spelregels en planning)
Stel samen de ambities vast voor de regels vanuit drie perspectieven
Bepaal de omgevingsdoelen per gebied
Verzamel de huidige regels (Wabo, Bouwbesluit, welstand,
bestemmingsplan, verordening)
Vereenvoudig de huidige regels: minder regels en meer vergunningvrij
Vervang het jargon en gebruik B1 taalniveau
Maak een vraagboom in een logische volgorde voor de gebruiker
Beperk de indieningsvereisten en laat geen of alleen eenvoudige
documenten indienen
Zorg voor goede uitleg van de regels en gebruik daarbij ook visuals
Test de vraagboom met inwoners
Stel de nieuwe regels vast

Alle deelnemers in multidisciplinair team
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dienstverlener
Jurist/planmaker
Stedenbouwkundige
Vergunningverlener
Handhaver
Analist toepasbare regels

voor simpele regels
voor eenvoudige juridische regels
voor de ruimtelijke kwaliteit
voor de praktisch toepasbaarheid
voor de praktisch toepasbaarheid
voor het formuleren toepasbare regels

Gespreksleider
Beslisser

voor een goede dialoog
om knopen door te hakken

Wat de gebruiker merkt na realisatie van simpele regels

Simpel
• De gebruiker begrijpt snel en eenvoudig of
diens verzoek vergunningvrij is
• De gebruiker begrijpt of en waarom hij/zij
een vergunning moet aanvragen
• De gebruiker ervaart bij het checken of
aanvragen dat de vragen in een logische
volgorde staan
• De vragen bij het checken en aanvragen zijn
simpel te beantwoorden
• De gebruiker begrijpt de regels en
welstandseisen
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• De gebruiker begrijpt het taalgebruik. Het
taalniveau is B1 en jargon en juridische begrippen
worden niet toegepast
• Het is voor de gebruiker duidelijk welke
indieningsvereisten gesteld worden en de
vereisten zijn zo simpel mogelijk
• De gebruiker is zelf in staat de benodigde
informatie aan te leveren
• Er wordt zo min mogelijk informatie en
documenten gevraagd aan de gebruiker

Het gebruik van jargon
Uitgangspunten:
1. We streven naar eenvoudige teksten, uiteraard ook in juridische regels.
2. In de juridische voorbeeldregels voor topactiviteiten worden overbodige of onnodige complexe
begrippen geschrapt.
3. Indien noodzakelijk vanuit het oogpunt van rechtsbescherming / rechtszekerheid hanteren we
reeds gedefinieerde begrippen in juridische regels (uit de hogere regelgeving / zoals bekend voor
inwerkingtreding wet).
Uitgangspunten
4. Toepasbare regels zijn een soort dienstverleningsproduct van juridische regels
5. In toepasbare regels moeten eenvoudige termen worden gebruikt.
6. In toepasbare regels kan het vanwege begrijpelijkheid nodig zijn af te wijken van wettelijke
termen.

Dit is een voorbeeld hoe je afhankelijk van de ‘leeftijd’ van een wijk lichte of zware
regels in kan zetten. Let op: dit is dus niet het werkelijke beleid van Amsterdam,
maar alleen een voorbeeld van een stad met een historische kern en naar buiten
toe steeds nieuwere wijken met steeds minder zware regels voor de dakkapel

Verbod

Voor
1865

Beschermd

Vergunningplicht

Algemene regels

18651940

Bijzonder

Na-oorlogs

Gewoon

Zorgplicht

Eenvoudig

Niets regelen

Informatieplicht
Meldplicht

Adviezen over snelle processen

Samen verantwoordelijk

Voldoende capaciteit

Integraal beoordelen

Toetsing verschuiven

Maak het team gezamenlijk

Stem de capaciteit van de

Als er meerdere

Breng de toetsing onder

verantwoordelijk voor de

medewerkers af op het aanbod disciplines een advies

bij de casemanager, dus

afhandeling. Orden de aanvragen aan aanvragen. Digitaliseer het geven over de aanvraag,

niet bij een ander team of

per fase. Medewerkers kiezen

administratieve proces en de

laat ze wekelijks in een

de welstandscommissie.

elke dag aan welke dossiers in

handtekening: dit vermindert

integraal team de

Gebruik een eenvoudiger

welke fase ze werken

de workload

beoordeling samen doen.

toetsingskader.
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