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Het initiatievenproces: onderdeel van modulaire aanpak VTH

Initiatievenproces

Vlieghoogte/

Behandelproces

Toezicht en handhaving

Borgen processen en
vastleggen afspraken

Impact Omgevingswet op Initiatievenproces

Van 26 weken
naar 8 weken
1 loket,
1 voorkant
Integraal

Participatie

Ja, mits
De
Omgevingstafel

• De reguliere procedure van 8 weken wordt in veel
gevallen de standaard
• De gemeente wordt aanspreekpunt en
verantwoordelijk voor afhandeling in de keten
• Bij beoordeling van een plan integraal kijken naar alle
aspecten van de fysieke leefomgeving
• Bij sommige aanvragen moet initiatiefnemer
aangeven of en hoe er is geparticipeerd
• Met initiatiefnemer zoeken naar oplossingen en
mogelijkheden. Van toetsen naar adviseren

Best practice oplossing: de Omgevingstafel als nieuwe
vorm van vooroverleg in het initiatievenproces

Intaketafel

Omgevingstafel

Bespreking van het
initiatief op de
Intaketafel. Is het
initiatief wenselijk?

Als een initiatief wenselijk
is: initiatiefnemer,
belanghebbenden en alle
betrokken
overheidspartijen komen
bij elkaar aan de
Omgevingstafel.

Aanvraag

Initiatiefnemer dient
aanvraag in conform is
besproken aan de
Omgevingstafel: de
vergunning wordt in
acht weken verleend.

De essentie van de Omgevingstafel

Samen aan tafel
1. Dialoog tussen initiatiefnemer en overheid
2. Samen werken aan een passende integrale
oplossing (ja, mits)
3. Sneller en efficiënter. Niet na elkaar maar
simultaan
4. Goede samenwerking met de ketenpartners
Voordat de aanvraag is ingediend
5. Gewenste aanpassingen vroeg in beeld

De
Omgevingstafel

Resultaat Omgevingstafel
6. Definitief ontwerp, concept aanvraag, advies
adviseurs en een concept vergunning

Het initiatievenproces en alle processen

Nieuw onder de Omgevingswet: Wegwijzer, Intaketafel,
Bouwmelding WKB, complexe aanvragen in 8 weken

Wat is een complexe aanvraag? Wanneer gebruik je
de Omgevingstafel?

Circa 70% van de aanvragen: binnen 5 werkdagen via Snelservice
Voorbeelden: Dakkapel, Kappen, Bijgebouw, Erfafscheiding, etc
Circa 15% van de aanvragen: regulier binnen 8 weken afhandelen
• Binnenplans (past in omgevingsplan en overige kaders)
• De kaders zijn helder
• Advies nodig van maximaal 2 afdelingen of ketenpartners.
• Weinig impact op belanghebbenden

Circa 15% van de aanvragen: met Omgevingstafel binnen 8 weken
• Buitenplans of binnenplans
• De kaders zijn niet helder
• Er is advies nodig van meer dan twee afdelingen of ketenpartners
• Veel impact op belanghebbenden

De ervaringen uit de praktijk

In 70% van de regio’s werken gemeenten en
ketenpartners nu samen aan implementatie
van Omgevingstafel

In 70% van de regio’s is de
Omgevingstafel nu gestart of in
voorbereiding
Met de overige 30% hebben we contact
via de Rio’s

Positieve reacties van initiatiefnemers

We werken nu wekelijks met de Omgevingstafel.
Welke cases zien we in de praktijk?

Tiny house voor een gezin

Seniorencompex in natuurgebied

We werken nu wekelijks met de Omgevingstafel.
Welke cases zien we in de praktijk?

Zonneweide

Appartementen op zichtlocatie

Reacties van de initiatiefnemers

“Echt superfijn! Iedereen is er.
Een mooi open gesprek. Wij
weten ook nog niet alles en we
moeten ons nog verdiepen. Ik
heb het idee dat dit mooi in
overleg gaat. Ik ben heel blij.
“Heel goed dat alles bij elkaar
komt en je integraal er naar
kijkt. Het gesprek loopt heel
goed. Het is helder en iedereen
kan zijn zegje doen. Goede
terugkoppeling.”
“Kunnen we over vier weken
weer aan tafel?”

“Wat goed dat ik nu in één keer alle
informatie te horen krijg. Dit gesprek
had ik graag twee jaar geleden gehad.”
“Complimenten! Ik vind dit een
hele verhelderende wijze van
afpellen van de zaken. Eerst
algemeen begonnen en vervolgens
per thema de diepte in. Ik vind dit
fantastisch. En ook weer afgerond
met een samenvatting. Zo maak je
meters. En dat we fysiek niet bij
elkaar zitten heeft een plus, omdat
je nu compact moet blijven. Ik vind
het een geweldige manier.”

Wat vinden de collega’s de belangrijkste
voordelen van de Omgevingstafel?

Reacties van de collega’s

“We zien nu al het nut van de Intaketafel. Initiatieven die niet haalbaar
zijn, worden vroeg opgemerkt. Duidelijk wordt dat het niet zinvol is om
door te gaan. Een groot voordeel voor de initiatiefnemer en voor ons.”

“Het blijkt nu hoe nuttig het is om vroeg aan tafel te zitten met de
initiatiefnemer. Als waterschap komen we nu vaak pas in beeld bij een
Definitief Ontwerp. De Initiatiefnemer is dan meestal niet bereid meer
om aanpassingen te doen, merken we. Dat is dan een lastig gesprek.
Nu kunnen we onze adviezen veel eerder inbrengen en je ziet dat de
initiatiefnemer er blij mee is en kan meenemen in het ontwerp.”
“Ik vind het een hele fijne manier om met de initiatiefnemer aan tafel te
zitten. Het liefst doe ik dat in de toekomst ook aan een fysieke tafel.
Zodat je een schetspapier over een perceel kan leggen en samen
schetsen welke varianten er zijn. Zodat we echt samen stappen kunnen
zetten. Ik denk we daarvoor met genoeg kennis aan tafel zitten.”

Voorbeeld weergave klimaatatlas

Reacties van de collega’s

“Het samen aan tafel bespreken van een kansrijk initiatief
geeft gedeelde energie. Dat wordt nog eens versterkt door de uitdaging
aan iedereen om over de eigen inhoudelijke grenzen heen te stappen.
Zowel de initiatiefnemer als experts met uiteenlopende achtergronden
horen verschillende invalshoeken en bevragen elkaar daarop (nog aan te
vullen met de inbreng van belanghebbenden). Dat inspireert,
kweekt vertrouwen en begrip voor elkaars standpunten en
creëert gedeeld eigenaarschap voor de ontwikkeling van een locatie. Zo
ontstaat een flow van individuele belangen naar gezamenlijke
oplossingen. Uitkomst is een integraal en door alle tafelgenoten
gedragen besluit over de te volgen ontwikkelrichting.”

Inzichten en leerpunten uit de praktijk

Leerpunten van de initiatiefnemers

“Ik zou graag mijn initiatief sneller willen realiseren. Kunnen jullie daar
bij helpen?”
“Ik zou graag de informatie die jullie hebben ook van te voren
krijgen. Jullie hebben al een concept Verslag, dat scheelt mij een
hoop schrijfwerk tijdens het gesprek.”

“Ik zou graag een half scherm hebben met de persoon in beeld en de
andere helft met een kaartje of document.”

Leerpunten van de collega’s
Wat is de logische volgorde van de thema’s aan de Omgevingstafel?

“We zijn nu heel erg bezig met de landschappelijke inpassing, terwijl
we het programma pas later gaan bespreken. Ik vind die volgorde wat
lastig, want als het qua programma echt niet past in het woonbeleid,
dan hebben we nu al heel veel details uitgewerkt en besproken,
terwijl het programma niet ter discussie staat. Ik wil niet dat we de
verwachting wekken dat daarmee het programma akkoord is.”
Kaarten van tevoren

“Het gaat helpen als we van tevoren bij de uitnodiging kaartjes
toevoegen en die benoemen. Bijvoorbeeld de huidige situatie, de
toekomstige situatie, bestemmingsplan, kadastraal. Zodat je als je
ergens op reageert, kunt zeggen: zie plaatje 4 en dan wordt dit
plaatje getoond. Zo wordt het gesprek gestructureerder.”

Leerpunten van de collega’s
Samenwerking met de ketenpartners

“Door samen te oefenen leren we als ketenpartners elkaar kennen.
Ook horen we op welke manier de ketenpartners kijken naar een
initiatief. En welk beleid ze daar bij gebruiken. Ook hoe we de juiste
informatie aan de Intaketafel kunnen aanleveren.”
De Intaketafel is noodzakelijk

“De Omgevingstafel is niet de plek waar wordt gesproken over of iets
kan of niet, dat gebeurt op een eerder tijdstip: tijdens een intakefase.
In de intake moet al afgekaart zijn of een initiatief als potentieel
kansrijk wordt beschouwd en op welke onderdelen nog ruimte tot
aanpassing of verbetering zit.”

Vraag aan jullie
Wat is de logische volgorde in het initiatievenproces voor de
initiatiefnemer? Wat zijn logische stappen?

Wat adviseren we de initiatiefnemer? Wat is een logische volgorde?
Op welke thema’s laat je de initiatiefnemer het eerst onderzoek doen?
We doen een voorzet
1.
2.
3.
4.
5.

De functie
Financieel haalbaar
Het programma
Het gebied
…

Van demotiveren naar motiveren
Snel duidelijkheid!

Samenwerken aan de leefomgeving

De implementatie in de praktijk

Implementatieaanpak VNG/ADS Omgevingstafel
Regionaal met alle ketenpartners in 3 sessies.
U kunt meedoen!

1. Webinar en
Vragenuur

Alle informatie
over de Intaketafel
en Omgevingstafel.

2. Oefenen Intaketafel

De rollen en werkwijze
Intaketafel.
Aan de slag met echte
cases met je eigen
collega’s

3. Oefenen
Omgevingstafel

De rollen en werkwijze
Omgevingstafel
Aan de slag met echte
case met collega’s,
ketenpartners,
initiatefnemer

Regionaal implementeren
De Estafetteaanpak in Limburg
De regionale Omgevingstafel
Samenwerkingsafspraken

Training Coach Omgevingstafel

ADS organiseert een training voor Coach Omgevingstafel om de
Intaketafel en de Omgevingstafel te bereiden en de deelnemers te
coachen.
Doel van de training Coach Omgevingstafel
Zorgen dat de coach:
1. Alle vragen over Intaketafel en Omgevingstafel kan
beantwoorden
2. Een sessie aan de Intaketafel en de Omgevingstafel kan
voorbereiden
3. De medewerkers kan begeleiden in hun rollen aan de
Intaketafel en de Omgevingstafel
4. Het proces Omgevingswetproof kan richten

Dank wel voor uw aandacht!!
Heel veel plezier en succes!!

De Omgevingstafel

