
Sessie 5:
Instellen van het 
omgevingsoverleg



Omgevingsoverleg
Het omgevingsoverleg is een proces waarbij de 
initiatiefnemer overlegt met de overheid waar hij/zij 
de aanvraag of melding wil indienen. 
Samen bespreken ze bijvoorbeeld de haalbaarheid van het 
plan en wat de initiatiefnemer allemaal moet regelen. De 
aanvraag of melding is dan nog niet definitief ingediend.







Uitgangspunten Omgevingsoverleg - beheer
• Via een nieuwe service beheren omgevingsoverleg configuratie

per bevoegd gezag voor een activiteit instellen of omgevingsoverleg is 
toegestaan.

• Dit kan – net als bij configureren behandeldienst – op elk niveau van 
activiteiten ingesteld worden. Bijvoorbeeld op het allerhoogste niveau 
als de instelling algemeen geldt, maar ook op een lager of het laagste 
niveau als de instelling specifiek is voor een bepaalde activiteit.

• Wanneer geen configuratie is ingesteld, geldt per bestuurslaag en 
toestemming een default

• De default geldt voor elk bevoegd gezag van die bestuurslaag.

• Beheerschermen zijn niet in scope.



Uitgangspunten Omgevingsoverleg - defaults

Rijk Provincie Waterschap Gemeente

Vergunning ja ja ja nee
Melding nee nee ja nee
Informatie nee nee ja nee
Informatie – ongewoon 
voorval

nee nee ja nee

Aanvraag 
maatwerkvoorschrift

nee nee ja nee

Melding gelijkwaardige 
maatregel

nee nee ja nee

Aanvraag toestemming 
gelijkwaardige maatregel

nee nee ja nee



Uitgangspunten Omgevingsoverleg - bepalen
• Via een nieuwe service bepalen omgevingsoverleg kan door 

het Omgevingsloket bepaald worden of een omgevingsoverleg 
voor een verzoek is toegestaan (of niet).

• Een verzoek kan uit meerdere activiteiten bestaan. Wanneer voor 
één van de activiteiten omgevingsoverleg is toegestaan, geldt dat 
voor het gehele verzoek.

• Wanneer geen configuratie is ingesteld, geldt per bestuurslaag en 
toestemming een default.



DEMO



• Omgevingsoverleg is per default altijd toegestaan. 

Voorbeeld 1



Voorbeeld 2

• Omgevingsoverleg is voor een bestuurslaag default toegestaan. 
• Op het hoogste activiteitsniveau en voor de specifieke activiteiten 

configuraties aanleveren. Dit kan op elk activiteitsniveau.
• Een specifiek bevoegd gezag heeft ingesteld dat het niet is toegestaan (Bijv. 

default = ja voor waterschappen, maar HDSR heeft ingesteld dat het niet is 
toegestaan), behalve voor activiteit 1 en 2.
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• Omgevingsoverleg is per default niet toegestaan. 

Voorbeeld 3



Voorbeeld 4

• Omgevingsoverleg is voor een bestuurslaag default niet toegestaan. 
• Op het hoogste activiteitsniveau een configuratie aanleveren.
• Een specifiek bevoegd gezag heeft ingesteld dat het wel is toegestaan (Bijv. 

default = nee voor provincies, maar Zuid-Holland heeft ingesteld dat het is 
toegestaan).



Voorbeeld 5

• Voor de specifieke activiteiten configuraties aanleveren. Dit kan op elk 
activiteitsniveau.

• Voor activiteit 1 en 2 is omgevingsoverleg wel toegestaan. Voor de overige 
activiteiten niet.
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