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Aanleiding voor de Werkplaats
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• Regio Utrecht werkt al jaren samen aan de voorbereidingen op de komst van de Omgevingswet

• Er liggen allerlei concept-afspraken, die wilden we beproeven

• Een deel daarvan in deze werkplaats: omgevingsoverleg en behandelen aanvraag meervoudige 

vergunning



De ketens

Toezicht & Handhaving



Van werkende keten tot werkplaats



Werkplaatsen: Oefenen en bouwen

Niveaus van oefenen aanbrengen:

1. Basis/gestart (fundament): aansluiting, strategie, 
software, ga een TR maken, ga een aanvraag 
ontvangen, wil samenwerken, wil omgevingstafel 
inrichten etc. Oefenen met losse schakels 
(onderdelen)

2. Inrichten (muren, ramen en deuren): heeft geoefend 
met losse onderdelen en is in staat een volledige 
keten te doorlopen, processen en aansluitingen zijn 
bedacht etc.(oefenen met stukken uit de keten, 
geoefend met een gesloten keten)

3. Gereed (dak): ingericht in de organisatie en klaar 
voor overdracht naar de lijn/productiegang.

Essentiele extra’s (deurbel)

• Opleidingen, communicatie, informatie platform etc



1. Voorwaarden
1. Keuze gemaakt werken met proces Omgevingstafels

2. Tijd/betrokkenheid in de organisatie geregeld

3. Randvoorwaardendocument (de regionale afspraken)

2. Werkplaats (wat kan ik, wat wil ik):

• Een omgevingstafelgesprek voeren op basis van de gemaakte afspraken

• Resultaat: een conceptaanvraag die klaar is voor de volgende stap: 
(meervoudige) vergunningverlening, starten formele procedure

• Testen input vanuit DSO (knop omgevingsoverleg) en 
samenwerkingsfunctionaliteit

Omgevingstafel – opzet/voorbeelden werkplaats



1. Voorwaarden
1. Geschikte casus: meervoudig

2. Tijd/betrokkenheid in de organisatie geregeld

3. Randvoorwaardendocument (de regionale afspraken)

4. Aansluiting op de SWF

2. Werkplaats (wat kan ik nav, wat wil ik nav)

• Een meervoudige vergunning afgeven binnen de gemaakte afspraken en 
daarmee de wettelijke termijnen

Meervoudige vergunningen– opzet/voorbeelden werkplaats
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Verbreden en verzwaren in/uitrit

Bomen kappen

Opslag biomedisch afval

Covid-vaccins

KNMI-terrein

Duiker



Wat hebben we geleerd? (1)
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Omgevingsoverleg

Geest van de Omgevingswet wordt niet vanzelf omarmd

Denk hierbij ook aan de omgeving, het is al snel alleen overheid en initiatiefnemer

Interbestuurlijk omgevingsoverleg is niet eenvoudig en echt anders dan alleen met de eigen organisatie

Rollen van voorzitter, beslisser en secretaris moeten vooraf goed belegd worden

Participatie niet vergeten

Omgevingsdienst vond het formulier waarin ze de veelheid aan adviezen moesten geven niet duidelijk

Lastig dat de leverancier van De Bilt nog niet alle aansluitingen op orde had, maar leentjebuur werkte prima

Behandelen aanvraag meervoudige vergunning

…



Wat hebben we geleerd? (2)
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Fictieve casus

Geschikt voor Omgevingsoverleg

Hiermee voorkom je gedoe met de omgeving of een initiatiefnemer

Techniek, proces en rollen zijn goed te oefenen

Echte casus

Geschikt voor Behandelen aanvraag

Fictief advies geven op fictieve casus, daarmee test je niet of je de doorlooptijden en inhoudelijke afspraken kunt nakomen

Dus een echte casus sluit daar beter op aan



Hoe verder?
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Doel

Alsnog oefenen van de samenwerkingsafspraken meervoudige vergunningen en de techniek

Voorbereiding

Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe casus met de regionale deelnemers

Begeleiding

De werkplaats krijgt ondersteuning van de provincie via het Ulab



Onze ‘Gouden Tips’
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Een omgevingsoverleg moet je echt voorbespreken, en dat als stap inbouwen in je procesontwerp:

! met de voorzitter erbij

! leren kennen van elkaar en elkaars jargon

! synergie opzoeken in de verschillende opgaven

! met één mond kunnen spreken naar de initiatiefnemer, zeker als een aspect door

meerdere organisaties “behandeld” moet worden

Specifiek voor het oefenen:

! denk na over of je een echte of fictieve casus gebruikt


