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De betrokken samenwerkingspartijen
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Feiten en cijfers 
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• 20 personen, vanuit provincies en hun Omgevingsdiensten

• Start: maart 2022

• Afgerond: oktober 2022

• Totaal 10 online bijeenkomsten:

• 8 inhoudelijke sessies

• interbestuurlijke sessie met waterschappen en gemeentes

• demo aan de andere provincies van de resultaten



Wat was de aanleiding om je aan te melden?
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Als initiatiefnemer krijg je voor het kappen van een boom (“een houtopstand vellen”) te maken met 

regels van rijk, provincie, gemeente en waterschap. Dit is een topactiviteit voor provincies (en veelal 

ook voor andere bevoegde gezagen).

Voor het Rijk had het maken van een vergunningcheck voor deze werkzaamheid geen prioriteit. Dat is 

vanuit dienstverleningsoogpunt ongewenst. Provincies konden dus kiezen: ieder voor zich aan gaan 

werken, of in gezamenlijkheid. Toen ging het Rijk bewegen: als de provincies tot overeenstemming 

zouden komen over de door hen gewenste vragenbomen, zou het Rijk de boel ontsluiten.



Aanpak en resultaten
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• Juridische analyse: welke regels mogen provincies stellen in aanvulling op de rijksregels?

• Technisch: mogelijkheden in het DSO

• Prototype vragenbomen voor

• Vergunningcheck: 3 varianten gemaakt

1. Basis -> in Fryslân en Noord-Holland

2. Andere tekst bij termijn waarop gemeld moet worden -> in Gelderland

3. Gebruik maken van geo-informatie -> in Zeeland

• Meldingsformulier

• Aanvraagformulier maatwerkvoorschrift



Aanpak en resultaten

• Afstemming vergunningcheckvragen met 2 waterschappen, 11 gemeenten en nog 3 extra 

omgevingsdiensten: bewustwording van waar een initiatiefnemer tegenaan loopt

• Demo aan de overige provincies

Hoe ziet de vergunningcheck eruit?

• https://pre.omgevingswet.overheid.nl/checken/

• Werkzaamheid: “boom of beplanting onderhouden of weghalen”

https://pre.omgevingswet.overheid.nl/checken/


Wat heb je geleerd en kun je anderen meegeven?
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1. Juridische werkelijkheid, technische mogelijkheden en doelgroep op elkaar afstemmen. Samenstelling van de groep: inhoudelijke

experts, TR-experts, DSO-experts: is niet makkelijk , levert soms ook wel frustratie op, maar heeft hierbij wel geholpen

2. De check is het belangrijkst voor de burger. En sommige dingen zijn zo complex dat een professional is, die voert geen 

vergunningcheck uit 

3. Niet voor elke regel is een vraag nodig in de vergunningcheck, sommige dingen komen zo weinig voor dat beheer meer kost dan een 

check missen  (80/20-regel)

4. De kracht zit in geo: je hoeft dan minder vragen te stellen

5. Afstemming gestart met de waterschappen en gemeenten. Zodat de gebruiker het zo makkelijk mogelijk gemaakt wordt

6. Onderhandeling: soms is het schikken, maar daardoor kom je samen tot een voor iedere deelnemer acceptabel resultaat. 

Constructieve houding

7. Elke deelnemer heeft actief meegewerkt

8. Fijn dat er mensen bij waren die iets soortgelijks al eens eerder gedaan hadden anders was het lastige zoektocht geworden

9. Positieve gespreksleiding, met een aanpak en werkvormen, voorbereiding



Hoe nu verder?
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1. De  finale versie van check, meldingsformulier en aanvraagformulier maatwerkvoorschrift komen binnenkort beschikbaar op de pre-

omgeving van het Omgevingsloket

2. Provincies die niet hebben meegedaan in de werkplaats hebben soms nog een eigen vragenboom: die worden verzocht de 

vragenboom te verwijderen anders zie je een dubbele vragenboom

3. Verzoek bij IPLO voor verduidelijking meerdere plichten bij eenzelfde werkzaamheid gedaan, voor gebruiker niet duidelijk dat die

plichten bij verschillende bestuursorganen zijn. Geldt breder dan houtopstanden!

4. In Fryslân wordt nu verder doorgepakt op het afstemmen van de regels met waterschap en gemeenten. Hier is nog veel te halen. Olv

Annemieke, deelnemer in onze werkplaats, zodat de continuïteit van wat wij gedaan hebben bewaakt wordt

5. Beheer van hetgeen we ontwikkeld hebben onder regie van de IPO-TR-groep brengen. Inhoudelijke mensen alsmede andere partijen 

worden vanuit daar aangehaakt in bv een vervolgwerkplaats als nieuwe vragen/ontwikkelingen opkomen

6. Ervaringen van de werking van de vragenbomen eerste kwartaal 2023 kan leiden tot aanpassingen

7. NB Boom kappen wordt momenteel ook aan soortenbeschermingsvragen gekoppeld dus de vragenbomen worden uitgebreider



De ‘Gouden Tips’ voor deelnemers aan deze sessie
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1. Samenstelling van de groep: juridische expertise, TR-expertise en DSO-expertise

2. Uitgangspunt: maak het de gebruiker zo gemakkelijk mogelijk:

Zet in op de kracht van geo

Stel geen vragen die bij een andere overheid thuishoren

Verwijs niet door met conclusies als: misschien heeft u nog een vergunning nodig van x, y of z

Maak afspraken: over taalgebruik (B1), begrippen (niet persé juridisch), aanspreekvorm etc etc

3. Gezamenlijk gemaakt = gezamenlijk beheren












































