Agendapunt Provinciaal Samenwerkingsoverleg (PSO-VTH) van 11 oktober 2019:
Omgevingstafel
Essentie / samenvatting:
De impact van de Omgevingswet op het vergunningverleningsproces en de dienstverlening is behoorlijk. De
duur wordt sterk ingekort; alle aanvragen moeten in principe via de reguliere procedure binnen 8 weken
worden afgehandeld. Ook de wijze waarop vergunningaanvragen getoetst worden verandert.
De Omgevingswet vraagt om een integrale afweging, met als uitgangspunt: ‘Hoe kunnen we dit initiatief
mogelijk maken?’
Bij vergunningaanvragen waar meerdere overheden regels voor stellen, wordt er één bevoegd gezag
aangewezen als coördinator van het afhandelingsproces. De Omgevingswet gaat uit van een gelijkwaardige
informatiepositie voor de initiatiefnemer. Dit houdt in dat de geldende regels begrijpelijk ontsloten moeten
worden en dat er zaakgericht gewerkt moet worden. Op die manier kunnen initiatiefnemers het
vergunningverleningsproces volgen.
Tenslotte komt er een aanvraagvereiste participatie bij vergunningaanvraag, die initiatiefnemers stimuleert om
informatie te verschaffen over de wijze waarop de belangen van belanghebbenden zijn gehoord en hoe het
resultaat daarvan is verwerkt in het plan. Dit alles vraagt om een zorgvuldig proces. Een proces van overleg
over het initiatief met bestuurlijke partners, ketenpartners en belanghebbenden, kan in het geval van een
complexe aanvraag naar verwachting niet binnen 8 weken worden doorlopen. Het advies is om een
uitgebreider vooroverleg in te richten en dat Omgevingswetproof te maken.
Het vooroverleg speelt zich af voordat de formele vergunningaanvraag wordt ingediend en de afhandeltijd van
8 weken gaat lopen.
Een provinciebrede werkgroep heeft gewerkt aan een ontwerp voor een overleg voor de initiatieffase van een
complex plan. Hierbij is gebruik gemaakt van het dialoogmodel van de Omgevingstafel zoals dat door de VNG,
samen met de gemeente Zaanstad, is ontwikkeld. Aan deze tafel komen (in een of meerdere sessies) de
initiatiefnemer en alle betrokkenen bij elkaar. Het initiatief wordt dan besproken vanuit de gedachte om het
mogelijk te maken. Dit levert de initiatiefnemer een integraal advies op, waarmee hij de vergunningaanvraag
kan opstellen en indienen. Daarna kan de vergunning in acht weken worden afgehandeld.
Voorgesteld wordt om in 2019 een pilot voor het toepassen van de Omgevingstafel op te zetten en deze in
2020 met meerdere partners uit te gaan voeren.
Voorgeschiedenis:
Volgens planning zal de Omgevingswet in 2021 in werking treden. Door de provinciebrede werkgroep is in
overleg met de VNG gewerkt aan bijgevoegd voorstel voor een dialoogmodel met de omgevingstafel. Dit model
is besproken met de samenwerkende overheden in verschillende ambtelijke overleggen. Meerdere gemeenten
en andere overheidspartners hebben zich inmiddels aangemeld om in 2020 pilots uit te gaan voeren met de
omgevingstafel.
De provincie is inmiddels gestart met een soortgelijk dialoogmodel, het Provinciale Initiatieven Platform (PRIP).
Hier wordt op dit moment ervaring mee opgedaan.
Meetbaar/beoogd beleidseffect:
Toepassing van de Omgevingstafel kan betrokken overheden ondersteunen inhoud te geven aan de EénOverheidsgedachte. Het ontwerpen en uitvoeren van pilots kan de noodzakelijke kennis en ervaring opleveren
om doorontwikkeling en implementatie mogelijk te maken.
Gevolgen voor de middelen:
☐
Ja → er is in de begroting in voorzien,
☐
Ja → er is niet in de begroting in voorzien, dus een begrotingswijziging noodzakelijk
☒
Nee. Het betreft het op een andere wijze uitvoeren van bestaande werkzaamheden.
Beslispunten:
Het Provinciaal Samenwerkingsoverleg Utrecht van 11 oktober 2019 besluit:
1. Commitment uit te spreken voor het ontwerpen en uitvoeren van pilots met
de Omgevingstafel.
2. Ervaringen met pilots en toepassing van de Omgevingstafel en PRIP met
elkaar te delen.

