Regiosamenwerking Omgevingswet?
De praatplaat Eén-overheid kennen veel
mensen inmiddels. Het maakt concreter wat het
betekent om als overheden in de regio Utrecht
één-overheid te zijn. In de eigen organisatie
vraagt dit een breed gesprek over de
onderdelen van de praatplaat en vervolgens
met de partners. Heeft uw organisatie dat
gesprek al gevoerd? Een goed beeld bij éénoverheid geeft een duidelijke kapstok naar
activiteiten ter voorbereiding op de
Omgevingswet in de organisatie en in de regio.
Meer informatie vind je hier.
Eerder ben je wellicht aanwezig geweest bij het
Digitale platform, bijeenkomst DSO-VTH,
provinciebrede samenwerking of de Omgevingswetdag. De bijeenkomsten Regiosamenwerking
Omgevingswet bundelen al deze krachten. We richten ons op de breedte van de Omgevingswet. Door
te zoek naar verbindingen, elkaar op de hoogte te houden en het uitwisselen van ideeën uit te kunnen
we elkaar helpen in de voorbereiding
Verschillende werkgroepen deelden hun stand van zaken in een pitch. Vervolgens zijn we
uiteengegaan in workshops over de onderwerpen één overheid, afstemming beleidsregels,
Omgevingstafel, meervoudige vergunningen en toepasbare regels. Tot slot hebben we de aanwezigen
gepeild door middel van een Mentimeter.

Pitches
1. Bruidsschat door Gelinde Groeneveld
De ODRU en de RUD Utrecht zijn bezig met de analyse van de Bruidsschat. In Trommelsessies van
de VNG gaan de Omgevings-en uitvoeringsdienst graag het gesprek aan met gemeenten over de
mogelijke keuzes en consequenties.
2. Informatieportaal door Luc de Horde
Luc de Horde: Eerder zijn zorgen en wensen geuit omtrent
de beschikbaarheid van informatie voor de verkenning en
formele afhandeling van een verzoek. We stellen voor als
Utrechtse ketenpartners de dienstverlening richting
initiatiefnemers én onszelf als overheidspartijen te
verbeteren. Daarvoor wordt een verkenning gestart voor
een regionaal GIS-informatieportaal: een ‘verkeersplein’
waar bronhouders (zoals de provincie,
omgevingsdiensten, waterschappen of de gemeenten)
informatie locatiegericht kunnen aanbieden voor andere
organisaties. Op dit moment vindt de werving voor een
projectleider plaats. De volgende stap bestaat uit het
opzetten van een projectgroep en het maken van een plan
van aanpak.
3. Omgevingstafel door Gonneke Cornelisse
Gonneke Cornelisse: Afgelopen najaar hebben 22 organisaties uit de regio
meegedacht over de voorwaarden, doelstellingen en onderzoeksvragen voor
pilots op de Omgevingstafel. De resultaten staan op
https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl/overheid/. Nu we weten wat we willen
leren, wordt het tijd om de handen uit de mouwen te steken. Maar hoe start je
een pilot? Een aantal gemeenten in onze regio heeft, samen met de VNG, een

ondersteuningsformule ontwikkeld op de Omgevingstafel. Ga je starten met een pilot of ben je al
gestart? Maak ook gebruik van de geboden ondersteuning en meld jouw gemeente aan bij Leana
Vlok! (leana.vlok@vng.nl)
4. Samenwerkingsvoorziening Toezicht & Handhaving door Luc de Horde
Conform het Plan van Aanpak zijn er in het eerste kwartaal van 2020 geen ontwikkelingen op dit
onderwerp. De Landelijke ontwikkelingen Samenwerkingsfunctionaliteit (SWF) worden gevolgd om na
te gaan of deze ook beschikbaar komt voor Toezicht en Handhaving.
5. Regionale bouwsteen door Gelinde Groeneveld
De regionale bouwsteen is een handreiking voor gemeenten om op het gebied van milieu keuzes te
maken voor hun omgevingsplan waarbij de afwegingsruimte (‘het mengpaneel’) wordt meegenomen.
6. Meervoudige vergunningen door Carolien Drupsteen
De werkgroep Meervoudige Vergunningen nodigt alle ketenpartners uit om mee te doen aan sessies
waarin we concrete afspraken maken om in 8 weken samen tot een vergunning te komen. Gedacht
kan worden aan afspraken over: hoe lang mag een partij doen over een advies, hoe worden stukken
uitgewisseld (mail of anderszins), worden kosten verrekend en hoe dan (relatie met leges) en hoe
wordt bepaald wie het coördinerend gezag is? We hopen de set afspraken voor de zomer ambtelijk op
te leveren.
7. Toepasbare regels Hans van Diën
Met Toepasbare Regels wordt in het DSO een vragenboom ondersteunt.
De vragenboom helpt de initiatiefnemer bij zijn oriëntatie of een bepaalde
activiteit op een bepaalde locatie mag en welke
verplichtingen/toestemmingen nodig zijn. Als Bevoegde Gezagen hun
regels niet toepasbaar maken kan de initiatiefnemer zich niet digitaal
oriënteren en zal zich op andere wijze bij het BG melden voor informatie.
8. VTH-Beleid door Wim Coopmans
Bevoegde gezagen leggen hun interne en onderlinge afspraken vast in beleid. Vanuit de Utrechtse
Waarden werken de gemeenten aan gezamenlijke beleidsproducten zoals een model voor de
risicoanalyse en voor een jaarverslag. De komende tijd wordt gewerkt aan de producten en afspraken
die nodig zijn voor de Omgevingswet.
Op 9 april vindt een bijeenkomst plaats met de mensen van het provinciale Interbestuurlijke Toezicht
(IBT). Hierbij wordt gezamenlijk besproken welke producten en afspraken we op 1-1-2021 willen
hebben en hoe we daarbij samen op kunnen trekken.
9. Aansluiting DSO met ondersteuning van het Migratieteam DSO-LV door Leana Vlok
Veel organisaties zijn druk bezig met het aanschaffen van software en het aansluiten op het DSO-LV.
Dit roept vragen op over hoe dit moet gebeuren en wat de beste strategie is. Een team van experts
staat klaar om organisaties te helpen en te begeleiden. Jouw (ICT)organisatie kan zo nodig hulp
inschakelen bij het bepalen van strategie op het gebied van digikoppelingen, VTH, publiceren van
Omgevingsplan met plansoftware, maken en publiceren van toepasbare regels of aansluiten op de
samenwerkvoorziening. Verzamel het liefst drie of meer organisaties met belangstelling en stuur een
mail met daarin de organisaties en contactpersonen naar leana.vlok@vng.nl. Tijdens de sessies van
ongeveer 2,5 uur beantwoorden wij alle vragen en geven we veel voorbeelden en
voorbeeldbestanden, zoals planningen.
10. Afstemming beleidsregels door Michella Smits
De workshop ‘regels afstemmen’ ging over het afstemmen van beleidsregels, algemene regels en
toepasbare regels (vragenbomen). Tijdens deze workshop heb ik - aan de hand van een
praktijkvoorbeeld - laten zien wat het betekent voor onze dienstverlening als we niet afstemmen. De

bedoeling was om de deelnemers de meerwaarde te laten zien en ideeën voor samenwerking op dit
gebied te verzamelen.

Workshops
1. Eén overheid door Danielle Verkade en Gelinde Groeneveld
In de workshop één-overheid hebben we ons zelf de kans gegeven een uur het speelveld te overzien.
Daarbij deelden we dromen en uitdagingen. Alles mocht gezegd worden. Dat leverde twee totaal
verschillende gesprekken op. Belangrijke onderwerpen:
-

Hebben we (samen) voldoende aandacht voor de veranderopgave voor medewerkers en
organisaties?
- Is er sprake van handelingsverlegenheid bij medewerkers? Hoe kom je daar overheen?
- Verlangen om samen aan het werk te gaan
- Behoefte aan het openen van een digitale snoepwinkel (marktplaats) met:
o best practices voor (kleine) werkvormen die je kunt gebruiken
o initiatieven bij partners waar je mag komen kijken of meedoen
- Willen we samen opleiden? Of doet VNG of ODNL daar al wat in?
Veel vragen, veel gesprekken, geen concrete afspraken. Het idee van de digitale snoepwinkel zoekt
een creatieve ondernemer…
2. Afstemming beleidsregels door Michella Smits
De deelnemers zagen zeker de meerwaarde voor de dienstverlening van afstemmen. De conclusie uit
beide workshops was dat de dienstverlening niet het gewenst niveau heeft als we als bevoegde
gezagen onze regels niet op elkaar afstemmen. De meeste winst valt te halen bij het afstemmen van
de toepasbare regels (vragenbomen). Ook bleek dat we het door het opschonen van alle regels, veel
eenvoudiger kunnen maken voor initiatiefnemers. Probleem is wel dat deze acties veel tijd kosten en
dat de meeste mensen hier onvoldoende tijd voor hebben. De provincie en HDSR willen daarom
starten met 1 of 2 (gezamenlijke) topactiviteiten. Het zou mooi zijn als daar nog enkele gemeentes aan
mee willen doen. Gemeentes die interesse hebben kunnen contact opnemen met
michella.smits@hdsr.nl.
3. Omgevingstafel door Gonneke van Wijhe- Cornelisse
De eerste workshopronde was gericht op beginners: wat is de bedoeling van de Omgevingstafel en
hoe zien de stappen in de Omgevingstafel eruit? De tweede ronde was gericht op gevorderden. Onder
andere gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede deelden hun ervaringen. De eerste
gemeente oefent wekelijks met de intaketafel. Zij maken gebruik van een gedragspsycholoog om de
collega’s voor te bereiden op de juiste houding voor de Omgevingstafel. Gemeente Wijk bij Duurstede
start binnenkort met een Omgevingstafel op een specifiek project (zonneweides). Wil je meer weten?
Neem contact op met de regionale werkgroep Omgevingstafel via Gonneke van Wijhe-Cornelisse
omgevingswet@odru.nl.
4. Meervoudige vergunningen door Carolien Drupsteen en Wim Coopmans
In de workshop is met de aanwezigen gesproken over wat ervoor nodig is om in 8 weken samen tot
een vergunning te komen. Vervolgens konden aanwezigen zich inschrijven voor de in de pitch
genoemde sessies. We denken aan casemanagers, senioren VTH-beleid, administratieve kracht (niet
elke organisatie hoeft alle 3 af te vaardigen. Het vraagt een tijdsbesteding van 3 dagen, mogelijk met
2 middagen uitloop en beperkt huiswerk tussendoor. De data van de werksessies zijn: 5 mrt, 19 mrt en
31 mrt hele dag en mogelijke uitloop op 16 april en 7 mei de middag. Tijdens de bijeenkomst
Regiosamenwerking op 28 januari hebben veel mensen zich al aangemeld. Het zou mooi zijn als alle
40 ketenpartners van Utrecht iemand afvaardigen om deel te nemen, want we streven ernaar dat de
afspraken straks voor alle partijen gelden. Als jij of een collega ook mee wilt doen, mail dat dan voor
15 februari aan: Omgevingswet@provincie-utrecht.nl. Alexander Hermanns van de VNG begeleidt de
bijeenkomst. Hij heeft ervaring met het begeleiden van dit proces in andere regio’s. Voorlopig
aanspreekpunt voor dit project is Carolien Drupsteen van de gemeente Amersfoort
(c.drupsteen@amersfoort.nl); een externe trekker wordt geworven.

5. Toepasbare regels door Hans van Diën
In de Workshop Toepasbare Regels is op hoofdlijnen een presentatie gegeven over het doel van
toepasbare regels, hoe de systematiek werkt met handvatten en tips om ermee aan de slag te gaan.
Met een demo van de vergunningchecker kapmelding (Provincie Utrecht) is inzicht gegeven in de
praktische uitwerking van de toepasbare regels, vragenboom, annotatie op kaart en welke
verplichtingen/toestemmingen een initiatiefnemer bij welke Bevoegd Gezag heeft. Als afsluiting is
geïnventariseerd welke ondersteuning de deelnemers nodig hebben bij dit onderwerp. Met de
Regionaal Implementatiecoach Omgevingswet – Regio Utrecht (RIO) Leana Vlok worden afspraken
gemaakt over het vervolg van dit onderwerp.

Mentimeter
Tot slot zijn de aanwezigen samengekomen in de Statenzaal voor de afronding met een Mentimeter.
De resultaten daarvan vind je op de volgende pagina’s. We willen iedereen bedanken die heeft
meegewerkt aan deze bijeenkomst! De volgende bijeenkomst Regiosamenwerking Omgevingswet
vindt plaats op dinsdagochtend 21 april in de foyer van het Huis van de Provincie in Utrecht.
Hiervoor zijn we altijd op zoek naar collega’s die mee willen denken over de verbetering van de
bijeenkomst of tijdens een bijeenkomst hun ervaringen willen delen. Mail daarvoor naar
Omgevingswet@provincie-Utrecht.nl of Omgevingswet@ODRU.nl.

