UITWERKING OMGEVINGSTAFEL UTRECHTS MODEL
Hieronder vind je het schema van en de stappen binnen het Utrechtse model voor de Omgevingstafel. In de stappen zijn de punten vanuit de werksessies opgenomen. Een aantal belangrijke opmerkingen konden we niet kwijt in
het schema en staan daarom hieronder genoemd (8 punten).
1.
2.
3.
4.
5.

Kaderstelling in Omgevingsplan (OP) en Omgevingsvisie (OV) is bepalend voor de inspanning en informatiebehoefte tijdens het omgevingstafelproces;
Informatiebehoefte gaat van grofmazig → fijnmazig in het omgevingstafelproces;
Verleiden met korting op de leges voor de vergunning bij het doorlopen van de omgevingstafel. Eventuele andere verleidingen: maatwerk, etc.
Onder de Omgevingswet is het ook mogelijk om leges te heffen op toetsing milieu. NB. Voor meldingen mag je geen leges heffen. Toezicht mag ook niet verrekend worden;
De exploitatieovereenkomst bij een ruimtelijke wijziging biedt ook mogelijkheden voor het verrekenen van ambtelijke kosten.
Daarnaast kun je ook nog leges heffen voor de vergunningprocedure die daarna gaat lopen.
6. De Omgevingstafel leidt uiteindelijk tot een advies aan het college/raad waarin positief danwel negatief wordt geadviseerd. Het college/de raad neemt het advies wel of niet over.
Het eindproduct is dus geen besluit.
7. De Omgevingstafel is geslaagd als deze leidt tot een ontvankelijke aanvraag die kan worden afgehandeld binnen de termijn van 8 weken.
8. Alles draait om verwachtingsmanagement. Er moet duidelijkheid zijn naar de initiatiefnemer over het gehele proces, de kosten (leges), indieningsvereisten, termijn van de Omgevingstafel, de deelnemers van de
Omgevingstafel (dat een initiatiefnemer niet schrikt als er een groot aantal adviseurs aan tafel zit), wat de initiatiefnemer moet doen binnen de participatie en dat de initiatiefnemer een zeker mate van professionaliteit inbrengt
tijdens de Omgevingstafel (door bijvoorbeeld een eigen adviseur mee te nemen).
SCHEMA UTRECHTSE MODEL OMGEVINGSTAFEL
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STAPPEN UTRECHTSE MODEL OMGEVINGSTAFEL INCLUSIEF UITWERKING WERKSESSIES

Stap 1:
Wegwijzer/
Quickscan

Wat is het
beoogde
resultaat van de
stap?

Geeft antwoord op de vraag:
Is het initiatief van de
initiatiefnemer geschikt voor het
proces van de Omgevingstafel?
Wie moet worden gevraagd voor
de intaketafel en/of het proces
daarna?

Stap 2:
Intaketafel

Geeft antwoord op de vragen:
Willen we dit initiatief? Ligt dit in de
bestuurlijke lijn.
Zo ja: welke deelnemers zijn nodig voor
de eerste Omgevingstafel?
Zo nee: no go.

Stap 3:
Gesprek
initiatiefnemer

Geeft inzicht in:
Het initiatief
Verwachtingen t.a.v. het proces
Ja, mits-houding en coöperatieve houding
is heel belangrijk.
Het is aan de initiatiefnemer om te
bepalen of hij aan de ja, mits wil voldoen.
Alleen als dat niet het geval is, afwijzen.

De omgevingstafel is alleen bedoeld
voor complexe initiatieven.

De frontoffice ontvangt het initiatief,
registreert deze en zet het door naar
de accounthouder.
De accounthouder geeft aan waarom
hij welke ketenpartners van belang
acht in het proces. De accounthouder
is de contactpersoon voor de
initiatiefnemer en de andere
deelnemers.
De gemeentelijke partners geven waar
mogelijk een lijst met criteria wanneer
zij sowieso betrokken willen worden.
Dit kan ook een lijst zijn wanneer zij
niet betrokken willen worden.
Secretaris zorgt voor rondsturen
informatie, planning, uitnodigen
gemeentelijke partners en verzamelen
reacties.

Geeft inzicht in:
Waar zit de ruimte / oplossing
(ja,mits)?
Informatie die nodig is om tot een
integrale afweging te komen
(invulling van de mits)
Het kan voorkomen dat één
omgevingstafel genoeg is. Zie dan stap 5.
Ook afwijzen kan een resultaat zijn in het
geval de initiatiefnemer niet kan of wil
voldoen aan de ja, mits of als de essentie
van het plan zo gaat afwijken dat er sprake
is van een nieuw initiatief.

Je kan later in het proces nog op- of
afschalen.

Wie is bij de stap
betrokken?

Stap 4:
Omgevingstafel
1

De accounthouder

De accounthouder

Ambtelijke deelnemers? Te bepalen door
ketenpartners. Vooral van belang bij
meerdere bevoegde gezagen.

De initiatiefnemer en zijn/haar eventuele
adviseur
Rol:

Bestuurders? Te bepalen door ketenpartners.
Vooral van belang bij meerdere bevoegde
gezagen.

1.
2.
3.

Afhankelijk van de afspraken in
dienstverleningsovereenkomsten en ten
aanzien van mandatering.

Toelichting van eigen plan;
Een van de partijen (deelnemer)
van de omgevingstafel;
Professionele houding (of
adviseur mee).

De accounthouder bewaakt de integrale
afweging en bepaalt of voldaan wordt aan
de indieningsvereisten voor de aanvraag.
Verder stelt hij het inhoudelijk advies op en
formuleert hij/zij welke aspecten verder
moeten worden onderzocht of uitgewerkt.
De initiatiefnemer en zijn/haar eventuele
adviseur dienen bij voorkeur aanwezig te
zijn bij de Omgevingstafel zodat zij
opheldering kunnen verschaffen en kunnen
meedenken over voorgestelde
aanpassingen aan het initiatief. Zij hoeven
niet aanwezig te zijn, maar hebben dan ook
geen inbreng of mogelijkheid tot
aanpassing.
Belanghebbenden conform gemeentelijk
beleid. Optie kan zijn één belanghebbende
per belang aan te haken of het per geval
bepalen met de accounthouder.
Adviseurs. Aan de hand van stap 2 worden
adviseurs uitgenodigd voor het overleg
Secretaris. Zie stap 1. Bij deze stap tevens
verzorgen notulen.
Voorzitter. Begeleiden van gesprek (LSD)
en bepalen wanneer het doel van het
overleg is bereikt. Overwogen kan worden

Stap 5:
Omgevingstafel
2

Een advies aan het college waarin
positief/ negatief wordt geadviseerd.
onder de voorwaarden:
Dat de aanvraag conform
besproken wordt ingediend
Dat deze aanvraag binnen een
gestelde tijdspanne wordt
ingediend
Het kan voorkomen dat twee
omgevingstafels niet genoeg zijn. Er
volgt dan nog een derde.
Ook afwijzen kan een resultaat zijn in
het geval de initiatiefnemer niet kan
of wil voldoen aan de ja, mits of als
de essentie van het plan zo gaat
afwijken dat er sprake is van een
nieuw initiatief.
De accounthouder bewaakt de
integrale afweging en bepaalt of
voldaan wordt aan de
indieningsvereisten voor de aanvraag.
Verder stelt hij het inhoudelijk advies
op en formuleert hij/zij welke
aspecten verder moeten worden
onderzocht of uitgewerkt.
De initiatiefnemer en zijn/haar
eventuele adviseur dienen aanwezig
te zijn bij de Omgevingstafel zodat zij
opheldering kunnen verschaffen en
kunnen meedenken over
voorgestelde aanpassingen aan het
initiatief. Zij hoeven niet aanwezig te
zijn, maar hebben dan ook geen
inbreng of mogelijkheid tot
aanpassing.
Belanghebbenden conform
gemeentelijk beleid. Optie kan zijn
één belanghebbende per belang aan
te haken of het per geval bepalen
met de accounthouder.
Adviseurs. Aan de hand van stap 4
worden adviseurs uitgenodigd voor
het overleg.
Secretaris. Zie stap 4.

Welke informatie
is nodig? Van
wie?

-

-

Hoe wordt de
stap aangepakt
(proces)

De gegevens van de
initiatiefnemer en van het
initiatief
Criteria gemeentelijke partners,
zie hierboven.

Enkele indicaties van dat een
omgevingstafel passend kan zijn:
Het gaat om een
omgevingsplanactiviteit
Veel gemeentelijke en
bestuurlijke partners zijn
betrokken
Het initiatief ligt politiek gevoelig
Er is sprake van complexe
milieuproblematiek
Er is sprake van bovenwijkse/
bovenplanse kosten

-

De gegevens van de initiatiefnemer en
van het initiatief
Informatie van de Accounthouder over
het initiatief (pitch?)
Informatie van de mogelijke
ketenpartners van belang zijn in het
proces.

De soort informatie die gebruikt wordt moet
antwoord geven op de vraag: willen we dit
initiatief?
Gestructureerd en structureel overleg

Informatie over hoe het proces tijdens de
omgevingstafel gaat verlopen en wat de
initiatiefnemer kan verwachten.
De initiatiefnemer informeren over wat
van hem/ haar verwacht wordt.
Toelichting van initiatiefnemer op het
initiatief.

Overleg (bv. op locatie) / telefoon of per
brief

Gezien de agenda’s van betrokkenen
kunnen de vaste overlegstructuren
van de omgevingstafel worden
gebruikt

een onafhankelijke voorzitter in te huren
(bv. met mediationachtergrond)

Voorzitter. Zie stap 4.

Bestuurders? Te bepalen door
ketenpartners

Bestuurders? Te bepalen door
ketenpartners

Informatievoorziening aan deelnemers
door Secretaris.

Informatievoorziening aan
deelnemers door Secretaris.

Deelnemers moeten goed voorbereid bij
het overleg verschijnen!!!

Deelnemers moeten goed voorbereid
bij het overleg verschijnen!!!

Goed verwachtingsmanagement door de
voorzitter over het proces aan de
belanghebbenden, maar ook naar alle
deelnemers.

Het advies van de Gemeenteraad
moet worden ingebracht door de
Accounthouder als de Raad
adviesrecht krijgt.

Overleg

Overleg

Mogelijk verloop:
De voorzitter legt het proces en de
rollen uit
(verwachtingenmanagement).
De initiatiefnemer/ adviseur pitchen
het initiatief
Er worden vragen gesteld door
deelnemers
Bepalen van eventuele knelpunten en
mogelijke oplossingen
Er wordt bepaald of nadere
informatie nodig is (bv. rapporten) en
wanneer dit wordt aangeleverd.
Bepalen of en wanneer een volgende
omgevingstafel plaatsvindt.

Zie stap 4.

Vervolg van het proces: intaketafel,
normale procedure óf snelservice
formule.

Welke
randvoorwaarden
zijn nodig?

Zie document ‘Algemene
Randvoorwaarden Omgevingstafel
Utrechts model’.

Zie document ‘Algemene Randvoorwaarden
Omgevingstafel Utrechts model’.

Geen randvoorwaarden

Zie document ‘Algemene
Randvoorwaarden Omgevingstafel
Utrechts model’.

Verloop:
De initiatiefnemer /adviseur
pitschen de aanpassingen of
aanvullingen op de eerste
omgevingstafel
Er worden vragen gesteld door
de deelnemers
Bepalen van eventuale
knelpunten en mogelijke
oplossingen
Er wordt bepaald of nadere
informatie nodig is (bv.
rapporten) en wanneer dit
wordt aangeleverd.
Of: Stemronde waar per belang
wordt nagegaan of in het kader
van het belang ingestemd of
negatief advies wordt
uitgebracht over het initiatief
Stemronde niet anoniem:
aandachtspunten moeten
worden meegenomen
De accounthouder stelt het
advies op.
Zie document ‘Algemene
Randvoorwaarden Omgevingstafel
Utrechts model’.

