
   

Praktijkvoorbeeld Omgevingswet

Samenwerken aan een vergunning 
voor een steiger in de Ringvaart 
begint bij regelgeving

De gemeente Haarlemmermeer werkt samen met 
het Hoogheemraadschap van Rijnland en de 
provincie Noord-Holland aan betere, integrale 
dienstverlening voor burgers in de pilot Steigers in 
de Ringvaart. Albert Bouma, kwartiermaker 
digitalisering Omgevingswet bij de gemeente 
Haarlemmermeer is de trekker van de pilot.

Wat is het idee?
Om de gemeente Haarlemmermeer loopt een 
ringvaart/ringdijk van 62 kilometer lang. Geregeld wil 
een bewoner een steiger aanleggen om een bootje 
aan te meren. Hij moet dan een vergunning vragen 
bij drie overheden: de gemeente Haarlemmermeer, 
het Hoogheemraadschap van Rijnland en de provin-
cie Noord-Holland. Dat betekent: drie keer gegevens 
aanleveren en drie keer maximaal 26 weken wachten. 

Soms zegt de ene overheid ja en weigert de andere. 
De nieuwe Omgevingswet biedt kansen om dat als 
één overheid beter te gaan doen voor aanvragers. 

Hoe pak je het aan?
Het is een zoektocht, het eindbeeld is dat er in 2021 
een digitaal loket is en dat de aanvrager niet meer 
hoeft te weten of hij bij de gemeente, het waterschap 
of de provincie is. Wij willen daar op vooruitlopen en 
kijken wat we nu alvast kunnen regelen.

Waar loop je tegenaan?
Om te beginnen moeten de regels op elkaar worden 
afgestemd. Een jurist heeft alle regels doorgenomen 
en naast elkaar gelegd. Tegenstrijdigheden bleken er 
(gelukkig) niet in te zitten, wel onhandige definitiever-
schillen. Wat het ene bevoegd gezag de ‘breedte’ 



   

noemt is bij het andere ‘de diepte’. Kleine verschillen 
waren er ook, de ene overheid staat – bij wijze van 
spreken – een maximale breedte van vijf meter toe, 
de ander zes.  Wat we nu gaan doen is uniformeren 
en dereguleren. Drie juridisch medewerkers gaan 
samen overleggen hoe dat kan. Als er consensus is 
gaan ze elk terug naar de eigen organisatie met een 
voorstel voor het wijzigen van de regelgeving, dat is 
niet simpel. Alle besturen moeten ja zeggen, elk 
bestuur wil zorgvuldig met regelgeving omgaan. Je 
kunt er ook verschillend tegenaan kijken. Zo heeft het 
hoogheemraadschap al aan aantal zaken vergun-
ningsvrij gemaakt, de provincie niet. 

Hoe heb je het georganiseerd?
Vanuit elk bevoegd gezag zijn minimaal twee contact-
personen betrokken: één op het gebied van vergun-
ningverlening en één op het vlak van organisatie en 
ICT. Er is één keer in de twee weken overleg op het 
eigen werkterrein en bij grote onderwerpen gaan we 
in bredere kring met elkaar om tafel. Zo is er inmid-
dels twee keer een werksessie geweest voor grote 
vraagstukken. We krijgen hiervoor procesbegeleiding 
vanuit het programma Aan de slag met de Omge-
vingswet. 

Wat levert het op?
Nieuwe inzichten. Is het bijvoorbeeld altijd nodig om 
zelf te gaan kijken om de doorvaarbaarheid van het 
water te waarborgen? In zo’n werksessie vroeg een 
ICT’er: zijn de maten bekend? Ja? Dan kun je het 
allemaal tekenen op een digitale kaart. Hier mag het 
wel, daar niet. Zo’n notie leidt tot een andere manier 
van denken. Dankzij informatietechnologie is er veel 
meer mogelijk dan vroeger. Daarom is het gesprek 
ook zo belangrijk. We bouwen aan een gezamenlijk 
denkkader, we leren elkaars taal spreken en we leren 
elkaars perspectief kennen. 

Wat zijn de kernpunten?
Het gaat om drie dingen: de regels, hoe het er gaat 
uitzien in het loket en hoe de bevoegde gezagen 
samenwerken bij de afhandeling. Dat moet een snel 
proces zijn want een initiatiefnemer moet straks 
binnen acht weken zijn vergunning of zijn afwijzing 
hebben. Het werken aan eenduidige, eenvoudige en 
toepasbare regels is de eerste opgave. Vanuit het 
programma Aan de slag met de Omgevingswet wordt 
gewerkt aan serviceformules. Een snelle route voor 
eenvoudige aanvragen, een duidelijk proces voor 
complexe zaken. Wij merken dat als we niks verande-
ren aan onze regels, we in ingewikkelde serviceformu-
les terecht komen. Hoe ingewikkelder de regels, hoe 
moeilijker het wordt om te komen tot toepasbare 
regels, die je kunt vatten in een beslisboom die 
gebruikers doorlopen. Het feitelijke kernpunt is dus 
de regelgeving. Daar moet eerst iets gebeuren voor 
je kunt zeggen hoe het eruit gaat zien in het loket. 

Kort en krachtig

• Voer het gesprek met andere bevoegde 
gezagen. Snelle en adequate dienstverlening en 
optreden als een overheid vereist dat je elkaars 
perspectief kent en dezelfde taal spreekt.

• Maak regels uniform en zo eenvoudig mogelijk.
• Nodeloos ingewikkelde regelgeving leidt tot 

ingewikkelde procedures.

Contactpersoon
Albert Bouma, Albert.Bouma@haarlemmermeer.nl, 
tel. 023-5674663.
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