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Interactieve sessie

• U kunt vragen stellen via de chat
• Graag inhoudelijke vragen 
• Er zitten experts klaar om uw vragen te 

beantwoorden
• Deze sessie is gebaseerd op de meeste gestelde 

vragen



Even voorstellen

Yousuf Yousufi, strategisch adviseur Omgevingswet, gemeente Zaanstad

Patricia Palmen, teamleider VTH, VNG

Mohamed el Allouchi, ministerie BZK, participatie ADS

De Omgevingstafel

Hanneke Kunst, projectleider VNG / ADS

Henri Kaper, facilitator Webinar, VNG



Ons programma in vier delen
1. Waarom de Omgevingstafel?
2. Wat is de Intaketafel en de 

Omgevingstafel?
3. Hoe werkt de Intaketafel en 

Omgevingstafel?
4. Hoe implementeert u de 

Omgevingstafel?



Gemeenten en ketenpartners aan het woord

• Mieke Bergkamp, 
gemeente Haarlem

• Jolanda van Wijk, 
gemeente Wageningen

• Rudi Vermeulen, 
gemeente IJsselstein

• Jeroen Bulthuis, 
RWS

• Melissa Geerlings, 
gemeente 
Krimpenerwaard

• Elske Schuurmans, 
gemeente HLT 
Samen



1. Waarom de Omgevingstafel?



De Omgevingstafel richt zich op complexe initiatieven

De Omgevingstafel

Appartementen in een 
oud schoolgebouw

Aanleg van een 
zonneweide



Een projectontwikkelaar
realiseert woningen

Een bedrijf vestigt zich op 
een bedrijventerrein 

De Omgevingstafel

De Omgevingstafel richt zich op complexe initiatieven



BEHEER
FORMULE

SNELSERVICE
FORMULE

ONTWIKKEL
FORMULE

ONTWERP
FORMULE

TOEZICHT
FORMULE

Vijf serviceformules

Over welke initiatieven hebben we het niet?



Van 26 weken 
naar 8 weken

Integraal

1 loket, 
1 voorkant

• De reguliere procedure van 8 weken wordt in 
veel gevallen de standaard

• Bij beoordeling van een plan integraal kijken
naar alle aspecten van de fysieke leefomgeving

• De gemeente wordt aanspreekpunt en 
verantwoordelijk voor afhandeling in de keten

Participatie • Bij aanvragen vergunning moet initiatiefnemer 
aangeven of en hoe er is geparticipeerd

De Omgevingstafel

Ja, mits • Met initiatiefnemer zoeken naar oplossingen
en mogelijkheden. Van toetsen naar adviseren

Waarom heeft u de Omgevingstafel nodig?
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Minimum voor VTH-proces

Basisvereisten:
• Proces verkennen initiatief ingericht (incl participatie)
• Vergunningen en meldingen kunnen ontvangen (techniek)
• Vergunningen en meldingen kunnen behandelen (proces)
• Vergunningen en meldingen kunnen beoordelen (beoordeling)

Ook toezicht en handhaving ingericht!
VTH ook aan Wkb aangepast!

Gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit ingesteld
Vergunningen en meldingen indieningsvereisten kunnen aanleveren
• Kunnen aanleveren van vragenbomen 
• Snelle dienstverlening voor topactiviteiten 



Hoeveel gemeenten en ketenpartners werken nu 
met de Omgevingstafel?

• 25% van de gemeenten en ketenpartners is 
gestart

• 25% van de gemeenten en ketenpartners is 
bezig met voorbereiding

• Met de overige 50% hebben we contact via 
de Rio’s



2. Wat is de Omgevingstafel?



Hoe gaat het nu?

De Omgevingstafel

Initiatiefnemer

Overheid



Hoe gaat het straks?

De Omgevingstafel

Initiatiefnemer

Overheid



Hoe gaat het nu?

De Omgevingstafel

Initiatiefnemer

Overheid

Ik kan geen goede 
informatie vinden.

Het duurt te 
lang. Het is 

een black box.

Geen aandacht voor 
mijn verhaal. Geen 

contactpersoon
Initiatiefnemer 

stapt naar 
wethouder

Ik wil eerder 
betrokken 

worden

Lang 
wachten op 
advies van 
collega’s

Veel niet-
ontvankelijke 

aanvragen



Van 26 weken 
naar 8 weken

Integraal

1 loket, 
1 voorkant

• De reguliere procedure van 8 weken wordt in 
veel gevallen de standaard

• Bij beoordeling van een plan integraal kijken
naar alle aspecten van de fysieke leefomgeving

• De gemeente wordt aanspreekpunt en 
verantwoordelijk voor afhandeling in de keten

Participatie • Bij aanvragen vergunning moet initiatiefnemer 
aangeven of en hoe er is geparticipeerd

De Omgevingstafel

Ja, mits • Met initiatiefnemer zoeken naar oplossingen
en mogelijkheden. Van toetsen naar adviseren

Waarom heeft u de Omgevingstafel nodig?

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPxtf3ldXZAhXMDOwKHSZmDpIQjRx6BAgAEAY&url=https://www.thuiscomfort.nl/home.html&psig=AOvVaw3mag2NElu7Vp1PK9qV2oj3&ust=1520338892921266
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiU2PKqltXZAhVO_KQKHZfnA5QQjRx6BAgAEAY&url=https://www.nieuwewegenggzenopvang.nl/verslagen/verslag-themabijeenkomst-participatie/&psig=AOvVaw1AMg8k2uRo1slbpQ-fuRjh&ust=1520338984930526


De Omgevingstafel

De oplossing: bedacht in Zaanstad

Provincie Noord-Holland 
werkt met het PRIP



De Omgevingstafel

De oplossing: de Omgevingstafel 

Met iedereen 
tegelijkertijd aan 
tafel

Voor de aanvraag is 
ingediend

https://youtu.be/DKSlH0YsK80


De Omgevingstafel

De essentie van de Omgevingstafel 
Samen aan tafel
1. Dialoog tussen initiatiefnemer en overheid
2. Samen werken aan een passende integrale 

oplossing (ja, mits)
3. Sneller en efficiënter. Niet na elkaar maar simultaan
4. Goede samenwerking met de ketenpartners

Voordat de aanvraag is ingediend
5.   Gewenste aanpassingen vroeg in beeld

Resultaat Omgevingstafel
6. Definitief ontwerp, concept aanvraag, advies 
adviseurs en een concept vergunning

https://youtu.be/DKSlH0YsK80


Eerst de intaketafel

Initiatiefnemer dient
aanvraag in conform is 
besproken aan de 
Omgevingstafel: de 
vergunning wordt 
eenvoudig in acht weken 
verleend.

Bespreking van het 
initiatief op de 
Intaketafel. Is het 
initiatief wenselijk?

Is een initiatief wenselijk: 
initiatiefnemer, 
belanghebbenden en alle 
betrokken overheidspartijen 
komen bij elkaar aan de 
Omgevingstafel.

Intaketafel Omgevingstafel Aanvraag



3. Hoe werkt de Omgevingstafel?
• Waarom heeft u één ingang nodig?
• Wat is de Intaketafel?
• Participatie aan de Omgevingstafel?
• Hoe werkt het overleg aan de Omgevingstafel?



Intake Verkennen Globaal 
ontwerp

Definitief 
ontwerp AanvraagStart

De Omgevingstafel

De stappen in het Omgevingstafel proces

Gesprek
Initiatiefnemer

IntaketafelÉén ingang

Omgevingstafel

Aanvraag



Diverse ingangen blijven, maar één registratie

Vergunningen
Handhaving
KCC
Planjurist
Afdeling Ruimte
Accountmanager EZ
Ondernemersloket
Adviseur Bedrijventerreinen

Een gemeente heeft diverse ingangen:

De Omgevingstafel

Gebiedsadviseur
Wijkmanager
Afdelingshoofd
Wethouder
Openbare Ruimte
Sociaal domein
Beleidsmedewerker
Diverse mailboxen

Eén ingang



Verschillende ingangen met diverse procedures



Fase van initiatiefnemer: zoekt contact met gemeente

De Omgevingstafel

Wat wordt anders?Waarom?

• Voorkomen dat 
aanvragers zonder
contact een
vergunning indienen 
en we 8 weken
hebben voor de 
afhandeling

• Vroeg samenwerken

• Totaal overzicht van 
alle plannen en 
ideeën

• Stroomlijnen van de 
afhandeling

• Kunnen sturen op de 
afhandeling

Eén ingang



De Omgevingstafel

Wegwijzer
Wat wordt anders?Waarom?

• Zorgen dat 
eenvoudige 
initiatieven de snelle 
route in gaan 

• Zorgen dat de 
complexe initiatieven 
signaleren en op de 
intaketafel komen

• Eenvoudige initiatieven
worden anders
afgehandeld dan 
complexe

• We krijgen meer inzicht
in de initiatieven

• De initiatiefnemer vult 
een intakeformulier in

Fase van initiatiefnemer: geeft informatie over plan



Intaketafel

Wat wordt anders?Waarom?

• Zorgt dat de 
initiatiefnemer vroeg 
weet of een plan 
wenselijk is

• Alleen een plan in 
behandeling nemen 
als het zinvol is

• Nieuw intaketeam
• Alles komt op de 

intaketafel
• Mandaat bij

intaketeam
• Initiatief kan stranden

Ja, mits

Fase van initiatiefnemer: is mijn plan wenselijk?



Hoe richt Rijkswaterstaat de ingang in?

De Omgevingstafel

Jeroen Bulthuis, 
RWS



Intaketafel

Wat wordt anders?Waarom?

• Zorgt dat de 
initiatiefnemer vroeg 
weet of een plan 
wenselijk is

• Alleen een plan in 
behandeling nemen 
als het zinvol is

• Nieuw intaketeam
• Alles komt op de 

intaketafel
• Mandaat bij

intaketeam
• Initiatief kan stranden

Ja, mits

Fase van initiatiefnemer: is mijn plan wenselijk?



Wat is de Intaketafel Omgevingswet?

Alle ruimtelijke en maatschappelijk initiatieven worden 
aan de intaketafel besproken en beoordeeld. Het 
hoofddoel is te bepalen of het initiatief wenselijk is. Dat 
wil zeggen: past het initiatief bij de omgevingsvisie van de 
gemeente en de ketenpartners en is het kansrijk om 
verder te ontwikkelen?

Zo weet de initiatiefnemer vroeg of diens plan wenselijk 
is. En gaan we als overheid alleen aan de slag met 
wenselijke initiatieven.



Wanneer gebruik je de Omgevingstafel wel en niet?

70% van de aanvragen: binnen 5 werkdagen via Snelservice 
Voorbeelden: Dakkapel, Kappen, Bijgebouw, Erfafscheiding, etc

15% van de aanvragen: regulier binnen 8 weken afhandelen
• Binnenplans (past in omgevingsplan en overige kaders)
• De kaders zijn helder
• Advies nodig van maximaal 2 afdelingen of ketenpartners.
• Weinig impact op belanghebbenden

15% van de aanvragen: met Omgevingstafel binnen 8 weken
• Buitenplans of binnenplans
• De kaders zijn niet helder
• Er is advies nodig van meer dan twee afdelingen of ketenpartners
• Veel impact op belanghebbenden



Rollen aan de Intaketafel

Relatiemanager of 
Inbrenger

Adviseur Ruimtelijke ordening

Adviseur Omgevingsvisie

Secretaris

Voorzitter

Adviseur Sociaal domein



De rol van het bestuur bij de Intaketafel 

• De uitkomst van de Intaketafel wordt gedeeld met het 
bestuur

• De wijze van delen kan verschillen:
Nee: bestuurlijke afstemming noodzakelijk
 Ja, mits: het bestuur periodiek informeren
Bij twijfel hakt het bestuur een knoop door

• Het advies van de Intaketafel wordt vastgelegd: bepaal 
de wijze waarop

• Doel: naar de initiatiefnemer communiceren we 
hetzelfde besluit



Voordelen van de Intaketafel

De Omgevingstafel

Voordelen overheid
- Alleen werken aan wenselijke

initiatieven leidt tot besparing
- Route via wethouder opgelost
- Overzicht van alle lopende initiatieven
- Sneller kunnen reageren op vragen
- Meer mogelijk maken
- Een duidelijk Ja, mits om samen aan 

verder te werken
- Integrale afweging

- Direct inzicht in de wenselijkheid 
van een plan

- Beter en sneller beeld van alle 
kaders en regels – en 
interbestuurlijk

- Snellere reactie op ideeën en 
plannen

- Integrale afweging van mijn plan
- Besparing van kosten
- Meer inzicht in het proces

Voordelen initiatiefnemer 



Hoe richt de gemeente Krimpenerwaard de Intaketafel in?

De Omgevingstafel

Melissa Geerlings, 
gemeente 

Krimpenerwaard 



Intake Verkennen Globaal 
ontwerp

Definitief 
ontwerp AanvraagStart

De Omgevingstafel

De stappen in het Omgevingstafel proces

Gesprek
Initiatiefnemer

IntaketafelÉén ingang

Omgevingstafel

Aanvraag



De Omgevingstafel

Gesprek
initiatiefnemer Wat wordt anders?Waarom?

• De initiatiefnemer 
krijgt alle informatie

• Het gesprek aan de 
Omgevingstafel gaat 
niet over de 
procedure

• Gelijke informatie bij 
alle deelnemers

• Bezoek op locatie
• Alle informatie helder 

voor initiatiefnemer
(en diens adviseur)

• Vooraf proces helder 
voor initiatiefnemer

• Route & timing is 
vooraf helder 

Fase van initiatiefnemer: inzicht procedure en regels



Inhoud gesprek Initiatiefnemer

• Wegwijs maken: 
omgevingsvisie, 
omgevingsplan, omgevings-
vergunning en de procedures

• Wegwijs maken in de 
werkwijze aan de 
Omgevingstafel

• Wegwijs maken in de 
besluitvorming en de juridische 
aspecten

• Samen opstellen planning 

De Omgevingstafel

• Informeren over 
intakeadvies

• Informeren over benodigde 
vergunning(en)

• Informeren over relevante 
regelgeving op de locatie

• Afspraken maken over de 
invulling van de participatie

• Kennismaken 
• Vragen naar het plan van de 

initiatiefnemer
• Vragen naar de planning van 

de initiatiefnemer
• Informeren over de 

aanwezigen aan de 
Omgevingstafel

Resultaat: goed contact Resultaat: inzicht in proces Resultaat: gelijke informatie

De relatie Het proces De inhoud



Hoe doet Wageningen participatie aan de 
Omgevingstafel?

De Omgevingstafel

Aanleg van een 
zonneweide

Jolanda van Wijk, 
gemeente Wageningen



De Omgevingstafel

Omgevingstafel

Wat wordt anders?Waarom?

• Integraal
• Interbestuurlijk
• Gelijktijdig advies
• Ja, mits
• Participatie
• Dialoog
• Tijd

• Vaste momenten 
Omgevingsteam

• Mondeling reageren 
i.p.v. schriftelijk

• Beslisser
• Interactie met 

initiatiefnemer
• Goede aanvraag

Fase van initiatiefnemer: plan mogelijk maken



Mogelijke rollen aan de Omgevingstafel
Adviseurs 
 Stedenbouw
 Wonen, recreatie, landschap, economische zaken, vastgoed
 APV: horeca, evenement, reclame, standplaats, brandveilig 

gebruik
 Sociaal domein: onderwijs, cultuur, sport, gezondheid
 Parkeren
 Beheer Openbare Ruimte
 Welstand: adviescommissie ruimtelijke kwaliteit  
 Monument/archeologie: monumentencommissie
 Milieu, omgevingsaspecten: Omgevingsdienst
 Veiligheid: Veiligheidsregio
 Water: waterschap
 Provincie: natuur en andere provinciale aspecten
 Adviseurs kabels, leidingen, molens, agrarisch
 Rijk: RWS, RCE, ProRail, defensie, I&M

De Omgevingstafel



Externe partijen
 Initiatiefnemer
Adviseur(s) initiatiefnemer
Belanghebbende of vertegenwoordiger daarvan 

zoals stakeholders of Belangenmanager

Procesbegeleiding
Gespreksleider
Beslisser
Casemanager/initiatiefmanager
Observator
Secretaris

Nieuwe rollen aan de Omgevingstafel

De Omgevingstafel



Wat is nieuw?

• De doelstelling van het gesprek is 
het initiatief mogelijk te maken

• De gespreksleider zorgt dat iedereen 
gehoord wordt en dat er een 
gezamenlijk advies komt

Alle deelnemers

De gespreksleider 

• De beslisser neemt een bindend besluit 
over de richting aan het einde van het 
gesprek

De beslisser  

• Observeert inhoud, proces en relatie 
en taalgebruik (te begrijpen voor 
initiatiefnemer)

• Verwoord zijn/haar observatie 
zodanig dat de deelnemers het een 
volgende keer nog beter doen

• Opent aan het begin de systemen 
waar het initiatief, plaats en andere 
relevante informatie beschikbaar is

• Zoekt tijdens de sessie noodzakelijk 
informatie

De observator

Geodata-analist



Verkennen & 
definiëren

Ontwikkelen 
globaal ontwerp

De Omgevingstafel

Drie rondes aan de Omgevingstafel

Opstellen definitief 
ontwerp



1. Maak werkafspraken wanneer 
ketenpartner noodzakelijk is. 
Werk met een goede planning. 
Organiseer digitaal vergaderen!

2. In aantal situaties kan de input 
vanuit een ketenpartner
meegenomen worden door de 
adviseurs van de gemeente of 
met een eenvoudig schriftelijk 
advies

3. Werk als regio samen op vaste 
dagen

Hoe werken we efficiënt samen met de ketenparters?



Primeur: de eerste digitale Omgevingstafel!

De Omgevingstafel

Digitale Omgevingstafel Elske Schuurmans, 
gemeente HLT Samen



Beeldvorming: Wat speelt er?
- Initiatiefnemer: toelichting op het plan 
- Belanghebbende: reactie op het plan
- Deskundigen: wat speelt er en wat zijn waarden?

Werken naar de oplossing
- Vraag aan alle deelnemers: hoe zou dit initiatief gerealiseerd kunnen worden?
- Vraag aan belanghebbende en initiatiefnemer: zijn de oplossingen haalbaar?

Afsluiting: Besluiten en afspraken door beslisser
- Samenvatting: het initiatief kan mogelijk worden vanwege de maatschappelijke 
waarde (…), het draagvlak (…) en de rechtmatigheid (…)
- De richting die door de initiatiefnemer wordt uitgewerkt
- De kaders die worden gesteld door deskundigen en belanghebbenden
- De timing voor het volgende definitieve ontwerp

Agenda dialoog Omgevingstafel 



De Omgevingstafel



Fase van de klant: ik dien mijn definitieve aanvraag

De Omgevingstafel

Aanvraag
Wat wordt anders?Waarom?

• In 8 weken beslissen 
is te snel

• Voor de aanvraag 
zoveel mogelijk 
gedaan hebben

• Indienen 
‘voorgebakken 
broodje’

• Afhandelen wordt 
stempelen in plaats 
van toetsen

• De aanvraag is niet 
meer het startsignaal 
om aan de slag te 
gaan

• Goede aanvraag
• Heel snel klaar



De Omgevingstafel

Voordelen voor de initiatiefnemer 

• direct contact met adviseurs
• samenwerken aan een passende 

oplossing (ja, mits)
• grotere kans van slagen
• snel beeld interbestuurlijke regels
• niet meer verrast worden door 

onverwachte nieuwe informatie
• veel beter inzicht in het proces
• sneller en efficiënter tot resultaat
• controle over de doorlooptijd
• minder kosten en uren

https://youtu.be/DKSlH0YsK80


De Omgevingstafel

Voordelen voor de overheid 

• omgevingswetproof
• alleen werken aan wenselijke

initiatieven
• veel beter inzicht in het proces
• meer kwaliteit
• sneller en efficiënter resultaat
• controle over de doorlooptijd
• elkaar kennen, communiceren in 

dialoog en niet alleen via papier
• gelijke werkwijze in een regio: 

handig voor de ketenpartners

https://youtu.be/DKSlH0YsK80


Haarlem: de initiatiefnemer en een echte case

De Omgevingstafel

Meer kwaliteit in de stad
Mieke Bergkamp, 

gemeente Haarlem



Intake Verkennen Globaal 
ontwerp

Definitief 
ontwerp AanvraagStart

De Omgevingstafel

De stappen in het Omgevingstafel proces

Gesprek
Initiatiefnemer

IntaketafelÉén ingang

Omgevingstafel

Aanvraag



De Omgevingstafel

Heeft u vragen?



4. Hoe implementeert u de 
Omgevingstafel?



Inrichten….. door te doen: oefenen = implementeren

Dienstverlening

Expertise

Samenwerking 
regio

Digitalisering en 
processen

Besluiten raad
Samenhang 

kerninstrumenten

Initiatiefproces
Behandelproces

Richten Inrichten



Welk type gemeente ben je?
1. Met alleen een Intaketafel
2. Met alleen een Omgevingstafel
3. Met een Omgevingstafel en een 

Intaketafel
4. Zonder een Omgevingstafel en 

zonder een Intaketafel

Hoe integraal werk je samen?
1. Rondom het bouwteam of RO
2. Met alle interne disciplines samen
3. Met de initiatiefnemer en 

belanghebbende samen
4. Met alle interbestuurlijke partners 

samen is de ketensamenwerking 
ingericht

Samen

Is het anders dan hoe u nu werkt?

Heel wenselijk
We werken in de regio met de 
ketenpartners op dezelfde manier 



2. Workshop Intaketafel

Tijdens de (digitale) workshops 
worden echte cases besproken. Er is 
veel ruimte voor feedback. Zo oefenen 
en experimenteren we.
We werken samen aan actieplan.

3. Workshop Omgevingstafel

Hoe werkt de implementatie aanpak van VNG / ADS?

Rudi Vermeulen, 
gemeente IJsselstein

1. Webinar



Hoe implementeert u de Omgevingstafel?

Hier vindt u informatie:
Plan van Aanpak, tools, presentaties, etc.

Alles over de Omgevingstafel

Kijk op de website: 
• Toolkit invoering 

dienstverlening

Implementatievragen?
• Neem contact op met uw 

Regionale 
implementatiecoach.

https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/omgevingswet-digitaal-stelsel-omgevingswet/digitaal-stelsel-omgevingswet/dienstverlening-en-serviceformules/toolkit-invoering-dienstverlening%20
about:blank


Welke stappen om te implementeren?

Proefdraaien
Omgevingstafel Top 5

Intaketafel in bedrijf

Één ingang in bedrijf

Voorbereiden

Start

Proefdraaien alle
plannen

Lancering

Besluit tot start

Besluit Raad

Afspraken 
ketenpartners

Besluit definitieve
werkwijze



De Omgevingstafel

Heeft u vragen?



De Omgevingstafel

Dank wel voor uw aandacht!!

Heel veel plezier en succes!!



Toegift: antwoorden op uw vragen
• Wat doe ik als een aanvraag toch direct wordt ingediend?
• Waar let ik op bij de implementatie?
• Welke afspraken maak ik over samenwerking?
• Hoe ondersteun ik de Omgevingstafel met het DSO?
• Welke hoofdprocessen zijn er straks?



Intake Verkennen Globaal 
ontwerp

Definitief 
ontwerp AanvraagStart

De Omgevingstafel

Gesprek
Initiatiefnemer

IntaketafelÉén ingang

Omgevingstafel

Aanvraag

Wat doen we als een aanvraag toch direct wordt 
ingediend zonder contact met gemeente?



Waar let ik op bij de implementatie?

Rol van bestuur

Medewerkers

Samen met 
ketenpartners

• Vroeg in het proces betrokken bij bepalen
wenselijkheid en haalbaarheid

• Van toetser naar adviseur. Nieuwe rollen, nieuwe
competenties

• Nieuwe samenwerkingsafspraken over planning, 
teamwork, expertise, dienstverlening

Informatievoor-
ziening

• Ondersteuning door zaakgericht werken. Aansluiting
DSO. Ontwikkelen wegwijzer, Intakeformulier

De Omgevingstafel

Capaciteit
• Ontwikkeltijd is nodig. Afhandeltijd wordt

Omgevingsoverleg aan de voorkant

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiU2PKqltXZAhVO_KQKHZfnA5QQjRx6BAgAEAY&url=https://www.nieuwewegenggzenopvang.nl/verslagen/verslag-themabijeenkomst-participatie/&psig=AOvVaw1AMg8k2uRo1slbpQ-fuRjh&ust=1520338984930526


• Het aanmelden van alle initiatieven via één ingang
• Het beoordelen van de wenselijkheid aan de Intaketafel
• De communicatie over keuzes aan de Intaketafel
• Het mandaat van de deelnemers aan de Intaketafel en de 

Omgevingstafel
• De positieve houding en het adviserende gedrag aan de Omgevingstafel
• Een vergelijkbare werkwijze aan de Intaketafel en Omgevingstafel 
• Beschikbare capaciteit aan de Omgevingstafel
• De planning van de Omgevingstafel
• Het beschikbaar hebben van voldoende kennis van ketenpartners zowel 

in beleid als uitvoering

Welke afspraken over samenwerking maken we?



Hoe ondersteun ik de omgevingstafel met het DSO?

Verzoek 
Omgevingsoverleg

Conceptaanvraag 
aanvullen

Conceptaanvraag 
aanvullen

Aanvraag 
indienenDSO Loket

Samenwerkingsvoorzieningen



Welke hoofdprocessen zijn er straks?

Wegwijzer, Intaketafel, Bouwmelding, complexe aanvragen in 8 weken zijn nieuw



Omgevingstafel film

https://youtu.be/DKSlH0YsK80



De Omgevingstafel

Dank wel voor uw aandacht!!

Heel veel plezier en succes!!


