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Wie zijn wij?
• Inge Kure

Voorzitter Omgevingstafel Twente

• Bert Blaauwendraad

Voorzitter Omgevingstafel Twente

• Carolina Andersson

Secretaris Omgevingstafel Twente



Omgevingstafel Twente
• Doel: Integrale afstemming ketenpartners ten behoeve van

• haalbaar maken van (gewenste) initiatieven
• door in dialoog te zoeken naar oplossingen/verbeteringen
• verstrekken van adviezen en beoordeling van haalbaarheid

• Welke initiatieven (richtlijn):
• buitenplanse activiteiten
• waarvan door het bevoegd gezag de wenselijkheid is bepaald
• en waar t.b.v de haalbaarheid ten minste 2 ketenpartners nodig 

zijn voor advies.



Omgevingstafel Twente
• Wanneer (richtlijn):

• In de verkenningsfase / vooroverleg 
voorafgaande aan een aanvraag
omgevingsvergunning

• Resultaat:
• integraal afgestemd advies ten behoeve van 

het bevoegd gezag / pre-beoordeling
• verslag met aanbevelingen voor verdere 

uitwerking / planverbeteringen
• voorkennis ketenpartners voor formele 

beoordeling VTH proces



Omgevingstafel Twente
• Wat is de tafel NIET: 

• middel voor breed omgevingsoverleg (inclusief 
participatie)

• bevoegd iets te zeggen over wenselijkheid
• bedoeld voor regionale beleidsmatige of 

programmatische afstemming (mag wel…)
• toetsingsinstrument in formele procedure
• bevoegd besluiten te nemen ten aanzien van de 

adviezen (om die reden geen beslisser aan tafel)



Samenstelling 
Omgevingstafel Twente
Wie zitten er aan tafel: 

• dat is in principe aan het bevoegd gezag!

• ten minste:
• casemanager bevoegd gezag
• ketenpartners (Provincie, GGD, ODT, Veiligheidsregio, 

Waterschap, Oversticht)
• voorzitter en secretaris Omgevingstafel

• optioneel:
• eventueel noodzakelijk/gewenste collega’s bevoegd gezag
• initiatiefnemer
• externe adviseurs



Omgevingstafel Twente
• Waarom regionaal georganiseerd:

• gezamenlijk kunnen werken aan:
• efficiency en snelheid
• uniformiteit in proces en advisering
• deskundigheid

• maar ook ruimte voor maatwerk!
• beschikbaar voor (kleine) gemeenten die sporadisch een 

omgevingstafel nodig hebben.
• in huidige (pilot) fase óók:

• kennis en ervaringen delen (zo zijn we met elkaar 
begonnen)

• vergroten bekendheid en doel omgevings(tafel)overleg



Omgevingstafel Twente
• Lokaal of Regionaal: In Twente beide!

• enkele (grotere) gemeenten organiseren (ook) hun eigen 
Omgevingstafel met ketenpartners

• de meeste gemeente willen voor afstemming met de 
ketenpartners (ook) gebruik maken van de Omgevingstafel 
Twente

• sowieso heeft iedere gemeente (ook) een eigen interne tafel 
(bv. intaketafel).



Uitgangspunten 
Omgevingstafel Twente
• Omgevingstafel is: onderdeel van het proces intake en 

vooroverleg

• Regie ligt bij het bevoegd gezag

• Omgevingstafel is dienstverlenend en onafhankelijk

• Informatie-uitwisseling via de SWF van het DSO
• nog in verkennende/oefen fase
• voorwaarde voor informatieveiligheid, archiefbeheer

• Ondersteuning door (vaste) voorzitter(s) en secretaris(sen)

• Vorm: digitaal (teams)

• Ondersteuning/facilitering van de tafel is belegd bij de ODT



Aanvraag vooroverleg

Voorbereiding 
Omgevingstafel

• Secretaris plant datum Omgevingstafel
• Secretaris verstrekt informatie een 

ketenpartners en vraagt hen om advies
• Adviezen worden integraal gedeeld met 

deelnemers, voorafgaande aan het 
overleg (via Excel formulier).

• Doorlooptijd ca 4 weken

Behandeling op 
Omgevingstafel

• Inhoudelijke bespreking (dialoog) van de 
reacties op basis (formulier)

• Resultaat: conclusies en aanbevelingen 
voor vervolg

• Verzoek eventuele aanpassingen advies 
in te vullen in formulier.

Advies

• Secretaris verstrekt het 
besproken advies en 
verslag aan Gemeente

Procesweergave initiatievenfase

Intake

• Bevoegd Gezag (BG) toets op 
wenselijkheid en haalbaarheid;

• BG bepaald of casus op Omgevingstafel 
moet komen;

• BG maakt afspraken met initiatiefnemer 
over vervolgstappen + aan te leveren 
stukken.

• Gemeente stuurt informatie naar 
secretaris Omgevingstafel met verzoek 
tot behandeling.



Procesweergave initiatievenfase

Plan 
uitwerking

• Door initiatiefnemer

Indiening 
aanvraag

• Door initiatiefnemer

Advies BG

• Bevoegd Gezag beoordeeld 
advies OTT en adviseert de 
initiatiefnemer

Behandeling aanvraag 
(VTH proces Bevoegd Gezag)

• Inclusief eerder gecommuniceerde 
stukken/adviezen (archief) vanuit 
voorbereidingsfase

Ontvangst 
aanvraag

(DSO)

Advies 
OTT



Betrokkenheid bestuur
• College:

• betrekken bij de intake (wenselijkheid van het initiatief)

• Raad:
• Afhankelijk van het initiatief
• Bevoegd gezag maakt hierover afspraken met de raad 

(lijst bindend adviesrecht)
• BG bepaald (praktisch) moment voor advies



Aanvraag vooroverleg

Suggestie voor moment betrokkenheid bestuur

• Bevoegd Gezag (BG) toets op 
wenselijkheid en haalbaarheid;

• Eventueel via college voor een 
principebesluit

Intake Voor-
bereiding

Eerste 
behandeling

Tweede 
behandeling

Advies
OTT

Uitwerking
initiatief

Aanpassen
initiatief

Advies
BG

• Bevoegd Gezag (BG) betrekt de 
raad (bij bindend advies recht);

• Advies raad kan meegenomen 
worden in behandeling aan OTT

• Incl. bindend advies raad





Digitale samenwerking
Omgevingstafel Twente
• Samenwerkingsfunctionaliteit DSO:

• Ketentesten 2021:
• SWF kent beperkingen voor uitwisseling documenten 

(omvang en type documenten)
• Omgevingstafel Twente is geen entiteit in het DSO/SWF
• Bewaken van voortgang lastig/niet mogelijk            

(alleen gereed melden van actieverzoeken)
• Alternatieve werkwijze Omgevingstafel Twente:

• Via SharePoint omgeving MSTeams
• Toegang tot SharePoint blijkt lastig
• Informatieveiligheid beperkt



Digitale samenwerking
Omgevingstafel Twente
• Samenwerkingsfunctionaliteit DSO:

• Ketentest september 2022:
• combinatie van DSO/SWF (intake initiateven BG) en 

SharePoint omgeving Omgevingstafel is complex
• veel “gesleep” met documenten
• risico op foutief versiebeheer en verlies van informatie
• archiefbeheer i.r.t. VTH proces vraagt ook om ”slepen”

• Huidige status mogelijkheid gebruik SWF:
• Beperking in omvang en type documenten is opgelost
• Omgevingstafel Twente kan via VTH systeem ODT een 

eigen ION nummer krijgen en als entiteit opgenomen 
worden in de SWF

• Conclusie: Omgevingstafel kan (toch) werken met de SWF



Digitale samenwerking
Omgevingstafel Twente
• Hoe gaan we nu werken (op hoofdlijnen):

• BG ontvangt een initiatief met verzoek tot vooroverleg
• Na vaststelling wenselijkheid en aanpak, verzoek tot 

behandeling op de omgevingstafel (via actieverzoek SWF)
• BG maakt samenwerking aan met OTT en Ketenpartners en 

“vult” deze met informatie (stukken initiatiefnemer)
• OTT zet actieverzoeken uit en plaatst ‘leeg’ adviesformulier 

in de samenwerkingsomgeving
• Ketenpartners plaatsen hun advies in de samenwerking
• Secretaris OTT voegt adviezen samen tot 1 adviesformulier
• Voorzitter gebruik adviesformulier bij behandeling aan tafel



Werkwijze SWF met actoren en digitale middelen



Ervaringen
Omgevingstafel Twente
• Algemeen:

• grote meerwaarde van de dialoog
• snelheid om te komen tot een advies
• deskundigheid betrokkenen in voorbereiding en uitvoering
• bruikbare adviezen voor vervolg/uitwerking initiatief

• Aandachtspunten:
• onderscheid in ‘vereisten’ en ‘kansen’ 
• optimaliseren verslaglegging
• bekendheid



Huidige opgaven
Omgevingstafel Twente
• Digitalisering:

• aanvraag E-herkenning / toegang VTH systeem t.b.v. Het 
samenwerken via de SWF

• toegankelijkheid samenwerkingsomgeving voor alle betrokkenen
• oefenen met de nieuwe werkwijze voor informatie uitwisseling

• Termijnen / planning:
• huidige voorbereidingstijd is 4 weken
• bij complexe(re) / uitgebreide(re) initiatieven, afhankelijk van de 

vraagstelling, mogelijk extra voorbereidingstijd nodig?
• aantal initiatieven wat voorgelegd wordt is (nog) beperkt

• Rollen en competenties:
• adviesrol versus plantoetser



Huidige opgaven
Omgevingstafel Twente
• Afspraken VTH proces (verdiepen werkinstructie):

• éénduidigheid in communicatie (gebruik titels, benamingen, etc)
• soorten initiatieven: verkenning t/m pre-beoordeling
• rol Omgevingstafel bij initiatieven die niet eerder in een 

vooroverleg besproken zijn
• rol Omgevingstafel bij Wijziging Omgevingsplan

• Communicatie:
• bekendheid Omgevingstafel (doel, dienstverlening, werkwijze)
• communicatie/informatie naar derden (ondersteuning BG’s)

• Opdrachtverstrekking:
• regionale afspraken over bestendiging Omgevingstafel
• evaluatie pilotfase, verlenging opdracht(en)



Voorbeelden
Omgevingstafel Twente
• Soorten initiatieven:

• vestiging school nabij spoorweg en snelweg 
(externe veiligheid en gezondheid)

• renovatie monumentale sluizen in het kader van de KRW 
(waterschap, beeldkwaliteit, natuur en milieu)

• beoordeling status voorontwerpt.b.v. publicatie  
bestemmingsplan (eigenlijk in een te laat stadium)

• woonwijk in de nabijheid van een waterzuiveringsinstallatie 
(geur, milieu, gezondheid, externe veiligheid)



Tot slot…

Vragen?



Agenda Omgevingstafel Twente
• Opening (max 2 min)

• Welkom (eventueel introductie deelnemers)
• korte uitleg spelregels

• Beeldvorming (max 15 min)
• korte toelichting op de casus door de casemanager van het bevoegd 

gezag.
• Specifieke vermelding van de status en de vraagstelling

• Eerste reactieronde (max 5 min per ketenpartner)

• Bespreekronde (max 20 min)
• verdiepen van de casus.
• advisering haalbaarheid

• Conclusies en aanbevelingen (max 10 min)

• Sluiting en vervolgafspraken (max 2 min)


