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Wie ben ik?
Bert Blaauwendraad

• Voorzitter Omgevingstafel Twente

• Kartrekker Omgevingsgericht werken - Gemeente Hof van Twente



Omgevingstafel Twente
• Doel: Integrale afstemming ketenpartners én BG’s ten behoeve van

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

• Wanneer (richtlijn):
• In de verkenningsfase / omgevingsoverleg voorafgaande aan 

een aanvraag omgevingsvergunning

• Resultaat:
• integraal afgestemd advies ten behoeve van het bevoegd gezag
• pre-beoordeling + advies van het initiatief ten behoeve van de 

initiatiefnemer



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 (met Omgevingstafel)

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)
• principebesluit

• Raad:
• Afhankelijk van het initiatief: Bevoegd gezag maakt 

hierover afspraken met de raad (= lijst bindend 
adviesrecht)

• BG bepaald (praktisch) moment voor bindend advies

• Aandachtspunten:
• termijnen
• juiste moment in het proces





Dilemma’s bindend advies
1. Geldt (ook) voor Buitenplanse Activiteiten

2. Hier geldt de proceduretijd van 8 weken (+ 1x 6 weken)

3. Advies ophalen bij de raad in deze tijd is nagenoeg 
onhaalbaar

4. Voor deze initiatieven zal veelal omgevingsoverleg
(vooroverleg) worden aangevraagd (via Omgevingstafel)

5. Bindend advies ná het omgevingsoverleg kan strijdig zijn 
met eerdere adviezen en planuitwerking

6. Raad wenst wel te adviseren op basis van een definitief 
plan



Wens bindend advies
Bij voorkeur het bindend advies ophalen tijdens het 
omgevingsoverleg, want:

• Op dat moment nog invloed op planvorming;
• Initiatiefnemer kan bindend advies meenemen in 

uitwerking van zijn plan;
• Daarmee voldoet het initiatief (ook) aan de wens/advies 

van de raad;

• Proces bindend adviesrecht valt buiten 8 weken termijn;
• College kan besluiten indien plan voldoet aan advies.



Procesweergave BOPA

BesluitIndiening 
aanvraag

• Na definitieve afronding van het 
initiatief (verwerken van het 
advies) kan de initiatiefnemer zijn 
aanvraag indienen.

Behandeling aanvraag 
(VTH proces)

“Formeel” VTH procesOmgevingsoverleg

Aanvraag vooroverleg

Intake 
proces

• Aan de intaketafel wordt ambtelijk 
de wenselijkheid en haalbaarheid 
getoetst;

• Principe-uitspraak van het college 
op de wenselijkheid en 
randvoorwaarden (in ieder geval 
bij initiatieven op de lijst van 
gevallen).

Omgevingsoverleg
en Participatie

• Bij wenselijk initiatief wordt een 
omgevingsoverleg gestart met 
Ketenpartners

• Parallel hieraan wordt door de 
initiatiefnemer een 
participatieproces gestart

• De haalbaarheid en maakbaarheid 
wordt besproken op de 
Omgevingstafel

Omgevingstafel

Op basis van output van de 1e

omgevingstafel en participatie, 
verwerkt in een Definitief Ontwerp 
van de initiatiefnemer, vindt een 
laatste controle/behandeling plaats 
aan de Omgevingstafel.

Advies

Eindadvies aan de 
initiatiefnemer (t.b.v. 
Indienen aanvraag 
Omgevingsvergunning)

Procesweergave omgevingsoverleg

Moment bindend adviesrecht raad
Aanvraag vooroverleg

• 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



Procesweergave deel Omgevingstafel

Moment bindend adviesrecht raad

Aanvraag vooroverleg

• 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



Tot slot…

Vragen?


