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Update regionale werkgroepen
De implementatie van de Omgevingswet is een behoorlijke operatie voor alle
bevoegd gezagen én voor hun ketenpartners. Samen zullen we ervoor moeten
zorgen dat onze dienstverlening aan de klant in het VTH-traject
(vergunningverlening, toezicht en handhaving) en in de planvorming goed en
efficiënt wordt verzorgd.
In Midden- en West-Brabant werken we in zes regionale werkgroepen samen,
die een gezamenlijke, uniforme werkwijze of aanpak ontwikkelen.

Werkgroep Bruidsschat
De zorg voor het milieu vormt steeds
meer een breed gedeelde
maatschappelijke kwestie die iedereen
binnen de fysieke leefomgeving raakt.
De Omgevingswet legt een groot deel
van de verantwoordelijkheid hiervoor bij
de decentrale overheid. Gemeenteraden
krijgen hiermee een grotere rol
toebedeeld dan voorheen. Eerder
deelden we de door de regiowerkgroep
opgestelde specialistenhandreiking voor
de thema’s geluid en geur in de bruidsschat. Nu is er een nieuwe handreiking ‘Milieu en
het omgevingsplan’, opgesteld in een samenwerking tussen de OZHZ en de OMWB,

Bekijk de handreiking

Werkgroep Omgevingsplan
Fase I – ‘werken met het tijdelijke
omgevingsplan’ – bevindt zich in de
afrondende fase.
Fase II – ‘samenwerken bij de opbouw
van het nieuwe omgevingsplan’ – vangt
nu aan.
Wat gaan we doen? We gaan een
procesbeschrijving (handreiking)
opstellen om de momenten te bepalen
wanneer de ketenpartners een bijdrage zou moeten leveren bij de totstandkoming van
het omgevingsplan.

Lees meer

Werkgroep Omgevingstafel
De slogan van de Omgevingswet is
‘ruimte voor ontwikkeling, waarborgen
voor kwaliteit’. Het gaat daarbij onder
andere om het denken in
mogelijkheden, kijken naar samenhang
(integraliteit) en een goede
(keten)samenwerking. Een instrument
dat bij initiatieven hieraan kan
bijdragen, is de omgevingstafel. In een
vroeg stadium van het initiatief zitten
gemeente, ketenpartners en vaak ook
de initiatiefnemer samen aan tafel om het initiatief te bespreken. Integraliteit, een
goede ketensamenwerking en denken in mogelijkheden worden hiermee gestimuleerd.
Dit leidt tot een beter plan en tot betere en vaak snellere besluitvorming.
Een regionale werkgroep is bezig om binnen Midden- en West-Brabant te komen tot een
uniforme werkwijze, die werkbaar is voor 25 gemeenten, provincie én ketenpartners.

Lees meer

Werkgroep Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
Ter voorbereiding op het werken met
het landelijk loket van het Digitaal
Stelsel Omgevingswet (DSO) worden
regionale ketentesten
georganiseerd. Doel is het bevorderen
van testen van het DSO door alle
bevoegde gezagen en ketenpartners in
de regio, gedeelde inzichten en
problemen uitwisselen en onderlinge
samenhang en communicatie zo goed
mogelijk regelen. Door het regionaal
organiseren van deze testen wordt aansluiting voor gemeenten en ketenpartners
laagdrempelig en zorgt voor een verdeling van de werklast. Zo helpen we elkaar en
leren we samen.

Lees meer

Werkgroep VTH
Ook onder de Omgevingswet blijft het
verlenen van vergunningen
noodzakelijk. Met de komst van het
Digitaal Stelsel Omgevingswet, het
veranderen van proceduretermijnen
voor een groot aantal type activiteiten
en de inbreng van ketenpartners in de
procedures is het maken van nadere
afspraken over de communicatie in de
procedures, proceduretermijnen
enzovoorts noodzakelijk.

Lees meer

Werkgroep Toepasbare Regels
Toepasbare regels zijn de vertaling van
juridische regels naar begrijpelijke
vragenbomen voor initiatiefnemers.
Toepasbare regels worden in het
Omgevingsloket gebruikt in drie
onderdelen: Vergunningcheck,
Aanvragen en Maatregelen op maat.
Ieder bestuursorgaan maakt zelf
toepasbare regels voor de eigen
juridische regels. Bij de
inwerkingtreding van de Omgevingswet
is door de koepelorganisaties afgesproken dat het huidige dienstverleningsniveau gelijk
blijft.
De werkgroep heeft een handleiding opgeleverd die de processtappen voor de
implementatie van de toepasbare regels beschrijft. In deze handleiding wordt ook uitleg
gegeven over de manier waarop toepasbare regels kunnen worden opgesteld en
gepubliceerd. Daarnaast zal de werkgroep ook nog inventariseren welke
werkzaamheden, in het kader van de ‘top 10’ activiteiten, gezamenlijk kunnen worden
opgepakt.
Meer weten? i.sep@roosendaal.nl

Vragen?
Zichtbaar samen
werken aan een
schone, veilige
en duurzame
leefomgeving

omgevingswet@omwb.nl

