
9 mei 2019 Werkplaats Samen doen: Terugkoppeling 

Onderwerp: Regionale Samenwerking Omgevingswet NHN.  
Samenvatting van de dag, de resultaten van de werkgroepjes (Canvas) en  de afspraken over 

vervolgacties. 

Deelnemers: 

Op 9 mei waren we bijeen met vertegenwoordigers van de volgende organisaties en gemeenten uit 

Noord Holland Noord: RUD, Veiligheidsregio, GGD, VNG, Alkmaar, BUCH (Bergen, Uitgeest, Castricum 

Heiloo) Den Helder, Heerhugowaard, Langedijk, Koggenland, Texel  

Ochtendprogramma 

Na opening door Wethouder Ad Jongenelen heeft VNG ons meegenomen in de laatste 

inzichten/stand van zaken mbt:  

- DSO (met name de Samenwerkingsruimte), Wimfred Grashoff 

- Toepasbare regels, Ferry Schraa 

- Omgevingstafel, Hanneke Kunst 

(de presentaties heb ik opgevraagd bij de VNG, als ze binnen zijn stuur ik ze rond) 

 

Middagprogramma: 

In de middag zijn we aan de slag gegaan met 5 werkgroepjes. 

Zie onder (in willekeurige volgorde) de plaatjes van de Canvassen + de afgesproken vervolgacties. 

Kervraag: wat kunnen we gezamenlijk nu al oppakken om de regiosamenwerking mbt 

Omgevingswet te verbeteren.  

 

1. Werken in de keten en DSO 
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- Actief volgen van de ontwikkelingen van de samenwerkingsruimte en hier de collega gemeenten en 

ketenpartners in NHN over informeren. Doel: kennisdeling + maken regio-afspraken over toepassing 

en gebruik van de Samenwerkingsruimte DSO (in relatie tot samenwerkingsfuncties in VTH software).  

 

- 1e actie: opvragen contactpersonen voor informatievoorziening in de projecten Omgevingswet + 

informeren wie actief betrokken wil worden bij dit onderwerp. 

- 2e actie: samen met actieve deelnemers de vervolgacties bepalen en agenderen. 

- Actie trekker(s) : Marcel Lanooij (M.Lanooij@Alkmaar.nl), Rob Heimering 

(r.heimering@heerhugowaard.nl) 

 

2. Omgevingsadviseur Milieu: 

 

Samenvatting + vervolgacties: 

Doelen : proces- en werkafspraken omzetten in Dienstverleningsovereenkomsten. 

- 1e actie: Dit onderwerp koppelen met de onderwerpen “Proces & Kwaliteit Advisering” en 

“Omgevingstafel”. 

- actiehouder: Peter Verduin (Pverduin@rudnhn.nl) 
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3. Proces en Kwaliteit Advisering  

 

Samenvatting + vervolgacties: 

Hoe zorgen we er voor dat adviezen van de ketenpartners aansluiten bij de behoeften, begrepen 

worden en bruikbaar zijn voor de aanvrager. (o.a. wat is Wettelijk vereist en wat is Wenselijk). 

Doel: vraag en aanbod mbt advisering beter op elkaar afstemmen.  

- 1e actie: vanuit GR-en (RUD, VR en GGD) contact met gemeenten om gewenste kwaliteit en proces 

te bespreken. (opmerking Rob H: idee om dit op vergelijkbare manier als 9 mei op interactieve wijze 

vorm te geven?) 

- 2e actie: Evaluatiemomenten met betrokkenen afspreken 

- 3e actie: Inventariseren: wat zijn huidige afspraken over adviseringstermijnen 

- 4e actie: inhoud geven aan de wens over duidelijk onderscheid in advies wettelijk v.s. wenselijk 

- actiehouder: RUD: Anemarie Feitz (AFeitz@rudnhn.nl) 
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4. Omgevingstafel: 

 

Initiatieven Platform Loopt al wat langer (in regio Alkmaar). Doelen: verkennen goed werkende 

(regionale) aanpak voor organiseren vooroverleg. (@ Marit: “op schaal regio NHN”” ?) 

- 1e actie: uitvoeren Baseline toets/PIA (?) 

- 2e actie: vinden juiste contactpersonen (ten behoeve van verdere uitwerking van …..?) 

- 3e actie: bepalen criteria voor toepassing van het instrument “Omgevingstafel 

- 4e actie: bepalen welke informatie uitgewisseld/gedeeld kan worden ter ondersteuning van de 

Omgevingstafel 

- actiehouder: Marit Golverdingen-Hartog (mgolverdingen-hartog@alkmaar.nl) 
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5. Doelgerichte regelgeving 

 

Momenteel is er door verschillende regelgeving geen eenduidig beeld naar de burger. Vraag is of 

“overlappende regels” van de bevoegd gezagen op elkaar moeten worden afgestemd. 

- 1e actie : Onderzoek naar “tegenstrijdige” regels bij de verschillende bevoegd gezagen. 

- 2e actie: onderzoeken of het zinvol is om regelgeving op elkaar af te stemmen 

- actiehouder: HHNK Peter Horsmeijer (p.horsmeijer@hhnk.nl), Saar Foeken (s.foeken@hhnk.nl) 

 

Afronding en overkoepelende afspraken: 

Afsluitend is aan de groep van deelnemers gevraagd: 

“Wat kunnen we als Regio doen om samen verder te komen?” 

Uit de zaal kwamen de volgende suggesties: 

- Regionale werkplaatsen organiseren 

- KPO 

- Delen van voorbeelden over conflicterende regelgeving 

- Regie vanuit Regionale Ketenpartners 

- Plannen delen. 
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