
Parallelsessie #28
Proeftuin Omgevingswet

Hoe participatie in het vooroverleg op een 
zaakgerichte manier ondersteund kan worden

16 mei 2019



Waar willen we het over hebben?

1. Aanleiding van de ‘Proeftuin Omgevingswet’
2. Achtergrond van de casus: Zonnepark-pilot
3. Vooroverleg als zaak
4. Demonstratie e-Suite
5. Vragen?



1. AANLEIDING VAN DE ‘PROEFTUIN OMGEVINGSWET’

Gezamenlijk oriënteren op komst Omgevingswet, 
in het bijzonder het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

• Aansluiting op zaakgericht werken (in de Atos e-Suite)
• Geïntensiveerde samenwerking met ketenpartners 

(integraal en interbestuurlijk)
• Participatieverplichtingen (overheid én initiatiefnemer) 
• ‘Vooroverleg’ met (toekomstige) vergunningaanvragers en alle relevante 

stakeholders 



2. ACHTERGROND VAN DE CASUS: ZONNEPARK-PILOT

Experiment vanuit Programma Omgevingswet & Programma Energietransitie
• Ervaring opdoen met een participatietraject ‘in de geest van de Omgevingswet’ 

(cf. toekomstige omgevingsvergunning)
• Informatie ophalen voor beleidsontwikkeling grootschalige hernieuwbare 

opwekkingsinstallaties (animo financiële participatie, landschappelijke inpassing, 
et cetera)

• Initiatiefnemers hebben viertal bijeenkomsten georganiseerd
• Veel verschillende stakeholders, inclusief ketenpartners zoals:

• Welstandscommissie
• Waterschap 
• Provincie
• Omgevingsdienst



3. VOOROVERLEG ALS ZAAK

• Zaaktypen op basis van de ZTC Omgevingswet Dimpact
• Hoofdzaak – Advies verstrekken (informeel)
• Deelzaken – 4 opeenvolgende adviezen

• Verkenningsadvies
• Participatieadvies
• Participatiedeelname
• Projectadvies

Presentator
Presentatienotities
ZTC Omgevingswet Dimpact: toegelicht door Mark van den Broek

https://dimpact.wiki/bin/view/Zaaktypecatalogi/CAT_6Wy2YK2VBcl2x/zaaktype/?view=zaaktype


4. DEMONSTRATIE E-SUITE

“Initiatief voor de realisatie van een zonnepark in Lievelde”
• Hoofdzaak

• Initiatiefnemer en betrokkenen
• Documenten
• Gerelateerde zaken

• Deelzaken / adviesproducten
• Initiatiefnemer en betrokkenen
• Documenten
• Gerelateerde zaken



4. DEMONSTRATIE E-SUITE

Acties vanuit de hoofd- en deelzaken
• Hoofdzaak

• Starten deelzaak
• Deelzaken / adviesproducten

• Documenten aanmaken en koppelen
• Acties uitzetten voor een ketenpartner



5. VRAGEN?
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