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Motto: ‘ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’

De vergunningverlening moet:
• Makkelijker: één wet, één loket, één procedure
• Sneller: vergunning in 8 i.p.v. 26 weken
• Beter: 

oPlanvorming en afwegingen op basis van visie
oMinder regels; meer ruimte voor initiatieven
o Integrale afwegingen door lagere overheden
oMeer participatie
oMeer maatwerk: initiatieven mogelijk maken

De Omgevingswet



Beoogde werkwijze Omgevingswet

Digitaal Stelsel Omgevingswet



Hoe raakt de Omgevingswet WML?

1. WML als ketenpartner / adviseur

Zorgen over de bescherming van 

drinkwaterbronnen en infrastructuur:

• Niet zichtbaar

• Niet meer vanzelfsprekend
• WML vaak vergeten als ketenpartner

Maar: nieuwe instrumenten en werkwijze 
bieden ook kansen.

2. WML als initiatiefnemer

Andere werkwijze vergunningaanvragen 

• Eén loket?

• Langer/ingewikkelder voortraject?

• Meer participatie vereist? En zo ja: 
hoe dan?

• Wat betekent deelname aan 
omgevingstafels voor WML?



→ Meedoen!

• Deelname aan OW-overleggen in Noord, Midden en Zuid Limburg

• Input leveren voor omgevingsvisies, -plannen, verordeningen en 
programma’s

• Deelname aan diverse werkgroepen OW

• Meedoen aan oefeningen omgevingstafel, ervaring opdoen

• Casus aandragen: aanleg grote transportleiding



Uitdagingen

• 3 regio’s, 31 gemeenten

• Blijvend gezien worden als ketenpartner

• Geen bevoegd gezag; afhankelijk zijn 

• Aansluiten op het DSO

• Volle agenda

• Uitstel na uitstel: wanneer intern implementeren?



Resultaten - algemeen 

• Plek verworven in R.O.- en VTH-netwerken

• Als ketenpartner serieus genomen

• Zichtbaarheid drinkwaterbelang enorm vergroot

• Mooie samenwerking met Waterschap Limburg



Resultaten – WML als ketenpartner/adviseur

• Drinkwater in visies van Provincie en gemeenten

• Drinkwaterbelang in Waterprogramma, Omgevingsverordening, 
Waterbeheerprogramma en Waterschapsverordening

• ‘Checklist drinkwater’ voor gemeentelijke intaketafels

• Procesafspraken met gemeenten en ketenpartners over 
samenwerking achter het loket

• WML aangesloten op het DSO



Resultaten – WML als initiatiefnemer 

• Succesvolle oefening WML-casus ‘Aanleg transportleiding’
• 10 km leiding, veel belanghebbenden

• Deelnemers: gem. Weert, gem. Nederweert, RWS, WL, Provincie, VNG en 
WML

• Intaketafel (2x) en Omgevingstafel (2x)

• Conclusies oefening: 

• Voor WML lijken veranderingen beperkt

• relatief veel aandachtspunten voor gemeenten

(rapport door Pim Reijnen, zie website Aandeslag)



Past deze 
leiding wel in 

onze visie?

Welke 
vergunningen zijn 
allemaal nodig? Let op, we willen daar 

een snelfietsroute 
aanleggen!

Sorry, bij 
Waterschap blijft 

aparte vergunning 
nodig…

Laat maar zo snel 
mogelijk komen, 

die leiding!



Conclusies en aandachtspunten

• WML is regionaal goed aangehaakt

• DSO werkt echter niet mee…

• Als ketenpartner:
➢ Zo veel mogelijk ‘aan de voorkant’ goed regelen

➢ Niet het werk van bevoegde gezagen overnemen, wel input leveren

• Als initiatiefnemer: 
➢ relatief kleine veranderingen

➢ Verschillende bevoegde gezagen apart blijven benaderen

➢ Flexibel opstellen, vergunningproces kan langer duren



Vragen en discussie



Drie vragen:

• Wanneer gaat de Omgevingswet van start?
• 1 juli 2022
• Halen we niet; wordt nog minstens 1 keer uitgesteld
• Gaat niet door…

• Meedoen aan het regionale implementatieproces OW kost WML veel tijd en 
energie. Dit is:
• Nergens voor nodig, zonde van de tijd
• Overdreven; mag best een tandje minder
• De moeite waard; het levert veel op

• De omgevingstafel is een goed instrument om invulling te geven aan participatie
• waar
• niet waar


