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NIEUWSFLITS
Voorwoord
De kogel is voor de zoveelste keer door de kerk, de inwerkingtreding van de Omgevingswet is niet 1 juli 
aanstaande. Het blijft de vraag of 2022 het jaar van de implementatie zal zijn. Maar met onze 
samenwerking gaan we gestaag door.
In deze nieuwsflits komen we nog een keer kort terug op de tips & tops van onze regionale samenwerking, 
Samenwerkingsafspraken Toezicht en Handhaving en we geven het woord aan één van onze 
samenwerkingspartners: provincie Noord-Brabant.

Tips en tops van onze regionale samenwerking
Carolien Klesman-Nacken trok eind 2021 samen met Frank van Nijkerken en Pieter Goossens digitaal langs 
alle partners in onze samenwerking. Ze zijn geweest bij de gemeenten, bij de provincie, bij de 
waterschappen en bij ODZOB, GGD en VRBZO. Alle opmerkingen en suggesties zijn verwerkt in een Tips-en 
Tops-lijst.
De mooiste top is dat de meerwaarde van de samenwerking unaniem wordt herkend.
Enkele tips:
-Bespreek de tips & tops in zowel projectteam, kopgroep, stuurgroep alsook in de kring van 
gemeentesecretarissen;
-Het oefenen kan en moet concreter;
-Blijf samenwerken, ook na de inwerkingtreding van de Omgevingswet;
-En bovenal: Aan de slag met de Omgevingswet!
Meer informatie: Pieter Goossens, p.goossens@metropoolregioeindhoven.nl

Oefenen Ketenproces Toezicht & Handhaving
Het regionale project Ketenproces Toezicht en Handhaving is afgerond. De processchema’s met 
bijbehorende beschrijvingen en afspraken zijn opgesteld en opgenomen in een regionaal samenwerkings- 
afsprakendocument. Voor ieder toezichts-zaaktype is aangegeven op welk moment en op welke wijze de 
ketenpartners afstemming hebben en/of gezamenlijk op pad gaan. Nu moeten we vooral samen gaan 
oefenen en “thuis” inregelen!
Dat doen we zodra iemand zich meldt die hiervoor eerste aanspreekpunt wil zijn!
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In de etalage:
Provincie Noord-Brabant
Provinciaal aanspreekpunt voor samenwerking in de keten
De coördinatoren omgevingsnetwerk van de provincie zijn de verbindende schakel tussen de provincie en 
de ketenpartners die bezig zijn met het invoeren van de Omgevingswet. Ze zijn het aanspreekpunt voor de 
rol van de provincie om als 1 overheid samen te werken. Ze zorgen voor overzicht van de opgaven in een 
gebied, brengen samenhang in beeld en zorgen voor een goede interne samenwerking binnen de provincie. 
Het gebied is daarbij leidend, want daar komen opgaven, belangen, partijen en aanpak samen. De 
coördinatoren willen graag samen met de (keten)partners verkennen wat de rol van de provincie in de keten 
kan zijn.

De Omgevingswet komt eraan en brengt vele veranderingen met zich mee. Bestaande instrumenten worden 
aangepast en nieuwe instrumenten komen erbij. Betrokken overheden maken Omgevingsbeleid en vertalen 
dat in regelgeving en plannen, zoals de provinciale Omgevingsverordening en Omgevingsplannen van 
gemeenten. Het is de bedoeling dat beleid in samenhang wordt gemaakt en wordt uitgevoerd. Van 
overheden en ketenpartners wordt verwacht als 1 overheid samen te werken bij het meedenken en 
beoordelen van initiatieven van burgers en bedrijven.
Al met al een flinke opgave voor provincie en voor de ketenpartners.

Om bij de provinciale organisatie meer samenhang te creëren tussen opgaven en het werken als 1 overheid 
te ondersteunen, zijn bij de provincie “coördinatoren omgevingsnetwerk” benoemd. Deze coördinatoren 
hebben als taak mensen en opgaven van de provinciale programma’s met elkaar te verbinden. Als 
hulpmiddel zijn 10 deelgebieden met groepen gemeenten gemaakt. Daarmee bereikt de provincie dat 
medewerkers van de provincie elkaar sneller vinden. En dat ze elkaar consulteren voor vraagstukken die in 
samenhang bekeken moeten worden. Daarnaast is de coördinator het aanspreekpunt voor de 
(keten)partners als het gaat over samenwerking in de keten. De omgevingsnetwerken vormen zo een mooi 
hulpmiddel om de doelen van de Omgevingswet en de Brabantse Omgevingsvisie te realiseren. De 
coördinatoren gaan graag samen met de (keten) partners in gesprek om te verkennen wat exact de rol van 
de provincie in de keten kan zijn.

Gebied Gemeenten Coördinator Email Telnummer

De Kempen en de A2
samenwerking
(Zuidoost)

Eersel, Bergeijk, 
Valkenswaard, Bladel 
Heeze-Leende, 
Cranendonck,
Reusel-De Mierden

Ilse van 
Rijsingen

IvRiisingen@brabant.nl 06-18303242

Helmond 
en De Peel 
(Zuidoost)

Laarbeek, Gemert-Bakel, 
Helmond, Deurne, Asten, 
Someren

Marloes van de 
Hei

MvdHei@brabant.nl 06-52794585

Stedelijk gebied, 
(Zuidoost)

Eindhoven, Veldhoven, 
Waalre, Geldrop-Mierlo, 
Nuenen, Son en Breugel, 
Best, Oirschot

Veerle
Hendriks, vanaf 
1 augustus 
2022. Neem 
tot die tijd 
contact op met 
Ilse of Marloes

VHendriks@brabant.nl 06-52794103
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Regionaal Werkprogramma 2022
Het beheer van de regionale afspraken: de 
start is gemaakt.

Leer- en Ontwikkeltraject:
Berghauser Pont is gestart met de opleidingen!

Werkende Ketens en Risicomanagement: 
regelmatig hebben we regionale sessies 
met de gemeentelijke projectleiders 
implementatie OW.

Provincie Noord-Brabant

kennis delen bij de kerninstrumenten:
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Samenwerking, procesmatige afstemming en

door gebruik te maken van het wekelijks RIO 
(inhoudelijk) vragenuur, deze Nieuwsflits,
Brabantnet, en regionale bijeenkomsten.

Regionale Sameriwertmn
Watertchap 
Art on Mrtrt*

Omgevingswet 
Zuid oost - B ra bant

Watrruhap 
De Dommel
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Producten en Diensten 
Catalogus:
Vaststelling in Q1 2022Bruidsschat en Toepasbare regels: 

Gestart in 2020, de regels worden 
waar mogelijk gecombineerd en 
de minimale toepasbare regels 
van de meest voorkomende 
milieubelastende activiteit worden 
uitgebreid.

Financiële effecten Omgevingswet: 
Gemeenten en ketenpartners krijgen 
naast kengetallen voor leges, breder 
inzicht in de effecten van de kosten voor 
de uitvoering van de Omgevingswet.

Oefenen en inregelen Ketenproces Toezicht & Handhaving:
We gaan oefenen. Pas dan kunnen de samenwerkings- 
afspraken worden geoptimaliseerd en ingeregeld. We zoeken 
nog een collega die het project ‘Oefenen en inregelen 
Ketenproces Toezicht & Handhaving’ wil trekken!

Oefenen Processen en Inregelen Voortraject Z Vergunningen: 
Hiermee zijn we al in 2021 begonnen, we gaan daarmee door.

Het Werkprogramma 2022 is terug te vinden op Brabantnet.

Handige links:
Brabantnetjbinnen dit platform werken we samen en delen we informatie. U kunt zich aanmelden om toegang te krijgen. Klik 
daarvoor op deze link

Aan de slag met de omgevingswet Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is een samenwerkingsverband van
gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het Rijk.
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