
Transitie OW begint 
nu! 

Dienstverlening en Vergunningverlening





Dienstverlening en vergunningverlening: transitie 
begint nu!

17-10-2019

• Wat moet je georganiseerd hebben?

• Waar sta je nu? Wat wil je bereiken per 1-1-2021 ? Wat is je groeipad?

• Wat ga je morgen doen?



Mag het?
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• JA, MITS

• Geen regels, algemene regels, vergunningen of NEE

• Gesloten normen- open normen

• Meer lokale afwegingen, meer combinaties

• Robuuste vergunningen

• Meer wetgevingen onder WO

• Sectorale toetsing, integraal besluit

• Veel vergunningaanvragen van 26 naar 8 weken



Stappen initiatief en vergunningproces

Verkennen begeleiden initiatief/ eigen onderzoek initiatiefnemer

Melding? Vergunningaanvraag? Intake

Behandelen

Besluit: 

Melding: maatwerkvoorschriften; 

vergunning: vergunningen voorschriften

Bekendmaken



Zelf onderzoek 

verkenning 

initiatiefnemer

Verkennen en 

begeleiden 

initiatief

1.Welke activiteiten 
vergunningplichtig?
- Bal
- BBL
- Vergunningplicht uit 

OP/verordening
- Wijziging OP/verordening (‘ 

afwijking’) 

2.Welke activiteiten eventuele 
wijziging plannen via vergunning 
omgevingsplanactiviteit of toch 
via ‘ opstellen/ wijzigen plan?

3.Welke activiteiten 
meldingsplichtig?

4. Welke algemene regels gelden 
er voor activiteiten  (al dan niet 
ook 
vergunning/meldingsplichtig)

Omgevingswet:

Ruimte voor 

initiatiefnemers:
- Heb ik beeld van 

initiatiefnemers? (klantreizen)

- In hoeverre helpen?

- Ook al snel indruk hoe en of 

iets kan?

- Regionale afstemming

- Welke onderwerpen zouden 

snel moeten kunnen? (kleine 

verbouwingen)

- Welke vragen een 

gemeenschappelijke visie?



Melding 

activiteit

Aanvraag 

vergunning

Intake melding----Inhoudelijk behandelen ----Besluiten 
maatwerkvoorschriften—Bekendmaken besluit maatwerkvoorschriften

Intake vergunningaanvraag---Inhoudelijk behandelen aanvraag----
Besluiten aanvraag ------ Bekendmaken aanraag
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Schijf van vijf 
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regio
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kerninstrumenten
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Dienstverlening

Expertise

Samenwerking 
regio

Digitalisering 
en processen

Samenhang 
kerninstrumenten

Nieuwe initiatieven/ondersteuning 

- Snelserviceformule, 

- Omgevingstafel (termijn naar reguliere procedure vooral afwijkvergunning)

-Digitale dienstverlening

Continuering en doorontwikkeling dienstverlening

Kaart, oriënteren, checken: minimaal RIKS taken? ook bouwen?→ oude regels 
digitaliseren, advies nieuwe aanvragen eind 2020?

Balans volledigheid versus leesbaarheid. 

Aanvragen voor 1-1-21 volgens oude recht

Participatieondersteuning

In hoeverre ondersteunen/stimuleren participatie door initiatiefnemers

Communicatie en verwachtingen initiatiefnemer

Informeren initiatiefnemer Hoeveel en hoe snel

Hoe aanvullende stukken vragen?

Taalgebruik vergunning/melding

Robuust? 



Dienstverlening

• Welke items die zijn genoemd zijn voor de korte termijn urgent en welke 
verder relevant? 

• Wat zijn consequenties als er niets mee wordt gedaan?

• Wat zou volgens jou een goede minimum variant zijn? Wat zijn no regret
stappen



Dienstverlening

Expertise

Samenwerking 
regio

Digitalisering en 
processen

Samenhang 
kerninstrumenten

Relatie aanpak omgevingsplan

Welke aanpak hanteert de gemeente bij het opstellen van het OP, thema, gebiedsgericht of iteratief uit initiatieven? Wat betekent dit voor 
advies initiatiefnemer? ; daaarnaast welke regels participatie? 

Wat wil je via omgevingsplan regelen? En wat via vergunning? Langere termijn analyseren reeds verleende vergunningen

Ontwikkelen van juridische regels en dan toepasbare of in samenhang? Hoe gaan we om met annoteren? 

Bruidsschat al dan niet aanpassen? In welk tempo?

Relatie toepasbare regels en juridische regels?

Inhoud omgevingsplan

Wat via vergunning? Wat via algemene regels? (inhoudelijke analyse

Beoordelingsregels

Zorgplicht

Toezicht en handhavingsarrangement

Relatie visie, omgevingsverordening en 
waterschapsverordening

Welke planning hanteren de overheden? Hoe kenbaar voor vergunningverleners? En initiatiefnemers (digitalisering?); hoe 
wordt tegenstrijdigheid voorkomen?

Voorbereidingsbesluiten provincie (bruidsschat provincie); Visie op bepaalde relevante overlappende thema’ s?

Overig

Legesverordening?

Vertaalslag naar indieningsvereisten, algemene regels zichtbaar, wel/niet vergunning-meldingsplichtig



Samenhang instrumenten

• Welke items die zijn genoemd zijn voor de korte termijn urgent en welke 
verder relevant? 

• Wat zijn consequenties als er niets mee wordt gedaan?

• Wat zou volgens jou een goede minimum variant zijn? Wat zijn no regret
stappen



Software

-stam en digikoppeling; VTH/zaaksystemen

-STTR

- STOP-TPOD

Faciliteren samenwerking

-samenwerkingsfunctionaliteit: wat biedt het dso-lv; wat heb ik zelf te doen? 

-welke data moeten ‘we’  met elkaar delen?

- welke gegevens delen met initiatiefnemer?

Werkende processen: ingeregeld

- Initiatief (omgevingstafel)

-behandeling/ wanneer vakspecialist nodig? Hoe te komen tot 1 besluit?

- Hoe coordinatieregeling?

- Hoe communicatie naar initiatiefnemer

- Welke indieningsvereisten nodig?

Welke afstemming met dossiervorming? En hoe haken we TH aan? Welke infor nodig voor op?

Initiatiefnemer

Welke gegevens delen met initiatiefnemer?

Welke gegevens mee van initiatieffase naar definitieve aanvraagfase?

Hoe communicatie met initiatiefnemer

17-10-2019

Dienstverlening

Expertise

Samenwerking 
regio

Digitalisering 
en processen

Samenhang 
kerninstrumenten



Digitalisering en processen

• Welke items die zijn genoemd zijn voor de korte termijn urgent en welke 
verder relevant? 

• Wat zijn consequenties als er niets mee wordt gedaan?

• Wat zou volgens jou een goede minimum variant zijn? Wat zijn no regret
stappen



Regionale afspraken beleid en digitalisering

Welke afspraken nodig om termijnen te halen?

Welke ambitie/uitwerking is er tav samenhang (toepasbare) regels?

Welke ambitie is er tav samenhang annoteren?

Welke ambitie is er tav datadeling?

Regionale afspraken tav proces/intake

Welke afspraken bij concreet initiatief? Welke initiatieven op regionale tafel? Wat willen 
partijen gemeenschappelijk uitstralen naar initiatiefnemers?

Regionale afspraken tav OD/GGD-GHOR/VR

Opdrachtgeverschap? Initiatief? Maken we het elkaar makkelijk? Maatwerk? Rapportages? 
Relatie op… (wat regelen we waar; verbinding beleidscyclus en uitvoering). 
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Samenwerking in de regio

• Welke items die zijn genoemd zijn voor de korte termijn urgent en welke 
verder relevant? 

• Wat zijn consequenties als er niets mee wordt gedaan?

• Wat zou volgens jou een goede minimum variant zijn? Wat zijn no regret
stappen



Dienstverlening

Expertise

Samenwerking 
regio

Digitalisering 
en processen

Samenhang 
kerninstrumenten

Materiële expertise opbouwen

- Expertise nodig van materiële regels in bal, bbl, ob, bkl, ib 
(overgangsrecht/stelsel

- Expertise nodig vertaalslag ‘ lokale regels’ 

Proces expertise

Expertise OB; Projectmer, faseren

Expertise toepasbare regels en annoteren

Andere manier van regels ontwikkelen/ontsluiten

Vergunning

Hoe ziet vergunning van de toekomst eruit? Robuust? Digitaal?

Hoe ga ik om met revisie van vergunning?

Hoe werkt het overgangsrecht?



Vergunning en 
algemene regels 

Voorschriften

zorgplicht

Bevoegd gezag

Relatie andere 
kerninstrumenten (ook 

andere overheden)

Welke andere data?

Adviseurs

Procedure
Aanvraagve

reisten

Beoordelingsreg
els

Participatie

Wijzigingen reeds verleende 
vergunning/ overgangsrecht

Hoe ziet mijn 
dienstverleni

ng eruit

Project-
besluit

yes ik ben 
toezichthouder

Help, ik ben vergunningverlener!

Yes, ik ben vergunning-

verlener



Expertise

• Welke items die zijn genoemd zijn voor de korte termijn urgent en welke 
verder relevant? 

• Wat zijn consequenties als er niets mee wordt gedaan?

• Wat zou volgens jou een goede minimum variant zijn? Wat zijn no regret
stappen



Implementatiestrategie vergunningproces

• Zorg dat je basis op orde is:
• Aanvragen en meldingen kunnen ontvangen

• Frontoffice op orde: balie en veelvoorkomende vragen

• Zorg voor kennis/expertise

• De winkel is open, maar 1-1-21 komt nu snel dichterbij…..

• Parallel: zet in op doorontwikkeling van o.a. plan en digitalisering 
ervan. 



Kortom (Werkgroepen?):

Dienstverlening en proces
• Communicatie en dienstverlening

Relatie kerninstrumenten, toekomstige vergunning en 
participatie (beleidsvernieuwing

Digi
Proces/ leges/samenwerkingsafspraken

Interbestuurlijke en keten afspraken

Expertise
Legesverordening
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Vragen

1. In welke fase zit jouw eigen organisatie tav fase uitvoering?

o Verkennen

o Oefenen met casus

o Gezamenlijk implementeren

2. In welke fase zit jouw regio tav fase uitvoering?

o Verkennen

o Oefenen met casus

o Gezamenlijk implementeren
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Op welke vragen moet je binnen je organisatie 
/regio om op korte termijn antwoord hebben 
om verder te kunnen?
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Wie zijn je sponsors?



• • Gemeenten kunnen via DSO-LV ingediende vergunningaanvragen,  meldingen en informatieverplichtingen ontvangen 
en maken hiervoor gebruik van systemen die voldoen aan de STAM-standaard. 

• • Gemeenten (en hun uitvoeringsorganisaties) zijn voorbereid op de gewijzigde vergunningprocedure (met 8 weken als 
standaard) en zorgen dat initiatiefnemers binnen de wettelijke termijnen een samenhangend besluit krijgen.

• • Gemeenten kunnen initiatiefnemers meervoudige vergunningen verlenen (verschillende activiteiten via één 
vergunning). 

• • Gemeenten hebben hun legesmodel aangepast op de situatie ná 1-1-20211 

• • Gemeenten hebben de financiële arrangementen met hun uitvoeringsdiensten herzien2.  

• • Gemeenten hebben een commissie ingesteld die in ieder geval tot taak heeft te adviseren over de aanvragen van een 
omgevingsvergunning voor een rijksmonument (gemeentelijke adviescommissie). 

• • Gemeenten hebben in dit kader hun werkprocessen aangepast naar de nieuwe wettelijke termijnen en geïncorporeerd, met 
o.a. aandacht voor interbestuurlijke en integrale afweging, voor participatie en voor goed vooroverleg met initiatiefnemers en 
belanghebbenden. 

• • Gemeenten (en hun uitvoeringsorganisaties) kunnen burgers en bedrijven voorzien van betrouwbare en begrijpelijke 
informatie over de Omgevingswet. 

• • Gemeenten (en hun uitvoeringsorganisaties) kunnen via klant contact kanalen (website, telefoon, persoonlijk, brief) 
inzichtelijke en begrijpelijke informatie verstrekken en vragen afhandelen.

• • Voorbereiden op de beoordeling van participatiemotiveringen van initiatiefnemer(s). 

Minimaal 



• Zaakgericht werken op orde hebben

• Vragenbomen • Zorgen dat burgers en bedrijven per 1-1-2021 in ieder geval voor de topactiviteiten uit de bruidsschat via (de 
door het rijk meegeleverde danwel zelf vervaardigde) vragenbomen kunnen checken of er een vergunning danwel melding 
nodig is.

• Zorgen dat gemeente op tijd zelf in staat is vragenbomen te maken, aan te passen en te publiceren via DSO-LV en zorgen 
dat hiervoor op tijd de vereiste software (die voldoet aan de STTRstandaard) en competenties (m.n. vertalen van juridische 
regels in toepasbare regels en v.v.) in huis zijn. 

• • Zorgen dat vragenbomen – waar opportuun – goed worden afgestemd en geïntegreerd met die van andere bevoegd 
gezagen (vanuit het principe van één overheid). 

•

• Vergunningverlening • Toepassen van snelle en simpele dienstverlening voor de eenvoudige verbouwingen in en om het 
huis (dakkapel, uitbouw, kappen etc.). 

• • Complexere aanvragen waar meerdere disciplines bij betrokken zijn, afhandelen via goed vooroverleg aan de 
omgevingstafel. 

•

• Toezicht en handhaving • Samen met de uitvoeringsorganisaties en de andere bevoegd gezagen zorgen dat toezicht en 
handhaving (bijvoorbeeld bij meervoudige vergunningen) goed zijn afgestemd op de bedoelingen en eisen van de 
Omgevingswet

Advies VNG



Handige websites/kennis

• Roadmap en minimum lijstje: https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/veranderopgave-omgevingswet/publicaties/roadmap-
en-minimale-acties-omgevingswet

• Dienstverlening

• Omgevingstafel: https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/veranderopgave-omgevingswet/samenwerking-omgevingstafel

• Serviceformule: https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/dso-digitaal-stelsel-omgevingswet/serviceformules-
omgevingswet

Toepasbare regels:

• https://vng.nl/nieuws/19-09-09/handreiking-toepasbare-regels-is-beschikbaar

• https://vng.nl/files/vng/topactiviteiten_toelichting_per_activiteit_20190923.pdf

Expertise wetgeving:

• https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/wetsinstrumenten/

• https://www.omgevingswetportaal.nl/wet-en-regelgeving

Processen: 

https://omgevingswet.wiki/bin/view/360/

https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/dso-digitaal-stelsel-omgevingswet/werkende-processen

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/praktijk/anders-werken/piko/uivo/

Software: 

• https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/

• https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/dso-digitaal-stelsel-omgevingswet/softwarespecificatiesstam
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Transitie OW begint 
nu! 

Patricia Palmen: patricia.palmen@vng.nl

0652357120

mailto:patricia.palmen@vng.nl


Relatie tussen kerninstrumenten en DSO
17/10/19

DSO-
LV

Vragenbomen, 
formulieren 

vergunningen/
meldingen

Keten-
samenwerking

Omgevings-
Besluiten:  op, 

ov, wv, 
visie,....

Vergunningen 
en meldingen 

ontvangen

Standaard 
Toepasbare 

Regels

Standaard 
Officiële Publicaties + 

Toepassingsprofiel 
Omgevingsdocumente

n

API’s / GUI 
(Toekomstige 
ontwikkeling)

Standaard 
Aanvragen en 

Meldingen


