
Initiatieven en
vergunningen
proces
Is jouw organisatie op 1-1-2021 klaar?

Welke beslissingen/acties Q1 2020 in te zetten?



Inhoud

• Inleiding

• Richten

• Inrichten: wat en verdieping op een

• Wat bieden we aan



Inleiding: wat verandert er ….

• Grondslagen en geest wet veranderen

• Meer onderwerpen in één vergunning: expertise en interbestuurlijk

• Voor de meeste aanvragen, reguliere procedure: 8 weken

• Bouwen:

• Knip: technische toets en omgevingsplan

• Wkb

• Van inrichting naar activiteit denken

• Van Olo naar DSO

• Rol raad



Roadmap en minimum
Minimum is juridisch minimum – dat is wat anders dan continuering  
dienstverlening

5 punten

1. Omgevingsplan opstellen, vaststellen, bekendmaken en beschikbaarstellen.

2. Vergunningen en meldingen kunnen ontvangen (techniek)

3. Vergunningen en meldingen kunnen behandelen (proces)

4. Vergunningen en meldingen kunnen beoordelen (beoordeling)

5. Vergunningen en meldingen (indieningsvereisten)



Roadmap en minimum – VNG adviezen

De roadmap kent 15 uit te voeren acties die horen bij juridisch verplicht, bedrijfsmatig  
noodzakelijk en advies gericht op het bereiken van de doelen van de Omgevingswet

1. Ambities, strategie, aanpak en financiën bepaald*
2. Kunnen werken met tijdelijk omgevingsplan*
3. Kunnen wijzigen omgevingsplan
4. Kunnen ontvangen aanvragen en meldingen*
5. "Proces behandelen vergunningaanvragen en meldingen ingericht. Kunnen beoordelen  

vergunningaanvragen“*
6. Kunnen aanleveren indieningsvereisten*
7. Kunnen opstellen en aanleveren vragenbomen vergunningcheck*
8. Proces verkennen initiatief ingericht*
9.Participatie bij initiatieven ingericht*  
10.Legesmodel aangepast*
11.Financiële arrangementen met uitvoeringsdiensten herzien*  
12.Commissie ruimtelijke kwaliteit ingesteld *
13.Verstrekken informatie over de omgevingswet *  
14.Omgevingsvisie vastgesteld (1/1/24)  
15.Programma luchtkwaliteit vastgesteld



Dienstverlening

Expertise

Samenwerking
regio

Digitalisering en
processen

Besluiten raad

Samenhang
kerninstrumenten



Dienstverlening

Expertise

Samenwerking
regio

Digitalisering en
processen

Samenhang
kerninstrumenten

De roadmap kent 15 uit te voeren acties die horen bij  
juridisch verplicht, bedrijfsmatig noodzakelijk en advies  
gericht op het bereiken van de doelen van de  
Omgevingswet

1. Kunnen werken met tijdelijk omgevingsplan*
2. Kunnen wijzigen omgevingsplan
3. Kunnen ontvangen aanvragen en meldingen*
4. "Proces behandelen vergunningaanvragen en  

meldingen ingericht. Kunnen beoordelen  
vergunningaanvragen“*

5. Kunnen aanleveren indieningsvereisten*
6. Kunnen opstellen en aanleveren vragenbomen  

vergunningcheck*
7. Proces verkennen initiatief ingericht*
8. Participatie bij initiatieven ingericht*
9. Legesmodel aangepast*
10. Financiële arrangementen met uitvoeringsdiensten  

herzien*
11. Commissie ruimtelijke kwaliteit ingesteld *
12. Verstrekken informatie over de omgevingswet *
13. Omgevingsvisie vastgesteld (1/1/24)
14. Programma luchtkwaliteit vastgesteld

Ambities, strategie, aanpak en financiën bepaald

Kunnen werken met tijdelijk omgevingsplan (evt  
aanpassen

Kunnen ontvangen aanvragen en meldingen

Proces behandelen vergunningaanvragen en meldingen ingericht.

Kunnen beoordelen vergunningaanvragen

Kunnen aanleveren indieningsvereisten

Kunnen opstellen en aanleveren vragenbomenvergunningcheck

Proces verkennen initiatief ingericht

Participatie bij initiatieveningericht

Legesmodel aangepast

Financiële arrangementen met uitvoeringsdiensten herzien*Besluiten raad

Commissie ruimtelijke kwaliteit ingesteld



Beleven –kiezen –
verankeren Q1

Oefenen proces en  
inhoud Q2 (droog);Q3  

en Q4 met dso

Inregelen:

-technisch, expertise,  
samenwerking Q3/Q4

Aansluiten:  

Digikoppeling  

STTR;  

STAM;

Stop Tpod

Vullen content  
(overgangsfase Q2/Q3



Richten:

• Dienstverlening

• Samenhang kerninstrumenten / Besluitvorming Raad

Dienstverlening

Expertise

Samenwerking  
regio

Digitalisering  
en processen

Besluiten raad

Samenhang  
kerninstrument  

en



Inrichten

• Processen en digitalisering

• Samenwerking

• Expertise

Dienstverlening

Expertise

Samenwerking  
regio

Digitalisering en  
processen

Besluiten raad

Samenhang  
kerninstrumenten



Richten

1. Dienstverlening



Verdeling eenvoudige en complexere aanvragen

70% van de aanvragen: eenvoudig, snel af te handelen? (snelservice?)

15% van de aanvragen: 8 weken lukt nu vaak ook al

• Binnenplans (past in omgevingsplan en overige kaders)

• De kaders zijn helder

• Advies nodig van maximaal 2 afdelingen of ketenpartners.

• Weinig impact op belanghebbenden

15% van de aanvragen: lastiger (Omgevingstafel)

• Buitenplans of binnenplans

• De kaders zijn niet helder

• Er is advies nodig van meer dan twee afdelingen of ketenpartners

• Veel impact op belanghebbenden



Dienstverlening: keuzes Q1 2020
• Welke dienstverlening wil ik per 1-1-2021 en waar wil ik naar toe groeien? Daarvoor nodig:

Digitaal checken en formulier

• Analyse van wat ik nu binnen krijg en wat ik digitaal wil afhandelen?

• Relatie met verordeningen, wil ik voor alles nog vergunningplichten/meldingsplichten?

• Beseffen dat niet alles in DSO-LV zit, wat nu in olo zit. Hoe overgang? Wat nemen we  
voor lief en wat betekent dat voor balie en naleefgedrag?

Keuzes:

• Welke kanalen? Omgevingsoverleg (vooroverleg)?

• Mate hulp bij indienen?

• Rol OD voorkant?

Digitaal ontvangen: helder wat nodig is

Participatie-ondersteuning?

• Wat zijn de consequenties van de keuzes?



Acties dienstverlening Q1 2020
• Keuze al dan niet continuering dienstverlening olo via dso-lv of anderszins; of grote stap naar  

omgevingsplan

• Wie gaat aan de slag met inrichten welk kanaal? Helder is wat via welk kanaal (dso-lv, mail,tel,
omgevingsoverleg etc) en welke service we per kanaal willen bieden?

• Communicatie met de initiatiefnemer en belanghebbende inrichten

• Op welke wijze participatie van de initiatiefnemer stimuleren?

Vertalen:

• Weten welke expertise/ICT nodig is om deze kanalen komende maanden te benutten en acties  
op in te zetten?

• Welke acties zijn uitgezet bij de beleidsafdeling en bestuursafdeling?

• Wie aan de slag inrichten proces/digitaliseren vanuit initiatieven kennis?

• Implementatie communicatie naar burgers



Richten
2. Rol raad, samenwerking, juridische regels en samenhang

kerninstrumenten



Beslissingen raad/ samenhang kerninstrumenten  
Q1 2020 (is niet kiezen ook een keuze): schijf 2

• Verordeningen nog aanpassen tbv snelservice/ versnellingen-opschonen bestemmingsplan?

• Investeringen nodig dienstverlening en beleid (interbestuurlijk): ambitie

• Planning/ gebiedsgewijze of themagewijze aanpak ontwikkelingen OP (relatie Wkb, beslissingen rondom
bruidsschat, provinciale verordening); wat regel je waar in vergunning of OP?

• Op agenda bij raad:

• Rol raad bij aanvragen buitenplanse omgevingsplanactiviteiten?

• Participatieverplichtingen bij bepaalde buitenplanse omgevingsplanactiviteiten

• Welke gevallen uitgebreide procedure ipv reguliere procedure?

• Instellen Commissie ruimtelijke kwaliteit / check welstand nota

• Bijstellen arrangementen/kwaliteit: Samenwerking OD en andere partners bij implementatie  
Omgevingswet VTH (uitgangspunten vast stellen/verkennen)*

• Kaders ontwikkelen voor de leges*

• Beslissingen mandaat/delegatie



Afwegingen leges: individuele keuzes

• Milieu

• Brandveilig gebruik

• Bijbehorende bouwwerken

• Gevolgen Wkb

• Al dan niet dereguleren

• Dienstverlening en samenwerking (in hoeverre onderling doorbelasten)



Samenwerkingsthema’s OD en partners: vaststellen
uitgangspunten/ wie zet in gang?
(bestuurlijk niveau)

1. Geest van de samenwerking

2. Nieuw / aanpassen arrangement

3. VTH-kwaliteitsverordening/ Service Level Agreements



Inrichten

• Processen en digitalisering

• Samenwerking

• Expertise

Dienstverlening

Expertise

Samenwerking  
regio

Digitalisering en  
processen

Besluiten raad

Samenhang  
kerninstrumenten



Inrichten

3. Processen en digitalisering



Beslissingen digitalisering en processen Q1 2020

• Beslis zsm over aanschaf benodigde software!!

• Ga gesprek aan met huidige leverancier – wat kan hij leveren

• Verken wat er in de regio gebruikt wordt en welke keuzes gemaakt zijn

• Neem een besluit!

• Beslis welke en hoe je toepasbare regels ontwikkelt voor korte en lange termijn?*

• In de regio gezamenlijk; wellicht OD?of andere gemeente in de buurt?

• Extern?

• Zelf?

• Geeft opdracht om het initiatieven en behandelproces in te richten! Wat is daarbij de rol van de OD en de  
regio? Hoe zie je de rol van de overige partners

• Aan de hand van casussen en maak gebruik van hulpmiddelen en onderverdeling van typen casussen en
aanvragers…..

• Inregelen processen in combi Wkb; gebruik werkende processen/uivo-i * en of snelserviceformule

• Samenwerkingsfunctionaliteit voldoende’?*

• Mandaat en delegatie?

• Afspraken aanpassen buitenplanse omgevingsplan activiteiten naar omgevingsplan (stop tpod)

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/praktijk/anders-werken/dienstverlening/


Uitstapje?
Verdieping inrichten digitalisering content

Overgangsfase Content toepasbare regels

3-2-2020



Content overgangsfase Wat moeten overheden zelf
regelen?

3-2-2020

• De lokale aanvraagformulieren van de gemeenten en waterschappen van activiteiten die geen onderdeel zijn van de bruidsschat

• Toevoegen van aanvullende vragen die nu onderdeel uitmaken van het aanvraagformulier in olo

• De lokale meldingsformulieren van lokale activiteiten waarvan de indieningsvereisten van de vergunning wel in de bruidsschat zitten.

• Het rijk maakt niet de vergunningchecks:

• voor een aantal specifieke regels uit bruidsschat die tot op heden niet in bestemmingsplannen maar alleen in gemeentelijke verordeningen zijn  

opgenomen. Dit zijn kappen, uitweg maken of veranderen, handelsreclame maken, aanleggen / grondwerkzaamheden, alarminstallatie aanleggen,  

opslaan van roerende goederen (zoals voorwerpen op of aan weg).

• voor lokale regels van gemeenten, provincies en waterschappen



Inventariseren wat er in Olo zit – Twente (ook  
voor formulier)

3-2-2020

Checker: Gemeente

Kappen Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van  

Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Twenterand, Tubbergen, Wierden

Alarminstallatie Almelo, Borne, Dinkelland, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente,

Oldenzaal, Twenterand, Tubbergen,Wierden

Monumenten Geen

Reclame Alleen Wierden niet

Roerende zaken Almelo, Dinkelland, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Oldenzaal, Twenterand,  

Tubbergen, Wierden

Slopen in eenBSDG Geen

Uitwegen Alleen Losser niet

Weg aanleggen of veranderen Geen



3-2-2020

Variatie in Aanvraagformulier Twente

Wierden: 11 vragen over kappen, Losser: 1

Wierden:

Losser: 1. Staat de houtopstand/boom op een kavel kleiner dan 500 m2?

1. Maakt de boom deel uit van een landschapselement?
2. Is de boom dikker dan 40 cm in doorsnede?
3. Om hoeveel bomen gaat het?
4. Staat de boom op een woonkavel kleiner dan 500 m2?
5. Is het een vruchtboom?
6. Betreft het een wilg of een populier?
7. Wat voor een soort boom is het?
8. Waarom wilt u de boom kappen?
9. Gaat u bouwen op de locatie waar de boom staat?
10. Gaat het om onderhoudswerkzaamheden?
11. Kunt u herplanten?



3-2-2020

Beslissingen content

Zelf doen:

- Analyseren of de aanvullende aanvraagvereisten nog relevant zijn

- Analyseren of de aanvullende vragen in de check nog relevant en adequaat zijn

- Ga na welke vragen er verder in de regio gebruikt worden – kunnen die passen?

Samen doen:

- Nagaan waar overeenkomsten en verschillen zitten

- Welke vragenbomen zijn samen te maken – welke zeker niet

- Welke organisatie heeft ervaring met – of wil ervaring opdoen met het gaan opstellen van toepasbare regels – is er de  

mogelijkheid om hierin een voortrekkers rol te vervullen?



Uitstapje
Samenwerkingsfunctionaliteit

3-2-2020



Toekennen rollen  

en rechten

Documentatie-

notificatie

Actieverzoek

Actieverzoek

Van

Idee

Tot

Afhandeling

Van Plan

Tot  

Publicatie

Samenwerkingsfunctionaliteit UIVO-I -> business cases

Delen van Documentatie Kaartviewer o.a. voor  

delen van concept plannen

i.s.m. regels

Delen van  

Documentatie



Uitstapje
Werkende processen

3-2-2020



Werkende processen

• Uivo-I/Gemma als uitgangs

• Gezamenlijk naar schema kijken

• Wat verandert er wel/niet: Awb blijft gelijk

• Integraal…. Gemixte groep



Klantverwachting

Bedrijfsproces: Verkennen en begeleiden initiatief
Een concept proces ter ondersteuning van gemeentes om te komen tot procesinrichting die Omgevingswetproof is

Dit proces verkent het initiatief, onderzoekt de mogelijkheden, begeleidt het initiatief en maakt keuzes resulterend in een interactief en gedragen ontwerp door initiatiefnemers,  

overheid en belanghebbenden. Het proces kan eventueel resulteren in een concept vergunning.

• Het integraal interbestuurlijk afwegen van initiatieven is essentieel om een breed gedragen advies te kunnen afgeven

• Participatie- en ontwerpactiviteiten liggen bij de initiatiefnemer, de gemeente kan hierbij ondersteunen

• Van nee tenzij naar ja mits….. Oplossingsgerichte benadering van de overheid; flexibiliteit met het ook op wat kan en mag
• De doorlooptijd van het grootste deel van de vergunning aanvragen is straks 8 weken, wat maakt dat (complexe) initiatieven vooraf zoveel mogelijk getoetst, geparticipeerd en ontworpen moeten worden  

om bij de vergunningsaanvraag de 8 weken doorlooptijd te behalen

Effecten van de Omgevingswet op dit proces

Afstemmen ontwerp initiatiefIntake verzoek verkenning initiatief Verkennen mogelijkheden initiatief Afstemmen vergunningsaanvraag

Rollen

Informatie-

voorziening

Output

Processtappen

Omschrijving en doel

Geen vastgestelde  
doorlooptijd

Activiteiten
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http://www.gemmaonline.nl/index.php/Bedrijfsprocessen_omgevingswet


• Doorlooptijd

8 weken
Bedrijfsproces: Behandelen vergunningaanvraag (regulier)

#§,ld·l,13441·li·Bii      fäi  ·l,l·®  M'l,il,l·li  i,l·M,,144,iiii     ·i,,itiii·i,, J§,IMl4§,l·ii·i3i4   1,i,t3öl  l,l·l·H•i,,I·t%)1,l·hVi41·li·l·ll  b Omschrijving  en doel 1
Dit proces betreft het behandelen  van een ingediende  aanvraag  voor  toestemming  tot het uitvoeren  van een voorgenomen  vergunning  plichtige actMteit, of het behandelen  van een verzoek  tot  wijziging  van  een eerder verleende

om  evin  sver unnin

Klant  

verwachting

-wli
Pr  c s

stappen

Input

Activiteiten

Output

Rolle n

Informatie

voorziening

Als initi atiefnemer zijn de aanwaagvereisten duidelijk voor mij  

Als initiatiefnemer  is het mij duidelijk wat kan  en mag

Als initiatiefnemer krijg ik snel duidelijkheid over te volgen procedure  Als 

belanghebbende heb ikde mogelijkheid om te participeren op deze  

aanvraag

Als initiatiefnemer zijn de toetsings kaders duidelijk voor mij  

Als initiatiefnemer  kan ik meedenken  en word ik gehoord

Als initiatiefnemer  heb ik 1 contactpersoon  vanuit  de gemeente

(casemanager)

Als belanghebbende  heb ik de  mogelijkheid  tot inspraak

Als initiatiefnemer is het opgestelde besluit helder  

voo r mij

Als initiatiefnemer krijg ik duidelijkheid over wanneer  er 

gestart mag worden

Als participant  krijg ik informatie  over  hetbesluit

.........................................

...
.........................................

.
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Horen van de initiatiefnemer igv afwijzing  

Verwerken  reactie initiatiefnemer

,•       0      t        11 d          fi  .1.          b                    h    "kk  . 11 Mededelen  besluit  aan  belanghebbenden (adviseurs, A
ps e  en   e  nr  1eve       esc  1 1ng  en   a en

ondertekenen

werking  2 of  4 weken  nabekendmaking)

:  •       Publicerenvan    het besluit
:•

: •

- -;-- ;;  :       ;;--------- 1
i

i
g

c5Bepalen leges (en eventueel verrekening van reeds

betaalde leges in het initiatieven- proces) en zorgen

voor aansturing financiën tbv facturering

ketenpartners  en partici panten)

Inplannen  toezich t, indien nodig  (oplevercontrole ) en

overdracht   naar toezicht

lnitieren proces WIJZlgen omgevmgsplan (igv  

buitenplans)

Eventueel  consulteren belanghebbenden

Eventueel besluiten om de beslistermijn te verlengen (wanneer  dit 
nog niet  gebeurd is)

:    •         Bepalen  of uitgebreide  procedure  van  toepassing  is (ip,t

r eg  ulier)

: • Inhoudeljik beoordelen van de aanvraag/ toetsen aan alle  

regelgeving   (checken kwal1te1tsborger)

j• Opvragen adviezen in- en extern (zorgen voor integrale  

advisenn g).  ontvangen   en beoordelen

Checken mogelijke afwi1king omgevingsplan en direct  

afstemmen  met College/Raad   (lgv buitenplans)

lgv planschaderisico opstellen planschade overeenkomst  

(nadeelcompensatie)  (lgv buitenplans)

Eventueel met initiatiefnemer meedenken over aanpassing van  de  

aanvraag/het  plan (minder  vaak  van   toepassing  dan nu)

Opstellen concept beschikking en indien nodig mhoud  

afstemmen  met  andere  bevoegde  gezagen/ketenpartners:
Een  ontvankelijke   reguliere   aanvraag   (die in behandeling   genomen  wordt)   j •    Concept beschikking

·

:
:  •     Vastgestelde  (geaccordeerde ). definitieve

beschikking

Legesberekenmg  (eventueel  legesbeschikking)

Interne en externe adviseurs : •  

(ketenpartners)  aan de

Omgevingstafel {meuw

gemeentehJke advies  
comm1ss1e)
Co  lleg e / Raad

Administratief ondersteuner  

Casemanager vergunningen

:• Vergunningverlener  

Initiatiefnemer

:  •     College  (of  gemandateerde  ambtenaar)

..........•.......•..•............••......    ......•..•..•.....  ....•. ............•..•........    ... ..•......•..•..•..•.....  .••.....• .........•..•..   · .... ...

.
Belanghebbenden

....................     .........  .  ...................   ..................................................................· ....................................................................................................t.   

··················"·····"········································································"· Vastleggen definitieve beschikking en onderbouwing  

Vastleggen legesberekening

Publiceren besluit via DROP en in lokale media  

Toezicht  zaak als ve1VOlg    op vergunningzaak

Aanvraag   omgevingsvergunnin  g, metbijlagen

Indien  van   toepassing  stukken van  het proces  verkennen   en begeleiden

imt1atief   zoals een concept  vergunnmg/   concept  aanvraag   en adviezen

niet: dan verzoeken   om aanvraag   m te trekken  en te kiezen voor

omgevmgsoverleg en igv geen wenselijke aanvraag/ geen kans van  
slagen  ook verzoeken  om aanvraag  in te trekken

Vaststellen of er een 1mt1at1evenproces met de omgevmgstafel aan deze  

aanvraag   vooraf  is gegaan  (zo 1a   dan  sneller door  dit proces)

Toetsen aan de aanvraagvereiste n, samen met adviseurs (zorgen voor  

integrale advisenng)

Checken of er meer toestemmmgen nodig z11n checken Wkb meldtng  

nodig  en 1mtlat1efnemer  hierover   mformeren

Eventueel Op.'fagen aanvullende stukken en opschorten termijn (brief}  

Eventueel  besluiten  om de beslistermijn te verlengen  (brief}

Beslissing nemen  over  in behandeling  nemen {ontvankelijkheid)

Versturen brief ontvangstbevestigmg (incl. eventuele vraag om  

aanwllende stukken en eventuele melding verlenging termijn), met  

vermelding  procedure/ processtappen  of besluit  buiten behandeling

Zorgen  voor  kennisgevmg/pubhceren  van  de aanvraag

Eventueel een besluit over buiten behandeling stellen (igv geen  

ontvankelijke aanvraag)

Ontvangstbevestiging  

Gepubhceerde aanvraag  

Opgebouwd dossier

Administratief ondersteuner  

Casemanager vergunningen  

Vergunningverlener

Interne adviseurs en eventueel externe adviseurs (ketenpartners)  

Initiatiefnemer

Aanvraag bijlagen aanvullmgen en part1cipat1e onderbouwing mgelezen : •  vanuit  

DSO in VTH-systeem

Raadplegen   resultaten verkenningsproces

Vastleggen  resultaten ontvankelijkheidstoets

Opstellen  en vastleggen brieven/besluiten

Samenwerkmgsrwmte DSO gebruiken voor acMesvragen aan  

ketenpartners

Publiceren  aanvraag   via DROP

; : ;
Inhoudelijk behandelen Bekendmaken besluit

.............................................................................................................................................!..................................vergunningaanvraa..g...........................................:.........................................................................................................L..............................vergunningaanvra.a..g.........................

....

Intake vergunningaanvraag Besluiten vergunningaanvraag

Opgebouwd   dossier,  met o. a.  de  ontvankelijke reguliere

aanvraag

Concept beschikking Vastgestelde  (geaccordeerde), definitieve

Volledig beoordeelde  vergunning aanvraag beschikking

Volledig beoordeelde vergunning aanvraag  

Adviezen

Eventueel planschadeovereenkomst (nadeelcompensatie)  

Eventueel   gewijzigde aanvraag

:
;    •     Gepubliceerde beschikking

Toezicht-zaak (eventueel)

Signaal voor proces WljZlgen omgevmgsplan  

(bu1tenplans)

Administratief ondersteuner  

Jurist

Casemanager vergunningen  

Vergunmngvertener

:  •   Initiatiefnemer

Administratief ondersteuner  

Interne adviseurs

Ketenpartners  

Initiatiefnemer  

Belanghebbenden

Vastleggen resultaten inhoudelijke beoordeling  

Vastleggen adviezen

Status update communiceren met initiatiefnemer (dmv eigen  

VTH systeem/ digitaal loket)

: • Optioneel: vastleggen planschadeovereenkomst  

Vastleggen  concept beschikking

Samenwerkmgsru1mte  DSO  gebruiken  voor  adviesvragen  aan
ketenpartners Effecten  van de Omgevingswet  op dit proces

De Omgevingswet vraagt een andere manier van werken integraal, 1n samenhang en met  afstemming 

van nee tenzij naar ja, mits het vraagt om flex1bilrte1t met het oog op wat kan en mag;  Er zal vaker overleg

voor het 1nd1enen van de officiële vergunningaanvraag plaatsvinden  (omgevingsoverleg}   aan de nieuwe  

omgevingstafel (tvm kortere doorlooptijd vergunningen):

D1g1tale  aanvragen  worden 1nged1end  via het DSO,

Aangeven of er gepart1c1peerd 1s of met 1s een aanvraagvereiste geworden;  De 

onlosmakelijkheid  vervalt (wel verplichte attendenng)

Er wordt met meer van rechtswege vergund

Voor RO zijn er straks 2 vergunningen: de bouwtechnische en de ruimtelijke vergunning en in het kader van de Wkb wordt de toetsing van  het 

bouwtechnische deel urtgevoerd  door een externe  partij (kwalrte rtsb orger):

Een urtgangspunt  van de Omgevingswet is om zoveel mogelijk  activrterten  te regelen met algemene  regels, daarnaast  zijn er nog  activiterten

met beoordelingsregels   waarvoor een omgevingsvergunrnng  aangevraagd  moet worden;

De meeste aanvragen vallen straks onder de reguliere procedure van 8 weken, wat betekent dat sturing op doorlooptijden nog belangrijker  gaat

worden;

Voor Milieu: de Milieu Belastende Actlvrtert (MBA) is een nieuw begrip (nu inrichting); daarnaast kan er een vergunningplicht komen vanurt  het 

omgevingsplan  (naast het Bal)

I

"•



Processtappen

Een concept proces ter ondersteuning van gemeentes om te komen tot een procesinrichting die Omgevingswetproof is

Idem als bij regulier; In deze procesplaat wordt aangegeven wat er extra moet gebeuren in de uitgebreide procedure ten opzichte van de reguliere procedure

Rollen

Informatie-

voorziening

Klantverwachting

Output

Omschrijving en doel

Activiteiten

Input

Doorlooptijd  
6 maandenBedrijfsproces: Behandelen vergunningaanvraag, uitgebreid

• Idem • Idem • Als belanghebbende heb ik de mogelijkheid  

om zienswijzen in te dienen

idem

Intake vergunningaanvraag
Inhoudelijk behandelen  

vergunningaanvraag
Besluiten vergunningaanvraag

Bekendmaken besluit  

vergunningaanvraag

• Idem • Concept ontwerp beschikking • Idem

• Wanneer er een MER nodig is, dan moet die  

er bij zitten

• Opstellen concept ontwerp beschikking Het besluiten bestaat uit 2 “rondes”: ontwerp  

besluit en definitief besluit

• Intern laten controleren concept ontwerp

beschikking

• Opstellen definitieve ontwerp beschikking

• Publiceren ontwerp beschikking

• Ter inzage leggen ontwerp beschikking

• Ontvangen en beoordelen zienswijzen en  

reactie opstellen

• Opstellen definitieve beschikking, op basis  

van de ontwerpbeschikking en de eventueel  

binnengekomen zienswijzen

• Bekendmaken besluit aan initiatiefnemer

• Publicerenbesluit

• Idem • Concept ontwerp beschikking • Reactie op beoordeelde zienswijzen

• Definitieve beschikking

• Idem

• Idem • College/Raad • Interne adviseurs (igv zienswijzen)

• Optioneel: Ketenpartners (externe adviseurs),  

igv zienswijzen

• Idem

• Idem • Vastleggen concept ontwerp beschikking • Vastleggen zienswijzen en reactie op  

zienswijzen in VTH systeem

• Samenwerkingsruimte DSO gebruiken voor  

adviesvragen aan ketenpartners (zienswijzen)

• Publiceren in LVBB

• Idem

Effecten van de Omgevingswet op dit proces

• Er zijn nog maar een paar type aanvragen die wettelijk altijd een doorlooptijd van 6 maanden kennen, zoals bijvoorbeeld enkel e Rijksmonumenten en de Seveso inrichtingen;

• Daarnaast kan er in overleg met initiatiefnemer besloten worden om over te gaan op de uitgebreide procedure;

• Als laatste kan de Raad in het omgevingsplan aangegeven hebben dat bepaalde aanvragen altijd via de uitgebreide procedure behandeld moete n worden.
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http://www.gemmaonline.nl/index.php/Bedrijfsprocessen_omgevingswet


Inrichten

4: samenwerking



Beslissingen rondom samenwerking Q1 2020

• Vraag partners om mee het proces van initiatieven en behandelen te  
ontwikkelen. Wees duidelijk wie de leiding heeft en vastlegt.

• Richt met elkaar proces in, om afspraken op termijn te verankeren, eerst
proeven en beproeven, samen doorstaan

• Hoe stemmen we toezichthouden/handhaven af als er meerdere
bevoegd gezagen zijn?

• Interbestuurlijke regels…..



Wat waarschijnlijk nodig voor het proces:

• Wie heeft wanneer welke rol? rijk bg, adviseur en adviseur met instemming

• Wanneer doorgeleiden uitvoeringsdienst of overdragen bg?

• Inzicht in hoe partijen nu (en na inwerkingtreding) te bereiken zijn voor procedurele en materiële  
vragen van gemeenten

• Helder maken in welke gevallen adviseur actief betrokken wil worden bij een  
omgevingstafeloverleg, en wanneer je in eerste instantie wil worden geïnformeerd, eventueel  
wat nodig om aan te schuiven

• Inzichtelijk maken hoe de behandelprocedure verloopt bij advies, en er samen met het rijk kan  
worden toegewerkt naar integraal besluit (transparantie proces, plus afstemming en contact).

• Tbv oriëntatie/intake: wat is nodig qua basisinformatie en hoe brengt adviseur dat over aan bg?

• Maak evt afspraken over onderling verrekenen van leges; als je het niet weet, maak afspraken  
hoe je er het komende jaar mee gaat verkennen?



Voorbeeldonderwerpen

1. Informatie naar belanghebbenden en initiatiefnemers

2. Planbaten/Planschade

3. Vulling DSO

4. Toepasbare regels / annotaties

5. Uitvoerbaarheidstoetsen

6. Regievoering, omgevingsoverleg, participatie

7. Termijnen, doorlooptijden voor zaaktypes, producten en diensten

8. Grondslag doorrekenen Leges (ook milieubelastende activiteiten)

9. Gebruik Samenwerkingsvoorzieningen DSO

10. Afspraken in het kader van de archiefwet enAVG

Hoe afspraken te verankeren? Besluitvorming raad?



Inrichten

5. Expertise



Samenwerking bij expertiseontwikkeling?

• Werking wet op casusniveau

• Procedure/ adviseurs/bg

• Sttr (hoe en wie)

• Planning opleiding en inregelen (opsplitsen personeel)



Beslissingen

• Opleidingsplan juridische expertise

• Inregelen en oefenen met proces en dso-content

• Hoe werk einde 2020 (oude aanvragen) en wat met nieuwe aanvragen

• Let op toezichthouder en handhaver

• Werken met standaarddocumenten?



Wat te bieden voor
VTH proces



Dienstverlening

Expertise

Samenwerking  
regio

Digitalisering en  
processen

Besluiten raad

Samenhang  
kerninstrumenten

• Omgevingstafelformule
• Serviceformules Omgevingswet
• Toolkit invoering dienstverlening

• Toepasbare regelformule
• Aansluitformule
• Toolkit werkende processen

• Interbestuurlijke samenwerkingsformule
• Omgevingstafel

• Spiekbriefje omgevingsvergunning
• Podcast spiekbriefjes
• Train the trainer ADS
• Train the trainer MBA
• Trainingen academie
• Webinar Toepasbare regels
• Introductiecursus Toepasbare regels
• Leergangen

• Factsheet participatie
• Keuzepaneel
• Structureel Effectenmodel



bijlagen



Expertise

• Opleidingsplan juridische expertise

• Inregelen en oefenen met proces en dso-content

• Hoe werk einde 2020 (oude aanvragen) en wat met  

nieuwe aanvragen

• Let op toezichthouder en handhaver

• Werken met standaarddocumenten?

• Oefenen met casussen met inhoud, dso en  

processen (burger, horeca, boer en complex bedrijf)

Samenwerking regio

• Aanpassen en/of nieuwe samenwerkingsafspraken bij initiatief (omgevingstafel) en behandeling/  

toezicht en handhaving; hoe halen we termijnen?

• Hoe stemmen we af hoe we toezichthouden/handhaven als er meerdere bevoegd gezagen zijn?

• Interbestuurlijke regels en evt toepasbaar maken (natuur, bodem, water? minimaal)

• Gezamenlijke kennis ontwikkeling inhoud / gezamenlijke experts toepasbare regels?

Digitalisering en processen

Beslis zsm over aanschaf benodigde software!!

• Ga gesprek aan met huidige leverancier – wat kan hij leveren

• Verken wat in de regio gebruikt wordt en welke keuzes gemaakt zijn

• Neem een besluit!

Beslis welke en hoe je toepasbare regels ontwikkelt (korte en lange termijn)

• In de regio gezamenlijk; wellicht rud?of andere gemeente in de buurt?

• Extern?

• Zelf?

Geeft opdracht om initiatieven en behandelproces in te richten. Wat is daarbij  

de rol van de rud, de regio en overige partners?

• Aan de hand van casussen en gebruik van hulpmiddelen en  

onderverdeling van typen casussen en aanvragers…..

• Inregelen processen in combi Wkb; gebruik werkende processen/uivo-i en  

of snelserviceformule

• Samenwerkingsfunctionaliteit voldoende’?

• Mandaat en delegatie?

• Afspraken aanpassen buitenplanse omgevingsplan activiteiten naar

omgevingsplan (stop tpod)

Dienstverlening

Expertise

Samenwerking  
regio

Digitalisering en  
processen

Besluiten raad

Samenhang  
kerninstrumenten

Samenhang kerninstrumenten en besluitvorming raad….

Verordeningen nog aanpassen tbv snelservice/ versnellingen-opschonen  

bestemmingsplan?

Investeringen nodig dienstverlening en beleid (interbestuurlijk): ambitie  

Planning/ gebiedsgewijze of themagewijze aanpak ontwikkelingen OP (relatie  

Wkb, beslissingen rondom bruidsschat, provinciale verordening); wat regel je  

waar in vergunning of OP?

Op agenda bij raad:

Rol raad bij aanvragen buitenplanse omgevingsplanactiviteiten?  

Participatieverplichtingen bij bepaalde buitenplanse  

omgevingsplanactiviteiten

Welke gevallen uitgebreide procedure ipv reguliere procedure?

Instellen Commissie ruimtelijke kwaliteit / check welstandnota  

Bijstellen arrangementen/kwaliteit: Samenwerking OD en andere  

partners bij implementatie Omgevingswet VTH (uitgangspunten  

vast stellen/verkennen)*

Kaders ontwikkelen voor de leges*

Beslissingen mandaat/delegatie

Dienstverlening

• Dienstverleningsniveau

• Meerdere ingangen:

• Aanvragen digitaal kunnen ontvangen (inclusief  

afspraken eventuele doorgeleiding via loket )

• Voor blijvende ‘OLO’ taken digitale  

aanvraagmogelijkheid, tenzij…(checken?)

• Omgevingstafel (vooroverleg) (incl. inregelen loket)

• Communicatie over proces/ inhoud richting  

initiatiefnemer/belanghebbende

• Ondersteuning participatie initiatiefnemer?



Dienstverlening

Expertise

Samenwerking  
regio

Digitalisering en  
processen

Besluiten raad

Samenhang  
kerninstrumenten

De roadmap kent 15 uit te voeren acties die  
horen bij juridisch verplicht, bedrijfsmatig  
noodzakelijk en advies gericht op het bereiken  
van de doelen van de Omgevingswet

1. Kunnen werken met tijdelijk  
omgevingsplan*

2. Kunnen wijzigen omgevingsplan
3. Kunnen ontvangen aanvragen en  

meldingen*
4. "Proces behandelen vergunningaanvragen  

en meldingen ingericht. Kunnen  
beoordelen vergunningaanvragen“*

5. Kunnen aanleveren indieningsvereisten*
6. Kunnen opstellen en aanleveren  

vragenbomen vergunningcheck*
7. Proces verkennen initiatief ingericht*
8. Participatie bij initiatieven ingericht*
9. Legesmodel aangepast*
10. Financiële arrangementen met  

uitvoeringsdiensten herzien*
11. Commissie ruimtelijke kwaliteit ingesteld *
12. Verstrekken informatie over de  

omgevingswet *
13. Omgevingsvisie vastgesteld (1/1/24)
14. Programma luchtkwaliteit vastgesteld

Ambities, strategie, aanpak en financiën bepaald

Kunnen werken met tijdelijk omgevingsplan (evt aanpassen)

Kunnen ontvangen aanvragen en meldingen

Proces behandelen vergunningaanvragen en  
meldingen ingericht.

Kunnen beoordelen  
vergunningaanvragen

Kunnen aanleveren indieningsvereisten

Kunnen opstellen en aanleveren  
vragenbomen vergunningcheck

Proces verkennen initiatief ingericht

Participatie bij initiatieven ingericht

Legesmodel aangepast

Financiële arrangementen met
uitvoeringsdiensten herzien*

Commissie ruimtelijke kwaliteit ingesteld

Roadmap voor initiatieven
en vergunningen geplot op
schijf van vijf


