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Instellen bevoegd gezag en behandeldienst 
voor het correct indienen van een verzoek

De focus van deze presentatie ligt op het instellen van het 
bevoegd gezag en een externe behandeldienst.

Goed om te weten:

• De presentatie wordt gedeeld

• Het webinar is achteraf terug te kijken

• Er zijn verwijzingen opgenomen naar meer informatie

Disclaimer:

De voorbeelden in deze presentatie zijn ondersteunend aan de presentatie en zijn dus niet
altijd (juridisch) volledig juist.



Programma

• Het doel

• De werking in het Omgevingsloket

• Scenario’s
o Vragen

• Instellingen bevoegd gezag
o Vragen

• Configuratie externe behandeldienst
o Vragen

• Beschikbare interfaces
o Vragen



Het doel 1/3

Het opdelen van een aanvraag in verzoeken en het versturen van 
deze verzoeken naar de juiste organisatie.

Aanvraag =

• Aanvraag voor een vergunning

• Melding

• Verstrekken van informatie

De geïmplementeerde logica voor het opdelen van de aanvragen in 
verzoeken en het bepalen van het bevoegd gezag is gebaseerd op de 
wet- en regelgeving.
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Het doel 3/3

Bestuursorgaan

Het regelgevend bestuursorgaan die:

• Het Omgevingsdocument en de juridische regels opstelt;

• En de activiteiten toepasbaar maakt en de toepasbare regels 
aanlevert.

Bevoegd gezag

Het bevoegde bestuursorgaan die het verzoek beoordeelt en hierover 
een besluit neemt.

Behandeldienst

Een externe partij die het verzoek behandelt voor een bevoegd gezag.
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1. Projectlocatie opgeven
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1. Projectlocatie opgeven 2. Activiteiten selecteren 3. Vragen beantwoorden

4. Verzoeken en

bevoegd gezag bepalen

5. Indienen 6. Verzoeken verstuurd

naar bevoegd gezag &

behandeldienst



De werking in het Omgevingsloket 2/2

Voorbeeld laatste stap:

Deze aanvraag heeft geleid tot 

twee verzoeken voor de water- en

niet-wateractiviteiten.

Verzoek 1 gaat naar een

behandeldienst.
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Scenario’s 1/2

Specifieke activiteiten

• Milieubelastende en wateractiviteiten

• Magneetactiviteiten

Afwijkend bevoegd gezag

A. Geen afwijkend bevoegd gezag (bestuursorgaan = bevoegd gezag).

B. Afwijkend bevoegd gezag.
Bijvoorbeeld: Rijksregels waarover de gemeente een besluit neemt.



Scenario’s 2/2

Externe behandeldienst

A. Geen externe behandeldienst.

B. Eén externe behandeldienst voor alle verzoeken.

C. Externe behandeldienst voor specifieke activiteiten, locaties en/of 
toestemmingen.

Complexe bedrijven en BRZO-bedrijven zijn op dit moment voor 
DSO-LV buiten scope. Deze verzoeken moet procedureel of in het 
eigen systeem worden opgevangen en gerouteerd.
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Instellingen bevoegd gezag 1/6

Als de geannoteerde juridische activiteiten uit het 
Omgevingsdocument beschikbaar zijn voor de Registratie Toepasbare 
Regels (RTR), moeten deze activiteiten door het bestuursorgaan
toepasbaar worden gemaakt.

De instellingen hiervoor volgen uit de wet- en regelgeving, zie:

• Omgevingswet

• Omgevingsbesluit

• Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
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Instellingen bevoegd gezag 4/6

• Activiteit typering

• Milieubelastende activiteit (Bal, hoofdstuk 3)

• Wateractiviteit (Omgevingswet)

• Overige activiteit

• Afwijkend bevoegd gezag, optioneel (Bal & Bbl)

• Bestuurslaag en/of specifieke organisatie (OIN).

• Magneetactiviteit (Omgevingsbesluit, afdeling 4.1), optioneel

• Als de activiteiten uit een meervoudige aanvraag door één 
bevoegd gezag in samenhang moeten worden afgehandeld.

• Voorrang op de volgorde van de bestuurslagen.



Instellingen bevoegd gezag 5/6 - logica

Ministerie van BZK levert als bestuursorgaan de volgende activiteiten:

1. “Open bodemenergiesysteem” waarover de provincie besluit

• Typering van activiteit: milieubelastende

• Bevoegd gezag bestuurslaag: provincie

2. “Lozen op oppervlaktewaterlichaam” waarover het waterschap besluit

• Typering van activiteit : water

• Bevoegd gezag bestuurslaag: waterschap

3. “Waterontrekkingsactiviteit” waarover de provincie besluit

• Typering van activiteit : water

• Bevoegd gezag bestuurslaag: provincie

• Magneetactiviteit: ja
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Ministerie van BZK levert als bestuursorgaan de volgende activiteiten:

1. “Open bodemenergiesysteem” waarover de provincie besluit

• Typering van activiteit: milieubelastende

• Bevoegd gezag bestuurslaag: provincie

2. “Lozen op oppervlaktewaterlichaam” waarover het waterschap besluit

• Typering van activiteit : water

• Bevoegd gezag bestuurslaag: waterschap

3. “Waterontrekkingsactiviteit” waarover de provincie besluit

• Typering van activiteit : water

• Bevoegd gezag bestuurslaag: provincie

• Magneetactiviteit: ja

Als de initiatiefnemer een aanvraag voor een vergunning doet voor deze drie 
activiteiten, dan leidt dit tot twee verzoeken naar de lokale provincie.



Instellingen bevoegd gezag 6/6 - interface

API Toepasbare regels aanleveren, opdracht “updateActiviteit”:

• Typering

• Magneet

• Bevoegd gezag
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Configuratie externe behandeldienst 1/7

Het bevoegd gezag kan optioneel een externe behandeldienst (OIN) 
configureren.

Het verzoek wordt zowel naar het bevoegd gezag (een ‘kopie’) als naar 
de behandeldienst verstuurd.

Als er geen eenduidige behandeldienst kan worden bepaald, dan gaat 
het verzoek enkel naar het bevoegd gezag.



Configuratie externe behandeldienst 2/7

• Activiteit

• Op elk activiteitsniveau in de functionele structuur.

• Behandeldienst geldt ook voor alle onderliggende subactiviteiten.



Configuratie externe behandeldienst 3/7

• Locatie, optioneel

• Voor het Rijk en de provincies; de bestuurlijke grenzen van een 
kleiner bestuursorgaan zoals gemeentes (op basis van OIN).

• Behandeldienst geldt op de aangegeven locaties.

• Toestemming, optioneel

• Voor de verschillende toestemming zoals Vergunning en Melding 
(zie STTR bijlage 1).

• Behandeldienst geldt voor de aangegeven toestemming.



Configuratie externe behandeldienst 4/7 - voorbeeld

Eén behandeldienst voor alle verzoeken, configureren op het hoogste 
activiteitsniveau.
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Configuratie externe behandeldienst 4/7 - voorbeeld

Eén behandeldienst voor alle verzoeken, configureren op het hoogste 
activiteitsniveau.

Een aanvraag voor een ‘uitweg maken’ zal naar behandeldienst A worden 
verstuurd.

Behandeldienst A
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Configuratie externe behandeldienst 5/7 - voorbeeld

Eén standaard behandeldienst met uitzondering van een specifieke activiteit.

Een aanvraag zal standaard naar behandeldienst A worden verstuurd, maar voor 
een ‘uitweg maken’ zal deze naar behandeldienst B worden verstuurd.

Behandeldienst A

Behandeldienst B
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Configuratie externe behandeldienst 6/7 - voorbeeld

Behandeldienst per gebied.

Een aanvraag zal naar behandeldienst C worden verstuurd in de blauwe gemeenten 
en naar behandeldienst D in de roze gemeenten.

Behandeldienst C, blauwe gemeenten (OIN’s)

Behandeldienst D, roze gemeenten (OIN’s)

…



Configuratie externe behandeldienst 7/7 - interface

API Behandeldienst configuraties beheren:

• Bevoegd gezag

• Activiteit

• Behandeldienst

• Toestemming

• Locaties
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Beschikbare interfaces 1/4

De volgende API’s zijn beschikbaar op het ontwikkelaarsportaal:

• API Toepasbare regels aanleveren, opdracht “updateActiviteit”
Voor het toepasbaar maken van de activiteiten en hiermee instellen 
van het bevoegd gezag.

• API Behandeldienst configuratie beheren
Voor het optioneel configureren van een externe behandeldienst.

• Het Omgevingsloket en het onderliggende Indienen component 
gebruikt de API Verzoeksroutering voor het bepalen van het 
bevoegd gezag en de behandeldienst.

Zie technische documentatie met de WSDL en Swagger bestanden op 
het Ontwikkelaarsportaal.



Beschikbare interfaces 2/4

Technische componenten en interfaces:
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Technische componenten en interfaces:
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Afsluiting 1/3



Afsluiting 2/3

Gemeenten

De VNG gaat de ‘basistaken pakket instellingen’ doen voor de 
gemeenten.

In de markt is externe software beschikbaar voor het instellen van de 
behandeldienst. 

Voor meer informatie en de resultaten van de marktverkenning zie: 
https://vng.nl

https://vng.nl/


Afsluiting 3/3

Vragen kunnen gesteld worden via:

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/contact/

RTR:

https://pre.omgevingswet.overheid.nl/beheerportaal/rtr

Uitleg en functionele documentatie Bevoegd gezag logica en behandeldienst 
configuratie:

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/

&

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/api-
register/api/behandeldienst-configuratie-beheren/

Ontwikkelaarsportaal API-register:

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/api-register/

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/contact/
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/beheerportaal/rtr
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/api-register/api/behandeldienst-configuratie-beheren/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/api-register/

