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Self assessment

Zijn de werkprocessen VTH 
omgevingswetproof



1.
Uitleg self assessment



Aanpak

• Gestructureerd doorlopen van het “Omgevingswetproof” modelproces en komen tot eventuele 
aandachtspunten

• Alle aspecten worden in samenhang beschouwd, integrale benadering

• In een interactieve sessie met een multidisciplinair team achterhalen waar je staat en wat nog 
moet gebeuren

Wat houdt de self assessment in



De verbeteringen die de Omgevingswet 
nastreeft



• Zeer essentiële rol VTH bij behalen 
doelstellingen Omgevingswet 

• Werkend proces, geen losse ketens!

• VTH is meer dan vergunning/’van idee tot 
afhandeling’!

• Omgevingswet implementeren blijft een 
dynamisch proces 

tot 2022 en daarna

VTH als onderdeel van een cyclus!

Waterschapsverordening



• Minimumeisen

• Roadmap

• Wat zien we in regio’s:

• VTH wordt opgepakt, maar vaak in deelwerkgroepen

• Omgevingstafel

• Dso

• Vergunningenproces

• Participatie

• Toepasbare regels

• Nu toewerken naar samenhang

• Self assessment heeft het doel om in een interactief gesprek te analyseren wat 
intensievere aandacht behoeft

Constateringen met betrekking tot de 
implementatie



• Maakt de veranderopgave in twee korte sessies 
inzichtelijk

• Door dit met een breed integraal team 
enthousiasmerend te doen zorgt voor draagvlak 
en nieuwe energie

• Concrete acties met actiehouders is het 
resultaat 

• We blijven teveel in de planfase hangen en 
komen onvoldoende tot actie. 

• Er is te weinig urgentiebesef en draagvlak

Welke situaties komen we tegen bij 
gemeenten, waar staat de gemeente x

Situaties die zich voordoen Wat biedt het selfassessment

• We doen veel in verschillende projectteams en 
op afdelingen maar doen we voldoende en sluit 
het aan op elkaar?

• Uitgangspunt is dat alle veranderactiviteiten 
moeten leiden tot een werkend proces. 

• D.m.v. integrale werksessies krijg je inzichtelijk 
of je Omgevingswetproof bent en of er nog 
aandachtspunten zijn

• We zijn er klaar voor, laten we het geheel 
testen

• Met de werkende processen als basis kunnen 
processimulaties en ketentesten uitgevoerd 
worden

• Eventuele aandachtspunten komen naar voren

Inzet selfassessment

• Werkend processen vng als uitgangspunt
• Lijn en projectorganisatie 

• Eigen processen en resultaten uitgangspunten; 
deze worden samengebracht in gesprek aan de 
hand van werkend processen VNG en 
vragenlijst

• Eigen processen en resultaten 
• Toets aan de hand van vragenlijst



Proces

Werkende 
Processen
/gemma Topvragen

Het self assessment bestaat uit de werkende 
processen en topvragen



Het self assessment richt zich op alle 
onderdelen in de processen



Het self assessment bestaat uit processen en 
topvragen als basis voor dialoog 

Verkennen en begeleiden initiatief Behandelen vergunningaanvraag

Toezicht en handhaving Behandelen melding bouwactiviteit (WKB)

Nr Vraag/stelling Procesonderverdeling
1 Om een goede behandeling van de aanvraag te kunnen doen, moeten toepasbare regels en 

indieningsvereisten zijn - indien van toepassing -  afgestemd met ketenpartners en als vragenbomen 
zichtbaar zijn in het DSO-LV Procesoverstijgend

2 Bestemmingsplannen, verordeningen en eventuele andere regels zijn in 2021 up-to-date gemaakt, 
verheven tot tijdelijk omgevingsplan en zichtbaar als juridische regels in het DSO-LV Randvoorwaardelijk

3 Besluitvorming door raad vindt plaats over eventuele rol bij buitenplanse omgevingsplanactiviteit en 
verplichte participatie bij buitenplanse omgevingsplanactiviteit Procesoverstijgend

4 Doorvertaling van de consequenties voor de leges van adviseurschap, de knip, WKB en milieuregels 
vindt plaats. 

5 De koppeling van het VTH-systeem naar het DSO-LV is gebouwd, getest en in gebruik genomen. Randvoorwaardelijk
6 De gemeente stuurt een ontvangstbevestiging naar de indiener met vermelding van 

vervolgprocedure/processtappen, eventueel met de vraag om aanvullende stukken en eventueel met 
vermelding van een langere afhandelingstermijn, of besluit buiten behandeling. Processtap 1

7 Bij de intake wordt gecheckt welke ketenpartners en interne adviseurs betrokken en daarnaast 
wordt gecheck op volledigheid van de aanvraag. Processtap 1

8 Bij een onvolledige aanvraag vindt meteen opschorting plaats en wordt direct contact opgenomen 
met de aanvrager, gezien de kortere doorlooptijden. Eventueel wordt gevraagd om gebruik te maken 
van het initiatievenproces. Processtap 2

9 Kennisgeving/publiceren van de aanvraag is ingeregeld. Randvoorwaardelijk
10 Het vergunningsproces is af te ronden in 8 weken, wanneer er sprake is van een advies met 

instemming naar ketenpartners in 12 weken. Procesoverstijgend
11 De informatie bij een vergunning, met daaraan voorafgaand initiatief en daarop volgende meldingen 

en informatieplichten, is digitaal compleet, actueel, correct en archiveerbaar. Procesoverstijgend
12 In de keten zijn afspraken gemaakt over de samenwerking en regierol bij vergunningaanvragen die 

door meerdere ketenpartners worden behandeld (de gemeente is over het algemeen aanspreekpunt)
Randvoorwaardelijk

13 Er zijn afspraken gemaakt met de ketenpartners over hoe en welke informatie wordt gedeeld en 
deze afspraken zijn geimplementeerd. Procesoverstijgend

14 Er is een vorm (bijvoorbeeld vergunningentafel) gevonden waar integraal de afweging wordt 
gemaakt en integraal een besluit kan worden opgesteld Randvoorwaardelijk

15 De behandelende organisatie weet wanneer, via welk kanaal en waarover welke contactmomenten 
er met de initiatiefnemer zijn geweest Procesoverstijgend

16 Er zijn aangescherpte, Omgevingswetproof Dienstverleningsovereenkomsten met ketenpartners 
opgesteld Procesoverstijgend

17 Standaardsjablonen en templates zijn Omgevingswetproof gemaakt en juridisch getoetst Procesoverstijgend
18 Medewerkers in het vergunningenproces zijn opgeleid (inhoudelijke kennis) en bekwaam 

(relationele competenties) om hun rol te vervullen, gezien de veranderende competenties (ja mits, 
procesgericht, oplossingsgericht, nauwere samenwerking in de keten, vertrouwen, integraal)

Randvoorwaardelijk
19 Maak inzichtelijk wat de wijzigingen van de Omgevingswet/WKB voor invloed hebben op de 

capaciteit voor vergunningenproces. Pocesoverstijgend
20 Er is sturingsinformatie beschikbaar om het vergunningenproces continu te kunnen monitoren en te 

verbeteren Procesoverstijgend
21 Er is een proceseigenaar die afdelingsoverstijgend verantwoordelijk is voor het vergunningenproces 

en diegene heeft mandaat en budget om het proces te verbeteren {vgl initiatievenproces}
Procesoverstijgend

22 Het bijwerken van registers is belegd en ingeregeld (bijvoorbeeld externe veiligheid, BAG, ...)

Randvoorwaardelijk
23 De informatieuitwissleing naar toezicht en handhaving is ingeregeld als proces en digitaal Randvoorwaardelijk
24 Behandelen van zienswijzen, beroep en bezwaar is ingeregeld, qua proces en digitaal Randvoorwaardelijk
25 De organisatie heeft voor de traisitieperiode 'nazorg' ingeregeld voor vragen van initiatiefnemers als 

ook de interne organisatie / kan initiatiefnemers ondersteunen bij het gebruik van DSO-LV op de te 
verwachten topactiviteiten en interne medewerkers bij het in de geest van de OW handelen, gebruik 
van de nieuwe ICT middelen en volgen van de nieuwe processen Randvoorwaardelijk

26 Heb je rekening gehouden met de OLO inrichting die nog een half jaar bestaat naast DSO? De 
werkwijze voor de hybride situatie is bekend bij medewerkers. Procesoverstijgend

Nr Vraag/stelling
1 Medewerkers in het Toezicht en Handhaving zijn opgeleid (inhoudelijke kennis) en bekwaam (relationele competenties) om 

hun rol te vervullen gezien veranderende competenties 
2 Er zijn procesafspraken over hoe de input vanuit de toezichthouder wordt ingebracht in het 

vergunningenproces/meldingenproces.
3 Het is helder hoe vergunningen, meldingen en informatieplichten bij de toezichthouder en handhaver komen.
4 Er zijn afspraken gemaakt over hoe informatie in de keten en naar de indiener en betrokkenen wordt gedeeld
5 Zaakgericht werken ondersteunt het proces optimaal
6 het is duidelijk hoe bevindingen worden bijgehouden per casus
7 Het is duidelijk of en hoe huidige dossiers worden omgezet onder de nieuwe wetgeving ter ondersteuning toezichthouders

8 We weten wanneer we ketenpartners nodig hebben bij het (voorbereiden van) toezicht
9 Er zijn afspraken gemaakt met de private kwaliteitsborgers over het delen van informatie

10 Wij hebben afspraken over handhaving n.a.v. signalen van externe kwaliteitsborgers
11 wij zijn in staat om toezicht te houden op basis algemene regels, open normen en specifieke zorgplicht
12 Gemeente heeft haar standaarddocumenten aangepast tav toezichtsrapportages en handhavingsbeschikkingen
13 Het is helder voor toezichthouders en initiatiefnemers waar zij aan moeten voldoen

14
Er zijn heldere afspraken op  het moment dat er wordt afgeweken van de regels/voorschriften 

15
De gemeente heeft een duidelijke procedure hoe omgegaan wordt met verzoeken tot handhaving en eventueel meldingen 

16 Er zijn afspraken over hoe registraties/rapportages van toezichthouders tbv ontwikkeling omgevingsplan
17 De gemeente heeft een visie en beleid op Toezicht en Handhaving onder de Omgevingswet
18 De gemeente heeft beleid tav reviseren van vergunningen (up-to-date maken)
19 Er zijn afspraken over doorvertaling van toezicht/handhavings van het omgevingsplan naar toezicht naar overige interventie-

acties om naleving te bevorderen. 
20 De gemeente heeft de capaciteit om het proces uit te kunnen voeren op orde 
21 De gemeente heeft eventuele mandaten aangepast.
22 Er zijn afspraken over de wijze van uitvoering basis  toezicht en eventuele plustaken bij OD in relatie tot overige taken die 

gemeenten die doen
23 Er zijn afspraken over wijze van archivering/dossiervorming tussen de verschillende ketenpartners
24 Er zijn afspraken over het overdragen van bg in bepaalde samenloopsituaties
25 Er zijn eventuele afspraken in geval van dubbele handhavingsbevoegdheid (advies met instemming met 

provincie/waterschap en eventueel rijkspartners)
26 Toezichthouders hebben op locatie toegang tot het volledige dossier, checklist en regelgeving
27 Digitale checklisten integraal toezichtprotocol zijn aangepast aan het BAL en lokale omgevingsplannen moeten hierin 

verwerkt worden
28 er is  een proceseigenaar met mandaat en budget om het proces te onderhouden en te optimaliseren

Nr Vraag/stelling Procesonderverdeling



Neem je de werkende processen of lokale 
processen als uitgangspunt?

Intake verzoek verkenning initiatief

Verkennen mogelijkheden initiatief

Afstemmen ontwerp initiatief

Afstemmen vergunningsaanvraag

Stappen werkend proces Voorbeeld initiatievenproces Venlo

1

2

3

4



De werkende processen kunnen een goede
basis zijn voor een goede dialoog

Opbouw procesplaat
 4 proces stappen
 Verschillende lagen
 Groene tekst: daar zit de impact van de 

Omgevingswet op het proces



2.
Organiseren self assessment



• bepaal doel zelfsimulatie, welke
type Gemeente ben je?

• Organiseer en plan werk/test 
sessies met multidisciplinair
team en eventueel
ketenpartners

• Intergreer beschikbare VNG 
materialen in de voorbereiding

• Uitvoeren zelfsimulatie

• Denk aan skills; faciliteren en
doorvragen

• Noteren aandachtspunten en
testresultaten

• Opstellen actielijst, wie doet
wat wanneer

• Implementeren en
optimaliseren werkprocessen

• Regelmatige status meetings 
met team

Stappen zelfsimulatie

Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3

Bepaal doel Voorbereiding Uitvoering Optimalisatie en aanscherping



Voor categorie 1 en 2 twee sessies nodig om tot 
acties te komen

Sessie 1 Sessie 2

Van Procesmodel Van geordende
aandachts-
punten

Naar

Aandachts-
punten

Naar

Acties met 
actiehouders



Wijze lessen op basis van ervaringen

1. Bepaal het doel om de “werkende processen” aanpak toe te passen (Beweging creëren, samenhang toetsen, 

simulatie of ketentesten)

2. Organiseer multidisciplinaire werksessies per proces

3. Zorg bij simulaties en ketentesten dat je zo dicht mogelijk tegen de werkelijkheid aan organiseert naar gelang 1 

januari 2022 dichter bij komt

4. Kom tot actie! (PaP)

5. Monitor frequent de voortgang

6. Organiseer proceseigenaarschap



3.
Oefenen met het initiatieven 

proces



Het verkennen en begeleiden initiatief in een 
notedop



1



2



3



4




