
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is een organisatie waarin brandweer, GHOR en RAV (Regionale Ambulancevoorziening) samenwerken 

om incidenten en rampen te voorkomen, beperken en bestrijden.

Samenwerken als 1 overheid

Producten en diensten catalogus



Eurydice van Vliet

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Projectleider PDC



Agenda

1. Regionale samenwerking Omgevingswet

2. Opdracht

3. Aanpak

4. Uitgangspunten

5. Uniform inventarisatieformat

6. Preview resultaat



Regionale samenwerking Omgevingswet

1 januari 2021 moeten de gemeenten, GGD, ODZOB en VRBZO klaar zijn om de 

nieuwe omgevingswet uit te voeren. Hiervoor spreken zij af om samen op te trekken 

met als doel het behalen van efficiency (beste kwaliteit tegen zo gering mogelijke 

kosten).

Afspraken

• Er wordt samengewerkt in de voorbereiding op en de implementatie van de OW 

• Processen en producten worden op elkaar afgestemd 

• Er wordt, zo veel mogelijk, gewerkt met gemeenschappelijke kaders 

• Er is respect voor de “couleur locale”

Besturing

• Stuurgroep (bestuurlijk)

• Kopgroep (gemeente secretarissen)

• Ambtelijke werkgroep



Regionale samenwerking Omgevingswet

• Bijeenkomst in 2019 met alle gemeentelijke projectleiders Omgevingswet

• Drie projecten

• Bruidsschat

• Producten en Diensten Catalogus

• Pilot DSO



Samenwerken binnen de regio

Op een geordende manier samenwerken

Producten en Diensten Catalogus



Wij werken al geordend samen!

• Nu: huidige wetgeving

• Toekomst: Omgevingswet

• Ander instrumentarium

• Beleidsneutraal ?!?

• Beleidsplan / Werkwijzer VRBZO

• Producten Catalogus ODZOB

• Productenboek GGD

• Vastgesteld door besturen GR-en

• Overnemen, aanvullen, 

aanpassen?



Opdracht

Waarom?

Met de komst van de Omgevingswet  krijgen gemeenten en provincie een nieuw 

instrumentarium en wordt meer ruimte voor maatwerk geboden.

De PDC’s van de GR-en moeten op het nieuwe instrumentarium worden ingericht 

waarbij overlap zoveel mogelijk moet worden voorkomen. 

Resultaat

Drie Producten en Diensten Catalogussen (GGD, ODZOB, VRBZO) die:

1. Aansluiten bij de beoogde samenwerking en behoefte van de gemeenten / provincie 

met de desbetreffende gemeenschappelijke regeling;

2. Passen bij de wettelijke grondslagen, taken en bevoegdheden en het vastgestelde 

beleid van de desbetreffende gemeenschappelijke regeling; en onderling aanvullend 

op elkaar zijn;

3. Door de drie besturen van de gemeenschappelijke regelingen zijn vastgesteld.



Aanpak

Werkgroep

• Opdrachtgever: gemeente secretaris

• Projectleider

• Afvaardiging van gemeenten (voor iedere sub-regio 1)

• Afvaardiging GGD, ODZOB, VRBZO

• Afvaardiging provincie

• Afvaardiging Waterschap



Aanpak

1. Startnotitie voor management GR-en

2. Uitgangspunten

3. Uniform inventarisatieformat

4. Gefaseerd vullen inventarisatieformat

• Concept voorbespreking tussen 3 GR-en

• Bespreken in werkgroep

5. Gebruikstest

6. Redactieslag

7. Voorleggen aan alle gemeentelijke projectleiders OW

8. Aanbieden aan eigen MT

9. Aanbieden aan regionale Kopgroep en Stuurgroep

10. Aanbieden aan eigen bestuur



Uitgangspunten

Aansluiten bij de beoogde samenwerking en behoefte van de gemeenten / 

provincie met de desbetreffende GR

1. Uitkomsten Pilot DSO

• Servicetermijnen Omgevingsvergunning 

Passen bij de wettelijke grondslagen, taken en bevoegdheden en het 

vastgestelde beleid van de desbetreffende GR

2. Wet veiligheidsregio’s, Wet publieke gezondheid, Besluit omgevingsrecht

3. Bestuurlijk vastgestelde dienstverlening GR

• Beleidsplan / werkwijzer VRBZO

• Producten Catalogus ODZOB

• Productenboek GGD

Aansluiten bij landelijke standaarden

4. Producten- en Dienstencatalogus interbestuurlijke procesketens voor de 

Omgevingswet (t.b.v. de bevoegd gezagen en uitvoeringsorganisaties)

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

Interactief

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


Uniform inventarisatieformat

Product gemeente / provincie zie omgevingswet wiki

Variant

Partner GGD, ODZOB, VRBZO, Waterschap

Product partner

Taak partner wettelijk, collectief, verzoek

Onderwerp veiligheid, gezondheid, water, geur etc,

Omschrijving

Levertermijn

Prijsstelling budgetfinanciering, nacalcullatie

Vorm

Zaaktype






