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Doel sessie

Het doorlopen van het vergunningenproces bij de gemeente 
Hilvarenbeek met een multidisciplinair team met het doel;

• om te toetsen of het vergunningenproces Omgevingswetproof is en te 
komen tot eventuele aandachtspunten,

• Meeluisteraars de kans te geven om over de schouder mee te kijken 
en selfassessment binnen eigen gemeente toe te passen

Selfassessment

VTH Self-assessment: Toets uw VTH-werkprocessen | VNG

https://vng.nl/artikelen/vth-self-assessment-toets-uw-vth-werkprocessen


• Afspraken online vergaderen

• Intro Omgevingswet en self assessment

• Doorlopen processtappen en dialoog

• Afronding en evaluatie

Agenda



Voor medewerkers van Hilvarenbeek

• Video aan

• Graag mondeling vragen stellen, niet via chat

Voor meeluisteraars

• Alleen luisteren dus geen mogelijkheid tot mondelinge inbreng

• Eventuele vragen kunnen gesteld worden via de chat, na de sessie 
kom ik hierop terug

Afspraken werksessie



1.

Intro Omgevingswet en uitleg 
selfassessment



De doelen van de wet en impact op 
gemeenten

Nieuwe (gemeentelijke) instrumenten

• Omgevingsvisie

• Omgevingsplan

• Programma’s

• Omgevingsvergunning

Impact op gemeentelijke organisatie

Proces

Mensen

Taken / structuur

Technologie

• Vergroten inzichtelijkheid en gebruiksgemak

• Snellere en betere besluitvorming

• Integrale aanpak

• Reductie regels en vergroten bestuurlijke afwegingsruimte

Doelen omgevingswet



De zelfsimulatie richt zich op alle onderdelen 
in de processen



Selfassessment scope

Verkennen en 

begeleiden initiatief

Vergunningen

Toezicht en handhaving

Wijzigen omgevingsplan

Beleidsproces

Scope zelfsimulatatie

WKB

• Vandaag richten wij ons op 
het vergunningenproces bij 
de gemeente Hilvarenbeek



Het werkende processen model

Opbouw procesplaat

▪ 4 proces stappen

▪ Verschillende lagen

▪ Groene tekst: daar zit de 

impact van de 

Omgevingswet op het 

proces



Topvragen
Nr Vraag/stelling

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

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 

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

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.

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.

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

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.

9 Kennisgeving/publiceren van de aanvraag is ingeregeld.

10 Het vergunningsproces is af te ronden in 8 weken, wanneer er sprake is van een advies met instemming naar ketenpartners in 12 weken.

11 De informatie bij een vergunning, met daaraan voorafgaand initiatief en daarop volgende meldingen en informatieplichten, is digitaal compleet, actueel, correct en archiveerbaar.

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)

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

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

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

16 Er zijn aangescherpte, Omgevingswetproof Dienstverleningsovereenkomsten met ketenpartners opgesteld

17 Standaardsjablonen en templates zijn Omgevingswetproof gemaakt en juridisch getoetst

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)

19 Maak inzichtelijk wat de wijzigingen van de Omgevingswet/WKB voor invloed hebben op de capaciteit voor vergunningenproces.

20 Er is sturingsinformatie beschikbaar om het vergunningenproces continu te kunnen monitoren en te verbeteren

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}

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

23 De informatieuitwissleing naar toezicht en handhaving is ingeregeld als proces en digitaal

24 Behandelen van zienswijzen, beroep en bezwaar is ingeregeld, qua proces en digitaal

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

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.



3.

Het vergunningenproces



• Stapsgewijs door het reguliere vergunningenproces

• Noteer tijdens de sessie aandachtspunten en vragen, bij twijfel graag 
noteren

• Na de sessie de aandachtspunten delen met Suzanne

• Op basis van aandachtspunten worden actiepunten opgesteld om het 
vergunningenproces omgevingswetproof te maken

De werksessie



In scope

• Regulier (8 weken, met 6 weken verlenging, 4 weken extra igv

advies met instemming)

Niet in scope voor vandaag

• Uitgebreid (6 maanden, met 6 weken verlenging)

• Het meldingenproces/informatieplicht

Procedures en scope van vandaag



Waar is vastgelegd wat er vergunning-plichtig is? 

• In de Omgevingswet, wanneer het gaat over afwijkingen van 

het omgevingsplan;

• In het omgevingsplan, wanneer het gaat om vergunning-

plichtige binnenplanse activiteiten;

• In het Bal (=AmvB): Besluit activiteiten leefomgeving; lijkt op 

het huidige activiteitenbesluit; hier staan de 

vergunningplichten in voor Milieu; 

• In het Bbl (= AmvB): Besluit bouwwerken leefomgeving; hier 

staan de vergunningplichten in voor Bouw.

Grondslagen vergunning-plichtig



Processtap 1

1



Processtap 2

2



Processtap 3

3



Processtap 4

4



Evaluatie

• Heeft het geleid tot goede dialoog en aandachtspunten?

• Wat vonden de meeluister gemeenten?


