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Aanleiding

9/12/21

Omdat nog niet alle oefenaars (bevoegd gezagen en leveranciers) voldoende op de 

hoogte zijn hoe initiatieven verwerkt worden in de landelijke voorziening, komt het 

regelmatig voor dat er onterecht “fouten in de routering” worden gemeld. 

Voorbeelden:

- “Het verzoek wordt bij het verkeerde gezag afgeleverd”

- “Ik ontvang een verzoek dat niet voor mij bestemd is”

- “Waarom krijg ik 7 verzoeken (melding) van één aanvraag”

- “Ik krijg de melding dat ik niet mijn aanvraag kan indienen” 

- “Ik dacht dat ik een magneet gebruikte maar ik krijg nu als gemeente de 
aanvraag.” 

Doel van deze presentatie is de belangrijkste principes uit te leggen waarop dit digitale 
stelsel gebouwd is.

bevoegd gezagen beheren de content en voeren daarmee de regie in de keten



De puzzel vandaag
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1. De landelijke voorziening biedt mogelijkheden …

2. … de gezagen bedienen de wissels…

3. … en zorgen dat reizigers een aansluiting hebben.

Zorgen die we hebben:

Onduidelijkheid bij initiatiefnemers Vertraging door verkeerde aflevering Gestrande reizigers op niet aangesloten perrons
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Hoe kunnen gezagen die wissels bedienen?
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(lees: hoe voeren bevoegd gezagen de ketenregie in hun ambtsgebied op content?)

- Besluiten nemen en daarin gezagen aan te wijzen en deze in de LV opnemen

- Afspraken maken over behandeling van aanvragen en vastleggen en in de LV opnemen

- Aanvragen ophalen en behandelen of terug te sturen naar ander bevoegd gezagen 

middels de aansluiting op de LV

- Mandateren van behandeldiensten of bevoegd gezagen om namens deze een aanvraag 

op te halen op de landelijke voorziening in de LV opnemen

- Starten van samenwerking als regievoerder met andere behandeldiensten/bevoegd 

gezagen bij meervoudige aanvragen met de LV SWF



Spoorboekje
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2. Registreren toepasbare regels
3. Instellen behandeldienst
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5. Samenstellen verzoeken
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8. Routeren verzoeken
9. Doorsturen verzoek
10. Behandelen verzoeken
11. Ontvangen antwoord



Stap 1: Content regie door gezagen
(welke voorbereiding voor mijn reis?)
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Instellen bevoegd gezag etc
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bestuursorgaan

1 2

1 2

Registeren besluit Registeren TR

Uit het besluit komt de activiteit, het bestuursorgaan en de bevoegd gezag laag (blauw) 

Vanuit TR komen aanvullende gegevens zoals het afwijkende BG, het type activiteit en of het een magneet is (oranje)

• In de AMVB staat waar er een magneet ingesteld kan worden (alleen Rijk en Provincie)

• Type activiteit heeft de waarde “Water” of “Milieu”, “Overig” is een standaardwaarde die niet wordt getoond in RTR

Nu is de BG laag ingevuld door plansoftware terwijl dat onnodig is. Bijv.
• BO = Rijk BG laag = Rijk of
• BO = Provincie BG laag = Provincie
Dus het invullen van de laag heeft alleen zin als het gaat om combi van
• BO = Rijk, BG laag is Provincie, Waterschap of Gemeente
• BO = Provincie, BG laag is Waterschap of Gemeente
• BO = Waterschap, BG laag is gemeente

Er bestaat type: Milieu, Water en Overig
• Het Waterschap gebruikt alleen Water
• De Gemeente gebruikt alleen Overig (de zinkassen in NB staan op Milieu 

en zijn een lokale uitzondering wat deze komen ook uit het BAL) 
• De Provincie gebruikt Water en Overig (MBA gaan onder Overig)
• Het Rijk gebruikt alle drie. 



Instellen behandeldienst
(uitbesteden van enkele activiteiten)
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• Alleen de behandeldienst instellen voor activiteiten waar je bevoegd gezag voor bent.

• Verbijzonderen is mogelijk voor “type toestemming ” of “locatie” (kleinste eenheid is gemeentegrens).

• Streef naar het minste aantal routeringen (dus zo hoog mogelijk in de FS).

• Routeringen van basistaken worden standaard in het stelsel voor elk bevoegd gezag ingesteld.

• Verwijderen is mogelijk voor reeds ingestelde routeringen.

• Mandateren voor instellen door een derde is mogelijk.

3

bevoegd gezag



Mandateren aansluiten behandeldienst
(uitbesteden ook van de regierol)
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Belangrijk te weten:

• Een bevoegd gezag (OIN) kan een ander (gezag, behandeldienst, samenwerking, ..) mandateren om 

notificaties te ontvangen, verzoeken op te halen, door te sturen, een termijn te verlengen, etc. door 

hun STAM-aansluiting over te dragen.

• Bij een meervoudig verzoek dat door verschillende behandeldiensten of BG’s afgehandeld moet 

worden, is het bevoegde gezag de regievoerder. De regievoerder start een samenwerking en nodigt 

de behandeldiensten of BG’s uit. (niet in scope van deze presentatie)

regievoerder
gemandateerde
behandeldienst

U besteedt een of meerder activiteiten uit aan een of meerdere 
behandeldienst door middel van het instellen van een routering

U mandateert een behandeldienst om alle verzoeken voor u op 
te halen en namens u te handelen (als regisseur)

Routeren

Mandateren

behandeldienst

gemandateerde
behandeldienst

bevoegd gezag

bevoegd gezag
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80/20 regel: DSO-LV zal niet 100% in staat zijn alle aanvragen direct bij het 
juiste gezag/behandeldienst af te leveren! (maar we komen ver over die 80%!!)



Stap 2: Indienen door de initiatiefnemer
(het reis en activiteitenplan)
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Indienen aanvragen

9/12/21

Combinatie 
activiteiten + type 
toestemming 
op één adres 

initiatiefnemer
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Elders indienen verzoek?

9/12/21

• Een initiatiefnemer kan ervoor kiezen de logica van “afleiden bevoegd gezag” te negeren en te kiezen om het verzoek 

elders in te dienen. 

• Dit kan een ander bevoegd gezag zijn, niet naar een behandeldienst. (wens)

• Als dit gezag een routering heeft ingesteld zal die toegepast worden.

• Deze functie is handig voor behandeldiensten waar volgens de logica nooit een aanvraag heen zal gaan. (denk ook RVO)

initiatiefnemer
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Indienen verzoek bij overschrijden ambtsgrens?
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• Een initiatiefnemer kan kiezen bij welk gezag hij een verzoek indient als de locatie (bijv. getekend gebied, straat, ..) 

in meerdere ambtsgebieden valt uit een keuzelijst

• Als dit gezag een routering heeft ingesteld zal die toegepast worden.

initiatiefnemer
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Stap 3: de informatie motor aan het werk
(welke logica doorloopt de landelijke voorziening?
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Samenstellen verzoeken
- legenda
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Omschrijving Symbool

Type water

Type milieu

Type overig

Vergunningsaanvraag v

Melding m

Informatie i

Verzoek type water > 1 
vergunningsaanvragen

Verzoek milieu/overig > 1
vergunningsaanvragen

v v v v

v v v v
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Samenstellen verzoeken
- enkelvoudig
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Samenstellen verzoeken
- meervoudig – milieu
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Samenstellen verzoeken
- 3 soorten

5

Meervoudig water

Meervoudig milieu

Enkelvoudig
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Afleiden bevoegd gezag
- enkelvoudig

6

2
1

3

Wie het bevoegd gezag is wordt afgeleid uit de gegevens in de RTR

Er zijn 3 mogelijkheden:

• Als het OIN van het BG (1) bekend is, dan is dat het BG

• Als BG-type (2) bekend is, dan wordt OIN afgeleid van locatie icm de bestuurslaag

• Anders is het Bestuursorgaan (3) ook bevoegd bezag



9/12/21

v v v v

v v v v
• Rijk
• Provincie

Min BZK wijst 
het gezag aan

Magneet?

• Gemeente
• Waterschap
• Rijk
• Provincie

Is er 1 
gezag aan 
te wijzen?

ja

Ja, BG is bekend

nee

nee

6Afleiden bevoegd gezag
- meervoudig

Bij meervoudig bepaal je eerst de bepalende activiteit van het verzoek

• Zit er een magneet activiteit in het verzoek?

• Bij volgorde bestuurslaag geldt decentraal heeft voorrang (indien waterschap of gemeente)

• Tussen Rijk en Provincie dan geldt de hoogste bestuurslaag (rijk gaat voor op provincie)

• Is er 1 bevoegd gezag aan te wijzen op de betreffende bestuurslaag? Zo ja dan wordt het bevoegd gezag op 

dezelfde manier afgeleid als bij een enkelvoudig verzoek. En anders wijst BZK het BG aan
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6Afleiden bevoegd gezag
- meervoudig milieu

Het bevoegd gezag dat is afgeleid voor vergunningplicht Milieu en vergunningplicht Overig geldt ook voor de 

enkelvoudige verzoeken voor Milieu (informatie en meldingen). Zij blijven wel aparte verzoeken maar rijden als één 

lange trein naar hetzelfde bevoegd gezag.  

v v v v
mii
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v v v v

v v v v

Hebben alle activiteiten 
binnen het verzoek één en 
dezelfde behandeldienst? 

ja

nee
notificatie naar Bevoegd 
Gezag

notificatie naar  
behandeldienst

OOK!

Routeren verzoeken 8

• Om een behandeldienst te bepalen voor de activiteit, wordt naar hiërarchie van de functionele structuur gekeken. De 

laagstgelegen BD is leidend. 

• Ook als er een notificatie naar de BD gaat zal er een notificatie naar het bevoegd gezag gestuurd worden.

• Bij een meervoudig verzoek dat door verschillende behandeldiensten of BG’s afgehandeld moet worden, is het bevoegde 

gezag de regievoerder. De regievoerder start een samenwerking en nodigt de behandeldiensten of BG’s uit. (samenwerking 

niet in scope van deze presentatie)



Stap 4: de behandeldienst aan het werk
(wat doet het gezag met de verzoeken?)
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v v v v

v v v v

Behandelen verzoeken

behandeldienst

Regisseren verzoeken

Behandelen verzoek

bevoegd gezag

Beantwoorden initiatiefnemer

initiatiefnemer

11

Ontvangen 
antwoord

Behandelen verzoeken

behandeldienst

Beantwoorden initiatiefnemer

10a

10b

regievoerder

bevoegd gezag

Ontvangen
Integraal  
antwoord

initiatiefnemer

11
Meervoudig

Enkelvoudig

Let op! 1 aanvraag (“project voor initiatiefnemer”) kan tot meerdere verzoeken leiden. In het verzoek 

is het unieke ProjectID opgenomen waardoor gezagen ze in samenhang kunnen behandelen. 
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Doorsturen verzoeken 

• Een verzoek kan worden gestuurd naar het bevoegd gezag.

• Een omgevingsdienst kan als optie meegegeven worden.

• Een verzoek kan niet worden teruggestuurd naar een gezag dat niet is aangesloten

doorsturen verzoek

Verzoek

behandeldienst A

bevoegd gezag

behandeldienst B

Na aanpassen routering of 
toevoegen optie behandeldienst

niet aangesloten
bevoegd gezag

behandeldienst

9

bevoegd gezag

van



Stap 5: Zijn we klaar?

(wel voor de scope van deze presentatie maar hierna start feitelijk het echte VTH 
werk:)

- samenwerken aan vergunningen met andere gezagen en behandeldiensten
- intrekken van de aanvraag (evt op verzoek)
- aanvullen van de aanvraag (evt op verzoek)
- afhandelen en publiceren van vergunningenbesluiten
- termijn verlengen voor afhandeling
- archiveren van de zaak, …
- etc.. 

9/12/21



Samenvatting
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De Landelijke Voorziening (LV) is een “informatie motor” (van “ OW-activiteiten en aanvragen”) die 

werkt op basis van de door de gezagen ingebrachte content.  

bevoegd gezagen moet dus:

• Goed opletten bij het invoeren van hun content zoals besluiten, regels, routeringen en mandaten 

• Bewust zijn van de logica rond samenhouden en opdelen van aanvragen in verzoeken

• Bepalen welk strategie voor uitbesteding bij behandelen men gaat volgen

• Controleer de content op volledigheid en correctheid (en bruikbaarheid) evt via de kruismatrix en 

RTR front-end

Bonus: het virtuele content team werkt aan een tips&trics pagina



Hoe verder?
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- Volg de werkplaatsen en spreekuren die georganiseerd worden over deze onderwerpen en kijk op de 

site van Ads:

Ga nu oefenen met de Omgevingswet - Aan de slag met de Omgevingswet

Bijeenkomsten - Aan de slag met de Omgevingswet

Online spreekuur Omgevingswet - Aan de slag met de Omgevingswet

- Neem kennis van de beschikbare informatie en stel uw vragen via het Informatiepunt 

(https://iplo.nl/digitaal-stelsel/)

- https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ondersteuning/webinar-training/webcolleges-webinars/

- https://iplo.nl/digitaal-stelsel/vergunningaanvragen-ontvangen-samenwerken/behandeldienst-

instellen/

- Hier vind u de kruismatrix

- https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/publish/library/219/beschikbare-toepasbare-regels-

oefenomgeving-kruismatrix_v1-27_22112021.xlsx

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/bijeenkomsten/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/bijeenkomsten/spreekuur-omgevingswet/
https://iplo.nl/digitaal-stelsel/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ondersteuning/webinar-training/webcolleges-webinars/
https://iplo.nl/digitaal-stelsel/vergunningaanvragen-ontvangen-samenwerken/behandeldienst-instellen/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/publish/library/219/beschikbare-toepasbare-regels-oefenomgeving-kruismatrix_v1-27_22112021.xlsx


Vraag uit de zaal
(waarvan we de vraagsteller niet kunnen achterhalen)
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Hoofdlijnen coördinatieregeling - Informatiepunt Leefomgeving
Afdeling 3.5 Awb vernieuwd. De coördinatieregeling is gewijzigd met de Wet tot Wijziging Algemene wet bestuursrecht en enkele andere 
wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht (Staatsblad 2021, 135/ kamerstukken 35 256).De nieuwe 
afdeling 3.5 vervangt de coördinatieregelingen uit diverse wetten die opgaan in de Omgevingswet.
iplo.nl

De vraag was of de magneet hetzelfde was als de oude coördinatieregeling.

Dat is niet zo. De coördinatieregeling is vernieuwd. Zie onderstaande link.

En het heeft wel raakvlakken met de magneet.

Deze vraag en link kunnen we onderin de presentatie hangen.

We kunnen het ook laten, aangezien we de vragensteller niet rechtstreeks kunnen benaderen.

Groetjes

https://iplo.nl/regelgeving/overzicht-procedures/coordinatieregeling/

https://iplo.nl/regelgeving/overzicht-procedures/coordinatieregeling/
https://iplo.nl/regelgeving/overzicht-procedures/coordinatieregeling/

