Standaard werkplaats
dierenpension
Lessons learned

Standaard werkplaats
dierenpension
de aanpak in vogelvlucht

Oefenen met de casus dierenpension
Stap maken met oefenen en inregelen
•

Weten wat in te regelen in PRE en in de eigen organisatie zodat je veilig naar de productie omgeving

kan gaan;
•

Laagdrempelig, opstap naar gepland zelfstandig oefenen;

•

Geschikt voor alle bevoegd gezagen die (interbestuurlijk) willen starten met oefenen;

•

Casus aanpasbaar aan lokale wensen en dynamiek;

•

Of regionaal (en aanpasbaar) of individueel landelijk.

Tijdens de Corona-pandemie hebben veel mensen een hond als huisdier genomen.
Hierdoor is er een groeiende vraag naar tijdelijke opvang tijdens bijvoorbeeld
vakanties. Dierenpension Karim en Monique wil inspelen op deze vraag.
De activiteiten in de casus zijn zo gekozen dat we de belangrijkste aspecten
van het DSO, de applicaties en de wet raken.

Oefenen deel 1: eenvoudige aanvraag
Ik wil een dierenpension bouwen. Daarbij wil ik eerst starten met het maken van een uitrit. Er staat een
boom in de weg die ik moet kappen en we willen alvast reclame plaatsen. Ik wil weten wat er nodig is voor
het houden van dieren en of ik het water waarmee ik de verblijven, etensbakken en dieren mee was mag
lozen in de sloot. Variatie: uitrit naar een provinciale weg.
Wat oefen je?
• RTR, kruismatrix
• Doorlopen toepasbare regels vergunningcheck voor bijvoorbeeld Uitrit, Kappen, Reclame, Houden van Dieren,
Huishoudelijk afvalwater
• Dien de aanvraag in en doorloop een of meer toepasbare regels indieningsformulieren voor bijvoorbeeld Uitrit, Kappen,
Reclame, Houden van Dieren, Huishoudelijk afvalwater
• Ontvangen van de aanvraag in VTH systeem
• Aanpassen van het verzoek in MijnOmgevingsloket en opnieuw indienen
Wat kun je na afloop?
• De RTR en kruismatrix gebruiken
• Relatie bruidsschat, toepasbare regels en dienstverlening leggen
• Zelfstandig een eenvoudige aanvraag door het DSO loodsen
• Beeld van de mogelijkheden van MijnOmgevingsloket
• Eerste beeld bij routering door DSO en zien dat je moet samenwerken
• Afvinken van een deel van de acties voor inregelen uit het werkboek

Oefenen deel 2: complexe aanvraag
De oude (asbesthoudende) schuur moet gesloopt worden, zodat we een mooi nieuw pension kunnen bouwen.
Hierbij plaatsen we meteen zonnepanelen en leggen een warmtepomp aan (gesloten bodemenergiesysteem).
Als we in 1b het omgevingsplan en de toepasbare regels hebben aangepast doorlopen we die, anders melden
we het houden van dieren (honden, katten en konijnen).
Wat oefen je
• Doorlopen toepasbare regels vergunningcheck voor bijvoorbeeld Slopen (asbesthoudende) schuur, bouw,
warmtepomp, dierenverblijf
• Dien de aanvraag in en doorloop een of meer toepasbare regels indieningsformulieren voor bijvoorbeeld:
• Slopen (vergunning)
• Bouwen (vergunning – gemeente – kies de juiste subactiviteit(en))
• Bodemenergiesystemen (melding)
• Dierenverblijven (melding of vergunningaanvraag)
• Ontvangen van de aanvraag in VTH systeem van de gemeente en Omgevingsdienst
Wat kun je na afloop
• Zelfstandig een complexe aanvraag door het DSO loodsen
• Beeld van de mogelijkheden voor bevoegd gezag routering en behandeldiensten (basistaken, plustaken)
• De verbinding maken met VTH werkprocessen en afhandeling in de eigen systemen
• Afvinken van een deel van de acties voor inregelen uit het werkboek

Oefenen deel 3: Samenwerken
Vanaf het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, moeten overheden de meeste
vergunningaanvragen binnen 8 weken afhandelen. Ook vergunningaanvragen waar meerdere overheden
regels voor stellen en bevoegd gezag voor zijn, de zogenoemde meervoudige vergunningen.
Wat oefen je
• We pakken de aanvragen uit oefensessies 1 en 2 op om de Samenwerkfunctionaliteit te beproeven
• Start samenwerking (API of eHerkenning)
• Maken samenwerkdossier
• Uitnodigen ketenpartner
• Versturen actieverzoek
• Ketenpartner ontvangt actieverzoek en handelt het verzoek af
• Rechten aanpassen
• Sluiten samenwerking en archivering
Wat kun je na afloop
• Zelfstandig samenwerken met behulp van de SWF
• De regionale samenwerkafspraken beproeven
• Inzicht in het gebruik van productcodes
• Begrijpen waarom het handig is om ook over bv naamgeving, gebruik van product(codes) etc afspraken te maken
• Afvinken van een deel van de acties voor inregelen uit het werkboek

Oefenen deel 4: Werkende keten
Wat oefen je
Op basis van de casus Dierenpension doorlopen we de toepasbare regels voor de vergunningcheck en dienen de
aanvraag omgevingsvergunning in. Bij de behandeling van de aanvraag wordt er samengewerkt aan deze
meervoudige aanvraag.
Na het aantonen van de werkende keten testen we, afhankelijk van de mogelijkheden en wensen:
• Instellen Omgevingsoverleg
• Kunnen doorsturen van de aanvraag (naar ander bevoegd gezag of naar behandeldienst)
• Plaatsen van een windmolen (basistaak) + ontvangst kopie STAM bericht
• Instellen plustaak
• Magneetactiviteit Grootschalige mestverwerking
Wat kun je na afloop
• Zelfstandig een werkende keten demo geven
• De routering in het DSO uitleggen en de verbinding met werkprocessen en afspraken maken
• De netwerkkaart gebruiken om met eigen realistische casussen verder in te regelen
• Inzicht in wat er nog ingeregeld en vooral afgestemd moet worden in de eigen organisatie en regionaal

Optioneel: Aanpassen van het Omgevingsplan
De Omgevingsdienst heeft de gemeenten gevraagd om de activiteit ‘Houden van dieren’
vergunningplichtig te maken omdat er veel overlastklachten zijn en handhaven moeilijk blijkt.
Wat oefen je
• Gemeente past bruidsschat aan en neemt de nieuwe juridische regels op in OP
• Indien beschikbaar: doorloop proces voor wijziging OP door Raad
• Publicatie OP
• Gemeente maakt nieuwe toepasbare regels vergunningcheck en indieningsvereisten
• Publiceren TR
• Indienen aanvraag met eigen content.
Wat kun je na afloop
• Een Omgevingsplan aanpassen, annoteren en publiceren voor 1 activiteit
• Aanpassen van bruidsschat naar Omgevingsplan
• De relatie tussen Omgevingsplan, Toepasbare Regel en Aanvraag leggen

Onderwerpen waar je meer
informatie over wilt?
• Wie ben je?
• Organisatie en functie = fijn
• Welke vragen heb je?

Wie doen er mee?
Dierentuinen, oa
Smallingerland, Heerenveen
Súdwest-Fryslân,
Leeuwarden,
Noardeast-Fryslân, FUMO
Provincie Fryslân

Dierenpensions, oa
Regio Utrecht met
Amersfoort, Baarn,
Houten, Woudenberg,
Zeist, Renswoude,
Rhenen, Lopik, HDSR,
ODRU, VRU, RUD
Binnenkort starten flink
wat andere regio’s

Ondersteuning door
diverse inhoudelijk
experts

Regionale variaties
ODA, ODRA, regio
IJsselland, regio Twente,
regio Midden Holland

Feiten en cijfers
•
•
•
•
•

50+ bevoegd gezagen
2000+ deelnemers
4 tot 6 sessies per reeks
Minimaal 2 weken tijd tussen de sessies van
een reeks
Doorlooptijd 2 tot 3 maanden

Regionale aanvraag geeft ruimte aan lokale variaties
Standaard werkplaats, maar op twee manier te volgen:
1. Regionale invulling
2. Landelijke standaard sessies
Een regionale standaard werkplaats is prettig
• Geeft ruimte voor lokale variatie
• Sluit aan op regionale werkgroepen en afspraken
• Leuk om elkaar wat beter te leren kennen in de regio

Veel acties uit werkboek af te vinken
Werkboek voor programmamanagers en medewerkers
Checklisten (HOE)
1. Aansluiten oefenomgeving
2. Inregelen en beproeven
3. Aansluiten productieomgeving
•
•
•
•

Praktisch hulpmiddel
Maakt zichtbaar wat af is en wat nog moet
En daarmee de voortgang van de implementatie
Niet alleen binnen het programma- of projectteam, maar ook bv
voor gemeentebestuurders

https://tinyurl.com/HandleidingDSO

Eye-opener: Dat het tijd kost om
dingen voor te bereiden, dat het niet
vanzelfsprekend is dat lokaal alle ICT
zaken zijn geregeld (werkend VTH,
e-herkenning etc)

Les: breng focus aan
Niet alles hoeft tegelijk. Start met
het maken/controleren van de
toepasbare regels vergunningcheck
en indieningsformulieren voor de top
10 OLO aanvragen (of de top 3)

Tip: laat de collega’s van het
KCC meekijken bij de
toepasbare regels. Vinden zij
het begrijpelijk?

Of start met de
activiteiten
waar het
meeste risico
zit.

Geen vergunningcheck? Je hoeft
niet alle toepasbare regels zelf
te maken. Een goed voorbeeld
van een ander bevoegd gezag
kun je overnemen.

Zekerheid wat wel werkt. Hulp,
noodzaak en mogelijkheid om te
testen. Daarmee beter beeld wat
bij DSO en wat bij leverancier aan
de orde is.

Les: samenwerken helpt. Lokaal en regionaal

We begrijpen nu beter dat
we ook binnen de
gemeente elkaar moeten
opzoeken.

Vooral van belang om diverse
ketenpartners bij elkaar te
hebben, dan zie je beter wat er
gebeurd
Er wordt duidelijk wat het
werkveld nodig heeft/logisch zou
vinden dat het in een DSO zit,
maar nog niet beschikbaar is.
Bijvoorbeeld welke andere
bevoegd gezagen aanvragen
ontvangen voor hetzelfde project /
locatie.

Tip: beproef de
samenwerkfaciliteit en de
regionale afspraken. Wat
werkt wel en wat werkt niet?

Door samen met een
casus te oefenen
ontstaat ook energie!
Laten we heel Friesland
volbouwen met
dierentuinen.

VTH Netwerkkaart als hulpmiddel

•

Veel gemeenten ronden af met de

•
•

netwerkkaart
Complete VTH keten in beeld
Samenhang proces en techniek

•

Zie wat er allemaal al geoefend is

•

Doorpakken met realistische casussen

•

Focus op wat echt moet werken op
datum inwerkingtreding

Gouden tips van deelnemers
•

Ga hier gisteren mee aan de slag alleen, met buurgemeenten of in regioverband.

•

Begin! Begin klein maar begin met oefenen, blijf niet te lang in het proces hangen! Ook
meekijken ‘in de keuken’ met / bij andere bevoegd gezagen levert inzicht op.

•

Dit helpt al enorm om die basis voor elkaar te krijgen.

•

De bestaande casus is / wordt aangepast om het oefenen van de regionale
samenwerkingsafspraken in de praktijk te brengen. We willen deze praktijkervaring verder
doorontwikkelen zodat deze als training gebruikt kan worden.

Ook een dierenpension?
•
•

•

Vraag bevoegd gezagen in de regio om aan te
haken
Meld je aan en geeft daarbij aan of je regionaal
(met wie) of landelijk wilt
Zelf doen? Prima! Vraag de PPT’s van de
sessies op

