Werkende ketens in
IJsselland
Hoe heeft de dierenpension casus ons verder geholpen?

Werkgroep vergunningen
• Vanaf september 2020 is er een werkgroep vergunningen aan de slag
gegaan met regionale samenwerkingsafspraken
• De werkgroep bestaat uit deze deelnemers:

Werkgroep vergunningen: de focus
• De focus van de werkgroep ligt op de delen van het proces, waarbij er
ketenpartners betrokken moeten worden
Vergunning
aanvraag
(in DSO)

Ontvangst
bevoegd gezag in
VTH systeem

Ontvankelijkheidstoets*

Inhoudelijke
behandeling*

Opstellen
besluit**

Externe adviseurs
0. Bepalen wie je nodig hebt

1. Hoe stuur je adviseurs aan die binnen hetzelfde VTH systeem werken?
2. Hoe stuur je adviseurs aan die met een ander of geen VTH systeem werken?
3. Wat doe je bij ontvangst van tegenstrijdige adviezen?
4. Laat je besluit mee toetsen/meelezen door adviseurs?

Versturen en
publiceren

Werkgroep vergunningen: de aanpak
VAN

Eerste verkennende
workshop sept 2020

VIA
Tweede workshop nov 2020
met DSO en casusbespreking

Derde workshop jan 2021
met DSO en werkafspraken

VIA

NAAR
Vierde workshop maart
2021 met DSO SWF en
uitwerken werkinstructies

DSO:
- Eerste verkenning
- Verdere verdieping
- DSO SWF (ism SWF van VTH systeem)

Werkgroep vergunningen: de
werkinstructies
• Afspraken over (interbestuurlijke)
samenwerking (hoe en wat)
• Alles verwerkt in 1 document

Werkgroep vergunningen: het
handvat
Handvat om te bepalen wie je wanneer nodig hebt (+ termijnen)

Adviseringen per dienst – in het kader van de Omgevingswet
• Service richting gemeenten en eigen diensten: Welke partij kan om advies
gevraagd worden bij welk soort casus & op welk moment
• Voortkomend uit de opdracht om de samenwerking tussen de diensten te
versterken en op thema’s, gezamenlijk op te trekken
• Diensten:
• Veiligheidsregio IJsselland
• GHOR IJsselland
• Omgevingsdienst IJsselland
• GGD IJsselland
• Waterschap Drents Overijsselse Delta
• Rijkswaterstaat
• Provincie

Werkgroep vergunningen: het
handvat

Per dienst uitgewerkt:

Werkgroep vergunningen: volgende
stappen
• Werkinstructies met o.a. afspraken over vullen van velden in SWF
getoetst tijdens de ketentest in juli 2021 (1 aanvraag, 1 BG, 1
ketenpartner)
• Beeld gekregen van de werking van DSO SWF en SWF binnen VTH
systeem
• In november de werkinstructies aangepast/ verder gedetailleerd
• Volgende stap: weer opnieuw testen en dan iets breder: zie volgende
pagina

Werkgroep vergunningen: 14 februari
2022

Werkgroep vergunningen: wat testen
•
•
•
•

Regels op de kaart: waar zoek je die op, wat zie je dan?
Testen van de uitwisselmomenten tussen ketenpartners, per uitwisselmoment
Testen van het proces en de uitwisseling
De inhoud van de aanvraag, de interactie met de aanvrager en de interne
processen zijn niet relevant voor deze test

• Testen met een enkelvoudige aanvraag, waarbij meerdere adviseurs nodig zijn
• Testen wat er wel en niet werkt in het systeem (DSO en VTH)
• Testen of de beschreven instructies werkbaar zijn

Werkgroep vergunningen: resultaten
van de test
• Alle deelnemers hebben een nog beter beeld gekregen hoe het straks gaat
werken in het DSO voor een aanvrager en wat je als bevoegd kunt doen om het
voor de aanvrager duidelijker te maken wat hij/zij moet doen (o.a. aandachtspunt
toepasbare regels)
• Alle deelnemers weten nu hoe de adviesaanvragen gesteld moeten worden, hoe
deze aankomen en hoe deze weer teruggekoppeld worden
• De koppeling van de SWF van het VTH systeem met de SWF van het DSO is
helderder geworden
• Het doel van de SWF (tijdelijke uitwisselruimte, die ook weer opgeschoond
wordt) is duidelijk geworden
• Het smaakt naar meer!

Dierenpension casus in het DSO

• De casus zelf:
• Uitrit aanleggen naar een (provinciale) weg.
• Het water dat we gebruiken om de voederbakken, de hokken en de dieren te reinigen
lozen we op het oppervlakte water.
• Om ruimte te maken moet een boom gekapt worden en we willen alvast een
reclamebord plaatsen.
• 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).
• We melden het houden van dieren (honden, katten en konijnen).

Dierenpension casus in het DSO
• Het draaiboek

