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• Geluid uit 
• Video aan
• Vragen, die direct gesteld moeten worden: graag je handje opsteken, via 

‘raise hand’ (dan krijg je het woord)
• Vragen/opmerkingen, waar ik na afloop op kan reageren: graag via de chat
• Het webinar wordt opgenomen (wanneer je niet in beeld wilt, camera uit)

Afspraken webinar



Opzet van dit webinar

• De netwerkkaart: wat staat hierop en wat is de relatie met 
dit proces

• Mentimeter vragen

• Het proces “behandelen vergunningaanvraag” 

• De Omgevingswet aandachtspunten voor dit proces
• Mentimeter vragen

Ellen Zwiers



De netwerkkaart

De netwerkkaart geeft alles in samenhang 
weer: de systemen en de processen, 
waarbij de Omgevingswet (en de Wkb) 
impact heeft.

❑ Hoe komt alles straks binnen?
❑ Welke processen worden er 

doorlopen?
❑ Hoe zijn de processen aan elkaar 

gekoppeld?
❑ Waar is samenwerkingen met 

ketenpartners van toepassing?
❑ Wat moet je functioneel inregelen? 

(DSO/VTH systeem) 

zijn voorbeelden van vragen die u aan de 
hand van deze kaart kunt doorlopen en 
kunt bepalen hoe uw organisatie ervoor 
staat.

➢ Processen
➢ Systemen
➢ Inrichten en 

testen



De verschillende 
onderdelen van de 
netwerkkaart

Belangrijkste relaties 
met het proces 
“behandelen 
vergunningaanvraag”



Vanaf het DSO, via de STAM 
koppeling, komt alles binnen bij de 
diverse processen

Loket

Check: 

• Website: duidelijke informatie voor 

initiatiefnemers/aanvragers EN alles 

Omgevingswet-proof?

• KCC: getraind om vragen te beantwoorden 

(Q&A?)?

• Koppeling DSO-VTH systeem gerealiseerd 

(STAM)?

• Nagedacht over papieren aanvragen?

• Nagedacht over het aanbieden van 

ondersteuning bij indienen van een 

aanvraag in DSO?



Idee tot 

Afhandeling

Focus vandaag op dit 

proces



Samen-

werken

Check: 

• Interbestuurlijke afspraken gemaakt 

over advisering en samenwerking 

(proces en systeem)?

• DSO SWF/samenwerkingsruimte in 

VTH systeem ingericht?

• Ketentesten uitgevoerd?

Onderdeel van dit proces: samenwerken 

met ketenpartners: hoe doe je dat?



Applicatie 

beheer

Check: 

• Status van al deze 

aansluitpunten

DSO: 

toepasbare 

regels!

DSO: 

instellen 

behandel-

diensten

https://iplo.nl/digitaal-stelsel/aansluiten/hulp-aansluiten/




De werkende processen



Alle werkende processen van de VNG

13Toezicht en handhaving



Samenhang VTH processen en scope vandaag

Behandelen melding 

bouwactiviteit

Behandelen 

vergunningaanvraag

Verkennen en 

begeleiden initiatief

Omgevingsoverleg 

(DSO)

Omgevingsvergunning 

aanvraag (DSO)

Melding bouwactiviteit 

(meldingsplicht DSO)

Gereedmelding bouw: 

dossier bevoegd gezag 

(meldingsplicht DSO)

Kennisgeving start bouw 

(informatieplicht DSO)

Toezicht en 

handhaving

Einde bouwactiviteiten 

(informatieplicht DSO)

Indien nodig uitstap naar

+ behandelen meldingen



Het werkende proces 
“behandelen 
vergunningaanvraag”



De procesplaat

Opbouw procesplaat

▪ 4 proces stappen

▪ Verschillende lagen

▪ Groene tekst: →impact van de 

Omgevingswet

▪ Blauwe tekst: impact WKB



Intake 
vergunningaanvraag

Relatie met 

initiatieven

proces

Mogelijkheid 

bieden om in te 

trekken (let op 

leges)

Beoordeling participatie: wanneer 

verplicht gesteld en hoe beoordelen? 

(ontvankelijkheidstoets: buiten 

behandeling; inhoudelijk beoordelen: 

geen weigeringsgrond!)

OPA = Omgevingsplan activiteit = 

Omgevingsvergunning voor 

verschillende activiteiten (DSO aanvraag 

vergunning, activiteit x/y/x)

BOPA = Buitenplanse omgevingsplan 

activiteit: 

- een OPA kan na beoordeling een 

BOPA blijken te zijn 

- een BOPA kan direct aangevraagd 

worden in het DSO (= “afwijken regels 

omgevingsplan”)!

- Beoordeling: zie volgende processtap

Samenwerkings-

ruimte hier nodig! 
(al eerder benoemd)



Inhoudelijk behandelen

Integrale 

advisering: 

wanneer nodig en 

hoe organiseren?

Let op: advies met 

instemming (2 x adviseur 

aansturen)

Advies met 

instemming: + 4 

weken behandeltijd

Sjablonen: alle 

documenten 

(brieven/besluiten/ 

checklisten) OW-proof

maken

Samenwerkings-

afspraken/ DVO’s

Checken op mogelijke 

afwijking omgevingsplan: 

liefst al in vorige stap 

uitvoeren! (= OPA die BOPA 

blijkt te zijn of ingediende 

BOPA)
Toets omgevingsplan! 

Wie toetst (breder dan 

alleen RO) en hoe 

bepalen of vergunning 

mogelijk is?

Buitenplans: Advies van de 

Raad nodig? (= bindend 

advies): geen termijn 

verlenging, 8 weken (te) krap!

Alle communicatie met de 

aanvrager expliciet 

benoemd in het proces en 

vastgelegd in het VTH 

systeem?



Besluiten

Ondertekenen: 

gemandateerd? (korte 

doorlooptijd)

Legesverordening



Bekendmaken besluit

Publiceren

Hoe meedelen 

aan aanvrager? 

(berichtenbox/mail

/”mijnloket”)

Relatie om “wijzigen 

omgevingsplan” proces 

igv buitenplans

Overdracht 

naar T&H



Direct daarna: afsluiting




