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Opzet van dit webinar

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

• Het proces “toezicht en handhaving” met de impact van de 
Omgevingswet 

• Mentimeter vragen

• De Wkb processtappen geplot op het T&H 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 “toezicht 
en handhaving” en 
“behandelen melding 
bouwactiviteit (=Wkb
proces)”



Idee tot 

Afhandeling

Wkb proces (komt 

vandaag ook aan bod)

Het T&H proces heeft een relatie met al deze processen!



Toezicht en 

Handhaving

Focus vandaag op dit 

proces



Plan tot 

Publicatie

Check: 

• Is de toezichthouder betrokken bij het opstellen en 

wijzigen van het omgevingsplan?



Applicatie 

beheer

Check: 

• Status van al deze 

aansluitpunten

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


De werkende processen



Alle werkende processen van de VNG

10Toezicht en handhaving



Samenhang 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



De inhoud in: het 
proces “toezicht en 
handhaving” 



Rol voor T&H in de beleidscyclus

Toetsing regels in praktijk

Vaststellen regels

➔ Interne adviesrol (nieuw)!



Belangrijkste veranderingen

❑ Van vergunningen naar algemene regels

❑ Meer algemene en specifieke zorgplichten

❑ Meer doelvoorschriften, minder middelvoorschriften

❑ De aanvliegroute is integraal ipv sectoraal

❑ Van inrichting naar activiteit: meer regio op samenhang in verzoeken nodig

❑ Meldingplicht: verboden om (bepaalde) activiteiten uit te voeren zonder melding

❑ DSO-LV nog geen toegevoegde waarde (niet bedoeld om te gebruiken bij 

samenwerken)

❑ Inspectieview is de voorziening voor het uitwisselen van informatie over 

handhaving (verplicht voor basistaken/OD)



Omgevingswet impact in grote lijnen

Op basis van verschillende triggers (zoals verleende vergunning, handhavingsverzoek en klacht) wordt er een controle uitgevoerd
(= toezicht houden). Vaak krijgt de “overtreder” binnen het toezicht proces nog de ruimte om de overtreding ongedaan te maken.

Als het resultaat van de controle aanleiding geeft om over te gaan naar handhaven (dus situatie is niet in orde en overtreding is 
niet hersteld), dan worden deze stappen uitgevoerd. Er wordt een sanctie gekozen (zoals LOB of LOD) en deze wordt uitgevoerd.
Omgevingswet impact: - meer mogelijkheden toepassen bestuurlijke boete; - gedoogbeschikking: anders qua handhaven 
(exacte details worden nog uitgezocht)

Aandachtspunten t.a.v. Handhaven:

• Eventueel bespreken handhavingsverzoeken en bepalen 

handhavingsstrategie aan de Omgevingstafel c.q. andere wijze van 

afstemming met ketenpartners (samenwerkingsafspraken in de regio) 

• Eventueel legalisatie verzoeken bespreken aan de intaketafel (intern 

afspraken maken)

Signaal externe kwaliteitsborger (Wkb) 

komt hier straks ook binnen.

Maar dan start je weer eerst met het 

uitvoeren van een controle (=toezicht)

*

*



De procesplaat

Opbouw procesplaat

▪ 4 proces stappen

▪ Verschillende lagen

▪ Groene tekst: →impact van de 

Omgevingswet

▪ Blauwe tekst: impact WKB

Aandachtspunten

• Noteer tijdens de sessie 

aandachtspunten en vragen

• Bij twijfel graag noteren

• Na de sessie de 

aandachtspunten delen met 

programma manager 



Voorbereiden toezicht

Inspectieview?

Informatie uitwisseling vanuit 

vergunningen/meldingen 

naar T&H (in VTH systeem)

Integraal voorbereiden 

van toezicht?

Gebruik (integrale?) 

checklist?

Wordt Inspectieview 

gebruikt?

• Integrale 

advisering?

• Toezichttafel?

Afspraken met OD over hun 

rol + over gemeente 

specifieke regels in 

omgevingsplan

T&H beleid aanpassen; 

nieuw instrument is 

omgevingsplan

Rol/gevraagde competenties 

toezichthouders straks anders 

ivm doel centraal ivm middel + 

meer zorgplicht en meer 

algemene regels 

Alle toezicht-triggers 

registreren in VTH 

systeem? (klachten, 

kcc/website/..)



Uitvoeren toezicht

Integraal uitvoeren 

van toezicht?

Zie Wkb
VTH mobiele versie 

beschikbaar op 

tablet?

DSO SWF mag niet gebruikt 

worden voor T&H proces! : 

afspraken maken over wijze 

van  samenwerken

Sjablonen: alle 

documenten 

(brieven/besluiten/ 

checklisten) OW-proof

maken



Voorbereiden handhaven

Zie Wkb

Eventueel 

handhavingsverzoeken 

bespreken aan de 

Omgevingstafel

• Handhaven proces 

ook in VTH systeem?



Uitvoeren handhaven

Toezichthouder: rol in 

beleidscyclus 

(al eerder benoemd)





De impact van de Wkb
op dit proces



Omgevingsvergunning + bouwmelding: de (ideale) volgorde

1. Aanvraag omgevingsplan-
vergunning (afh. Lokale regels)

2. Bouwmelding (Wkb)

3. KB voert kwaliteitsborging 
uit volgens borgingsplan

4. Gereedmelding (melder)

Dossier bevoegd gezag en 

verklaring, aan te leveren 10 

werkdagen voor 

ingebruikname

Gereedmelding

Gereed-
melding

--

Uitvoering borgingsplan door 

kwaliteitsborger

Kwaliteitsborging

Kwaliteits-
borging

0

Twee dagen voor start 

bouw melding aan 

bevoegd gezag

Melding start bouw

Start bouw

4

Melding bij bevoegd 

gezag: borgingsplan, 

instrument, 

kwaliteitsborger

Melding bouwactiviteit

Melding 
bouw-

activiteit

8

Beoordeling aan 

welstand, 

bestemmingsplan, etc.

Aanvraag omgevings-

planactiviteit

Aanvraag 
Omgevings-

planactiviteit

Optioneel: 

Verkennen en 

begeleiden 

initiatief

-

Rol toezichthouder



Voorbereiden toezichtWkb impact
Gevolgklasse 1: melding 

bouwactiviteit indienen bij 

gemeente (4 weken voor start 

bouw)

Gevolgklasse 1: bouwtechnische toets 

door externe kwaliteitsborger (stelt 

risico beoordeling en borgingsplan op)

Nadenken over ontvangst en 

beoordeling melding 

bouwactiviteit (rol verdeling 

vergunningen/toezicht)

Na beoordeling melding bouwactiviteit: 

voorbereiden op toezicht:

- Beoordelen risico’s en borgingsplan 

obv T&H beleid

- Bepalen extra informatie tijdens de 

bouw nodig



Uitvoeren toezicht
Wkb impact

Bepalen in T&H beleid waar 

je wel en niet naartoe gaat 

voor controle

Toezichthouder doet ook 

controle nav

omgevingsvergunning 

(ruimtelijk en welstand)

Input:

- Eigen constatering

- Start bouw (informatieplicht DSO)

- Extra informatie eventueel

- Bericht van kwaliteitsborger eventueel (informatieplicht 

strijdigheid (geen verklaring of einde kwaliteitsborger) ➔

gemeente handhaven)

Dan: controleren en bepalen handhaven of niet



Voorbereiden handhavenWkb impact

Na controle kan blijken dat er 

overgegaan moet worden op 

handhaven: zelfde proces als 

Omgevingswet proces

Input aan het einde van bouwtraject: 

Gereedmelding bouw (melding in DSO), 

met verklaring kwaliteitsborger en dossier 

bevoegd gezag

➔ wie beoordeelt deze stukken 

(volledigheid)?; rolverdeling 

vergunningen/toezichthouder?

Er ligt standaard een verbod op ingebruikname op 

het gebouwde: deze blijft van kracht binnen de 2 

weken behandeltijd. 

Na OK of geen bericht binnen 2 weken: verbod 

opgeheven. Na NOK bericht: verbod blijft erop 

liggen



Direct daarna: afsluiting


