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Aan de slag met de Omgevingswet!



Wat zijn uw verwachtingen?



Wat willen we u meegeven vandaag?

• Relatie Omgevingswet en Wkb

• Omgevingsvergunning en bouwmelding, de verschillende processen

• Het proces “behandelen melding bouwactiviteit” in hoofdlijnen

• De zaaktypen

• De details per processtap

• De aandachtspunten per processtap

• De tools om zelf aan de slag te gaan



Bouwen onder de Omgevingswet

Twee toestemmingen bij bouwactiviteit (‘knip’):

1. Omgevingsplanactiviteit (omgevingsvergunning voor het ruimtelijke deel) 

 Opvolger bestemmingsplan, alle ruimtelijke eisen

 Preventieve toetsing aan ruimtelijke eisen

 Gemeente bepaalt regels in omgevingsplan

2. Bouwactiviteit (bouwtechnisch)

 Toets aan technische voorschriften Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

 Landelijk bepaalde regels

 Voor het bouwtechnische deel schakelt de initiatiefnemer een (private) kwaliteitsborger in voor de toetsing en 

doet de initiatiefnemer een (bouw)melding bij het bevoegd gezag (de gemeente)

 De kwaliteitsborger moet een aantal zaken in acht nemen, zoals locatie specifieke omstandigheden, BOPA’s, etc.

 Op termijn voor alle aanvragen, nu start met gevolgklasse 1



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)
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Is er binnen uw organisatie iemand bezig met het in kaart 

brengen van de impact van de Wkb per 01-01-2023?

Rood = nee, nog niet

Oranje = ja, daar zijn we 

net mee gestart (< 6 

maanden geleden)

Groen = ja, hier zijn we al 

minimaal 6 maanden mee 

bezig



Het proces “behandelen 
melding bouwactiviteit”



Beoordelen melding 

door de gemeente 

(NIEUW)

Controleren: alleen als 

er aanleiding voor is 

(ANDERS)

Controleren dossier 

bevoegd gezag door 

gemeente (NIEUW)

Dit proces bestaat eigenlijk uit (minimaal) 3 

verschillende processen! 



Melding bouwactiviteit 

(meldingsplicht DSO)

Gereedmelding bouw: 

dossier bevoegd gezag 

(meldingsplicht DSO)

Kennisgeving start bouw 

(informatieplicht DSO)

Einde bouwactiviteiten 

(informatieplicht DSO)

Zaaktype “melding behandelen” 

Zaaktype “informatieplicht verwerken” 

Zaaktype “melding behandelen” 

Zaaktype “informatieplicht verwerken” 

Strijdigheid bouwbesluit

(informatieplicht DSO) Zaaktype “informatieplicht verwerken” 

DSO triggers en zaaktypen

Deze meldingen/informatieplichten komen los van elkaar (zonder verplichte volgorde) binnen bij de 

gemeente, vanuit het DSO. Alles wat binnenkomt wordt een zaak.

Belangrijk om deze aan elkaar te relateren!



Is er iemand binnen uw organisatie bezig met de 

inrichting van de zaaktypen voor het Wkb proces in uw 

VTH systeem?

Rood = nee, nog niet en 

ook nog niet gepland

Oranje = nog niet, maar 

dit is wel gepland voor 

binnenkort

Groen = ja, hier wordt 

momenteel hard aan 

gewerkt



Risico beoordeling en borgingsplan

Bij de melding bouwactiviteit zit de risicobeoordeling en het 

borgingsplan, dit zijn 2 afzonderlijke documenten:

1) Eerst worden de project specifieke risico’s in beeld gebracht in de 

risicobeoordeling

2) Op basis van deze risico’s wordt het borgingsplan opgesteld

De gemeente heeft een inhoudelijke rol bij het beoordelen van 

de risicobeoordeling!! (zie proces)



Het borgingsplan

⚫ De gemeente kan geen inhoudelijk oordeel geven over de werkwijze van de 

kwaliteitsborger en de in het borgingsplan genoemde maatregelen om 

bouwtechnische risico’s te voorkomen of te beperken

⚫ De kwaliteit van een borgingsplan is ter beoordeling van de 

instrumentaanbieder (= de verantwoordelijke voor de kwaliteit van het 

instrument en dat van de kwaliteitsborger) en de Toelatingsorganisatie (= 

stelselverantwoordelijke)

⚫ Verantwoording over de borging van de risico’s vindt plaats in het opleverdossier 

(dossier bevoegd gezag)

De gemeente heeft geen inhoudelijke rol 

bij het beoordelen van het borgingsplan!

Voorbeeld borgingsplan:
https://www.nelemans.nl/wp-content/uploads/2021/03/Borgingsplan-voorbeeld-.pdf

https://www.nelemans.nl/wp-content/uploads/2021/03/Borgingsplan-voorbeeld-.pdf
https://www.nelemans.nl/wp-content/uploads/2021/03/Borgingsplan-voorbeeld-.pdf


• ontvangstbevestiging

Beoordelen melding bouwactiviteit

Controleren

Akkoord of niet

Voorbereiden 

toezicht

Hoe registreren

van alle verschillende 

meldingen en 

informatieplichten in 

VTH systeem?

Locatie specifieke 

omstandigheden 

duidelijk en 

gecommuniceerd?

Rolverdeling 

vergunningen/ toezicht bij 

ontvangen/registreren en 

bij beoordeling melding!

DSO schermen/velden 

duidelijk die ingevuld moeten 

worden bij de verschillende 

meldingen/informatieplichten

Is het helder wat de 

verantwoordelijkheid van de 

gemeente is ten aanzien van de 

omgevingsvergunning (ruimtelijk, 

welstand) en de melding 

bouwactiviteit (bouwtechnisch)?

Nagedacht over gevallen 

waarin je extra informatie op 

zou willen vragen en wijze 

waarop je dit wilt doen (brief 

of besluit)

Hoe toetsen van risico 

beoordeling en 

borgingsplan: afspraken 

over gemaakt?

Nagedacht over eerste 

check (gevolgklasse 1 en 

vergunningplichting Bbl) 

en vervolgproces?

Check 

omgevingsvergunning: wat 

doen bij wel bouwmelding 

en geen 

omgevingsvergunning?



Uitvoeren controle tijdens de bouw

Beoordelen en 

uitvoeren controleAfspraken gemaakt op 

welke momenten, door wie 

en hoe de BAG wordt 

geïnformeerd?

Sjablonen: benodigde 

documenten 

(brieven/besluiten/ 

checklisten) zijn bekend 

en opgesteld 

Informatieplicht 

strijdigheid: helder wat 

dit inhoudt en wat er 

van de gemeente 

verwacht wordt?

Relatie met T&H proces 

duidelijk en beschreven?

T&H beleid: opgenomen 

wat de rol van de 

toezichthouder is bij 

gevolgklasse 1?

KB kan geen verklaring afgeven 

OF KB is ermee gestopt



Verbod op 

ingebruikname 

duidelijk?

Controleren gereedmelding bouw

Beoordelen 

dossier

Melding niet 

OK: niet in 

gebruik nemen

Procesafspraken gemaakt 

over toetsen volledigheid 

van het dossier bevoegd 

gezag?



Gaat dit proces en de aandachtspunten u verder helpen in 

de voorbereidingen voor 01-01-2023?

Rood = nee, ik vind het 

lastig om te bepalen wat 

er nu moet gebeuren

Oranje = het helpt wel 

een beetje, maar dit is 

voor ons nog te weinig

Groen = ja, dat gaat zeker 

helpen



Zelf aan de slag?

Er is al veel informatie beschikbaar, waarmee u zelf aan 

de slag kunt gaan!



Topvragen en het proces

https://vng.nl/artikelen/werkende-processen


Detailuitwerkingen: Gemma 



Meer weten?

• Te gebruiken instrumenten voor proefprojecten: 

https://www.stichtingibk.nl/instrumenten/

• Toegelaten instrumenten tot het definitieve stelsel:
Zoeken in het Register Kwaliteitsborging | Toelatingsorganisatie 
Kwaliteitsborging Bouw (tlokb.nl)

• Q&A:

https://www.helpdeskbouwregels.nl/Vragen?t=%2bTrefwoord:WKB

https://www.stichtingibk.nl/faq/

https://www.gemmaonline.nl/index.php/Wet_Kwaliteitsborging_voor_
het_bouwen

https://www.stichtingibk.nl/instrumenten/
https://www.tlokb.nl/register-kwaliteitsborging
https://www.helpdeskbouwregels.nl/Vragen?t=%2bTrefwoord:WKB
https://www.stichtingibk.nl/faq/
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Wet_Kwaliteitsborging_voor_het_bouwen

