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In 4 sessies op een laagdrempelige wijze geoefend met:

1. Het gebruik van het omgevingsloket

2. Het gebruik van de eigen VTH-systemen gekoppeld aan het DSO

3. Het gebruik van de Samenwerkfunctionaliteit in het DSO

4. Het testen van de ketenafspraken (samenwerken in de keten) met:

a. Hoogheemraadschap van Delfland

b. Omgevingsdienst Haaglanden

Additioneel is geoefend met:

1. Het wijzigen van het omgevingsplan

2. Het opstellen van toepasbare regels

Oefensessies werkplaats



Met welke doelen hebben we getest?

• Inzicht krijgen in ‘de werking van’ het nieuwe Omgevingsloket
• Vergunningcheck

• Aanvraagmodule

• Regels op de kaart (aan de hand van ‘omgevingsplan’ Vrouw Avenweg 6)

• Het niveau van dienstverlening aan ‘de klant’ (ten tijde van de test): 

• Is dit van voldoende niveau?

• De werking van de koppelingen:

• Werken ze zoals ze moeten werken?

• De werking van de eigen VTH-systemen bij ontvangst van een ‘verzoek’

• Wat ontvang je eigenlijk en hoe zet je dat om in een aanvraag?

• Wie ontvangt welke verzoek bij meervoudige aanvragen?



Casus dierenpension

Tijdens de Coronapandemie 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. Om het dierenpension te realiseren moet er een aantal zaken gebeuren:

• Uitrit aanleggen 

• Het water dat we gebruiken om de voederbakken, de hokken en de dieren te reinigen, lozen we op 
het oppervlaktewater (betrokkenheid Waterschap)

• 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 (betrokkenheid ODH bij asbest)

• We moeten een sloot dempen en water compenseren (betrokkenheid HH Delfland en ODH)

• We melden het houden van dieren (honden, katten en konijnen) (betrokkenheid ODH)



Activiteiten per bestuurslaag (behandeling)

Activiteit Werkzaamheid PROV WS GEM OD VR GGD RWS

Bouwactiviteit (omgevingsplan) Aanbouw, uitbouw of bijgebouw 
bouwen of vervangen

x

Boom kappen of houtopstand vellen Boom of beplanting onderhouden of 
weghalen

x

Bouwwerk slopen Bouwwerk of deel van een bouwwerk 
slopen, of asbest verwijderen

x

Dierenverblijven Dieren houden, fokken of trainen x ?

Gesloten bodemenergiesysteem Gesloten bodemenergiesysteem x x

Handelsreclame maken of voeren Reclame of informatiebord plaatsen x

Huishoudelijk afvalwater lozen op een 
oppervlaktewaterlichaam

Water uit gootsteen, douche of toilet 
lozen

x

Uitweg maken, hebben of veranderen 
of het gebruik daarvan veranderen

Uitrit aanleggen of veranderen x x x advies(?)

Afhankelijk van locatie worden meer bestuurslagen betrokken.
Uitrit bevat regels voor alle bestuurslagen.
Dierenverblijven: gemeente kan lokale regels m.b.t. geluid hebben en dus vergunningplicht opnemen in omgevingsplan/TR. 



Wat ging er goed?

• De koppelingen met het OLO werkten 

• We konden een samenwerking starten via Centric Leefomgeving (CLO) 

• Kleine technische hobbels konden tussen de sessies door al worden opgelost

• Het interbestuurlijk testen levert veel inzichten op!  

• Het oefenen met het nieuwe Omgevingsloket levert inzicht op in wat de klant ziet 



Maar ook…

• Heel scala aan ‘geleerde lessen’ en acties

Omschrijving Status Prioriteit Resultaat 

uiterlijk 

gereed

Bestuurlijke 

keuze

Trekker Betrokkenen

2022 2023 E.V.

apr mei jun jul aug sept okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

Acties

Programmateam DIENSTVERLENING

Vaststellen strategie/ambitie dienstverlening in GBO

Gestart met test door burgerpanel. Flimpje laten zien tijdens werkplaats.

Lopend hoog 31-8-2022 ja

Programma-team 

(Wim Vlieger & 

Geert-René 

Lambers)

Werkgroep Toepasbare Regels 

Werkgroep Vergunningen Werkgroep 

FO

Werkgroep Wijz. Omgevingsplan (valt 

buiten de scoop van het Project VTH, 

maar in relatie tot het wijzigen van 

het OP is de afstemming zeer 

relevant)

Toepasbare regels

T&H betrekken bij toepasbare regels. M.n. als het gaat om aanvraagvereisten. Waarmee stuur je 

een toezichthouder op pad? Wat kan/mag wettelijk op basis van bruidsschat en 

omgevingsregeling gevraagd worden en wat is aanvullend gewenst en moet je opnemen in je 

toepasbare regels? (bij top 10 betrekken)

Top 3 activiteiten zijn afgerond en daarbij zijn stakehlders betrokken geweest. In de toekomst 

zetten we dat door en intensiveren we dat.

Lopend gemiddeld 31-12-2022 nee

Werkgroep TR 

(Sandrijn 

Holleboom)

Werkgroep T&H (Robin Haijkens) 

Ook vanuit lijnorganisatie bekijken 

welke deskundigheid moet aanhaken

Burgerpanel / stadspanel: toepasbare regels laten testen

Is betrokken (filmpje) en zal in een later stadium worden herhaald om resultaten ter verbetering 

te testen.

Lopend gemiddeld 31-10-2022 nee Werkgroep TR Werkgroep FO (Ravina Isri)

Top 3 activiteiten per 1-1-2023 af (bomenkap, uitweg, handelsreclame)

Top 3 is weliswaar gereed, maar er wordt nu gekeken naar het uitbreiden van de informatie. 

Bijvoorbeeld het toevoegen van monumenten, bomen enz op digitaal kaartmateriaal hetzij in het 

DSO hetzij op de eigen site (verwijzing vanuit DSO)

Lopend hoog 31-12-2022 nee Werkgroep TR Werkgroep Vergunningen

Top 10 activiteiten verder uitwerken (er is al gestart met monumentenzorg, archeologie en 

welstand)

Wordt momenteel hard aan gewerkt!

Lopend hoog 31-06-2023 ja Werkgroep TR Werkrgoep Vergunningen

Samenwerkingsafspraken

Afspraken maken over vullen van het nieuwe veld in de SWF t.b.v. coderingen voor veel 

voorkomende producten/adviezen + met Centric afstemmen (veld moet ook in CLO komen) 

Rob Dekker

Lopend hoog 31-12-2022 nee

Werkgroep 

Vergunningen (Rob 

Dekker)

Regionale werkgroep

Regionale afspraken maken over:

1. elkaar informeren over gelijktijdig ingediende activiteiten in één aanvraag of als deze los van 

elkaar worden aangevraagd.

2. het delen van documenten via de SWF (bijv. zonder verzoeknummer van het DSO en alleen 

documenten die je nodig hebt of alles delen)

3. het opstellen van een standaard adviesformulier (uniform of per adviseur) die meegestuurd 

kan worden met het SWF verzoek. Hierin kan de adviesvraag worden gesteld en kan het advies 

van de adviseur worden opgenomen en teruggestuurd. Zowel t.a.v. aanvraagvereisten als de 

inhoudelijke advisering, , instemming of gecoördineerd besluit.

4. adviestermijnen

5. hoe om te gaan met strikt vertrouwelijke documenten

6. het al of niet afsluiten van een samenwerking in de SWF (10 maanden na laatste actie volgt 

een notificatie dat de samenwerking wordt gesloten. Als samenwerking wordt gesloten, is ook 

alles weg. SWF is geen archief!)

7. vastleggen afspraken in DVO's

Dit loopt voor zowel het vergunningenproces en het vooroverleg. We verwachten dit begin Q4 af 

te ronden (oktober). Deel van de complexiteit heeft te maken met de vele 'klanten' die 

Omgevingsdienst en Veiligheidsregio hebben, waarmee eveneens afspraken moeten worden 

gemaakt. Niet alle regiogemeenten zitten aan tafel.

Opstarten hoog 31-11-2022 ja

Prpject VTH 

(Wim Vlieger & 

Geert-René 

Lambers)

Werkgroep Vergunningen (Ferdy 

Oudshoorn + Rob Dekker) 

Werkgroep T&H (Robin Haijkens)

Demo Raad

Klikdemo OLO/DSO organiseren voor gemeenteraad (bespreken met Eveline Vos)

Gemeenteraad is hier nog niet aan toe. Alleen de voorzitter van de stuurgroep heeft een 

klikdemo gehad. 

gemiddeld 31-12-2022 nee

Project VTH 

(Wim Vlieger & 

Geert-René 

Lambers)

Wijzigen omgevingsplan

Met ketenpartners afstemmen welke definities worden gebruikt bij overlappende juridische 

regels en TR.

We zijn nog heel druk met onze interne dienstverlening. Het is best ingewikkeld om daarnaast dit 

op te pakken en wie dat dan doet (bespreken).

Opstarten gemiddeld nee

Werkgroep 

Uniform 

Begrippenkader

Niveaus van TR afstemmen met ketenpartners. Het gaat hierbij om de logische hoofdstructuur 

van TR van Rijk, Provincie, Waterschap en Gemeente. Bij overlap moet duidelijk zijn welke regel 

voorang heeft en getoond moeten worden. Rob Dekker
Opstarten hoog nee

Werkgroep 

Digitaliseren + 

visualiseren 

omgevingsplan

Werkrgoep Toepasbare Regels

Zodra de bruidsschat in het DSO is opgenomen, dan checken welke TR lokaal aangevuld moeten 

worden om hiaten te voorkomen.

Moet nog opgepakt worden. Bruidsschat is pas kort beschikbaar in OLO en kan nu pas getest 

worden.

Opstarten hoog

31-12-2022

nee
Werkgroep 

Bruidsschat

Probeer slim met (geo)data om te gaan in de vergunningcheck (geen musthave, maar wel heel 

fijn voor het proces. In relatie met monumenten wordt hier wel al aan gewerkt)

Zie opmerking bij top 3 activiteiten.
Lopend gemiddeld nee

Werkgroep 

Digitaliseren + 

visualiseren 

omgevingsplan

MDT + Interne adviseurs + Geo-

informatie

Acties Dierenpension



Wat betekent dit voor IWT per 1-7-2023?
• Project Toepasbare regels voor top 10 activiteiten

• 3 topactiviteiten gereed (puntjes op de i)
• Inzet afronding top 10 per 1-7-2023 (incl. testen)

• Additioneel:
• Beschikbare geo-informatie gebruiken

Stand van zaken:

• Vergunningen en meldingen:
• Technische acties CLO zijn opgepakt en grotendeels afgerond
• Start testfase productie-omgeving m.b.t. processen voor vooroverleg, vergunningen en meldingen

• Toezicht:
• Processchema gereed (wordt nu gebouwd in CLO)
• Zeer waarschijnlijk gereed per 1-1-2023

• Handhaving:
• Zijn we net mee gestart
• Beoogde afronding per 1-7-2023



“Er heeft nog nooit iemand 
leren zwemmen door het 
lezen van een handboek”


