Werkt de VTH-keten?
Lokaal
Regionaal

Minimum voor VTH-proces
Basisvereisten:
• Proces verkennen initiatief ingericht (incl participatie)
• Vergunningen en meldingen kunnen ontvangen (techniek)
• Vergunningen en meldingen kunnen behandelen (proces)
• Vergunningen en meldingen kunnen beoordelen (beoordeling)

Ook toezicht en handhaving ingericht!
VTH ook aan Wkb aangepast!
Gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit ingesteld
Vergunningen en meldingen indieningsvereisten kunnen aanleveren
• Kunnen aanleveren van vragenbomen
• Snelle dienstverlening voor topactiviteiten

Welke situaties komen we tegen bij
gemeenten
Wat te doen?

Situaties die zich voordoen

• We blijven teveel in de planfase
hangen en komen onvoldoende
tot actie.
• Er is te weinig urgentiebesef en
draagvlak

• Veranderopgave inzichtelijk maken door dit met een
breed integraal team enthousiasmerend te doen zorgt
voor draagvlak en nieuwe energie
• Concrete acties met actiehouders is het resultaat

• We doen veel in verschillende
projectteams en op afdelingen
maar doen we voldoende en sluit
het aan op elkaar?

• Uitgangspunt is dat alle veranderactiviteiten moeten
leiden tot een werkend proces.
• D.m.v. integrale werksessies krijg je inzichtelijk of je
Omgevingswetproof bent en of er nog aandachtspunten
zijn

• We zijn er klaar voor, laten we
het geheel testen

• Met de werkende processen als basis kunnen
processimulaties en ketentesten uitgevoerd worden
• Eventuele aandachtspunten komen naar voren

Processtappen behandelen vergunningaanvraag
1

Intake vergunningaanvraag

2

Inhoudelijk behandelen

3

Besluiten vergunningsaanvraag

4

Bekend maken besluit

Werkende VTH-keten
•

Eigen organisatie op orde:
•

BG
• Ketenpartner
•

Samenwerkingsafspraken tussen gemeenten en hun
uitvoeringsorganisaties: must/ regionale uniformiteit zeer wenselijk.

•

Samenwerkingsafspraken tussen bevoegd gezagen en advies/advies
met instemming/coördinatieregeling

Belangrijke issues
•

Softwareleveranciers/ technische aansluitingen→ signalen g40?
• Inregelen van software!/ Inregelen met aantakkende processen (leges, CBS, … )
• Dossiervorming
• Wkb leidt tot nieuwe stromen
•

Checken en aanvullen toepasbare regels: wat ziet burgers?
• Standaarddocumenten
8 weken…. Tijdige beoordeling door experts/ Bij meerdere partners/ komen tot integraal besluit
Samenwerking met externe uitvoeringsorganisaties…..
•

•

Rol raad buitenplans omgevingsplan?/ beoordeling participatie bij buitenplans?
• Specifieke veranderingen nav bodem, geluid, ev, ……
•

Samenhang tussen deelprojecten/borging lijn

Samenwerkingsafspraken VTH svz?
•

Verschilt per regio; Drenthe en Groningen provinciaal; Zeeland koerst
ook op provinciaal niveau;

•

Er zijn voorbeelden, gebruik ze en detailleer, aandachtspunten:
•
•
•
•
•

•

Initiatieven en behandeltafel: triage
Termijnen
Efficiënt
Rol provincie wisselend
Rol G40 wisselend

Hoe bestendigen we de afspraken?

Op te pakken punten langere termijn (rijk)
•

Klant/uitvoeringsvriendelijkheid loket (content/ gebruikers):
vragenbomen en formulieren

•

Ondersteuning samenwerking toezicht en handhaving
(nalevingstafel/toezichtstafels)

•

Kennis/netwerken specifieke thema’s…? In welke setting?

•

………

Grove tijdstabel
•

Voor 1 januari 2022:
•

Processen intern én interbestuurlijk ontworpen/beproefd conform de keuzes
• Eigen software gekoppeld aan het DSO
• Software ingeregeld conform de processen: zowel ten behoeve
interbestuurlijke processen als lokale processen
•

Voor 1 juli 2022:
•

VTH-ers opleiden:
•
•
•
•

Vaardigheden en competenties geest en inhoud wet
Werken met software
Afspraken dossier/ ketens laten werken
Leren door te doen

