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Inleiding  
Een omgevingsdienst is een samenwerkingsverband op grond van de Wet Gemeenschappelijke 

regelingen (publiekrechtelijke rechtspersoon) dat zich primair bezighoudt met de door de 

deelnemers (provincie en gemeenten) opgedragen omgevingstaken. Dit betreft in eerste instantie 

het landelijk bepaalde minimumbasistakenpakket op het gebied van de vergunningverlening, 

toezicht en handhaving (VTH) in het milieudomein, inclusief de daarbij behorende expertise o.a. op 

het gebied van externe veiligheid, luchtkwaliteit, geluid en bodem om die taken op het juiste 

kwaliteitsniveau te kunnen uitvoeren. Daarnaast laten steeds meer gemeenten en provincies, en 

soms ook andere overheden, hun wettelijke taken op het gebied van bouwen, natuur en water 

uitvoeren door omgevingsdiensten. De samenwerking zorgt ervoor dat de taakuitvoering 

kosteneffectief en kwalitatief op goed niveau kan worden uitgevoerd. De aldus gebundelde brede 

expertise wordt door de opdrachtgevers ook ingezet bij andere wettelijke taken, zoals het maken van 

bestemmingsplannen.  

De vorming van de omgevingsdiensten is een uitwerking van de afspraken tussen Rijk, provincie en 

gemeenten om een dekkend stelsel van uitvoeringsdiensten te vormen. Dit besluit volgde na 

onderzoek van de commissie Mans in 2008 waaruit bleek dat de kwaliteit en schaal van de uitvoering 

op het gebied van VTH-uitvoeringstaken bij gemeenten niet op het gewenste niveau was. 

Voorbeeldclustering  
In deze voorbeeldclustering wordt ingegaan op de diverse activiteiten die door een omgevingsdienst 

uitgeoefend kunnen worden. Deze voorbeeldclustering is een hulpmiddel welke een indicatie geeft 

voor de mogelijke clustering van activiteiten door een omgevingsdienst en heeft de status van een 

inlichting/algemene voorlichting, omdat er geen specifieke casuïstiek aan de orde komt, maar enkel 

in zijn algemeenheid wordt ingegaan op de diverse activiteiten die doorgaans door een 

omgevingsdienst worden uitgeoefend. De toepassing van de voorbeeldclustering vraagt onder 

andere dat alle relevante feiten meegewogen worden en dat deze feiten en de genomen beslissingen 

goed gedocumenteerd worden. De individuele omgevingsdienst blijft verantwoordelijk voor de 

beoordeling van de eigen, concrete activiteiten en de eventuele clustering van deze activiteiten.  

Bij het opstellen van de clustering is gekeken naar de productencatalogus van meerdere 

omgevingsdiensten. Hiermee is een groot deel van de activiteiten van omgevingsdiensten in 

ogenschouw genomen. Met behulp van het SVLO Schema Afbakening is een voorbeeldclustering 

opgesteld.  

 

  

http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/afbakeingsschema_vpb3031z2fd.pdf
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Voorbeeldclustering omgevingsdiensten 
 
Cluster 1 Vergunnen en melden 
Een van de primaire wettelijke taken van een omgevingsdienst is regulering. Onder regulering wordt 

bij omgevingsdiensten hoofdzakelijk verstaan het verlenen van vergunningen en het behandelen van 

meldingen (toetsen aan de geldende wet- en regelgeving). Een belangrijk onderdeel zijn de 

vergunning activiteiten op het gebied van de fysieke leefomgeving - de omgevingsvergunning - op 

grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Burgers en bedrijven kunnen 

omgevingsvergunningen aanvragen en meldingen doen via een centrale landelijke voorziening 

genaamd het omgevingsloket. Alle omgevingsdiensten zijn aangesloten op het omgevingsloket om 

met het bevoegd gezag te kunnen samenwerken en om aanvragen te behandelen. De diversiteit aan 

activiteiten binnen vergunningverlening is groot, omdat er veel verschillende wettelijke grondslagen 

van toepassing kunnen zijn.  

Een melding is in veel opzichten vergelijkbaar met een vergunning. Het betreft in feite een lichtere 

variant van het verstrekken van vergunningen en kent minder formele vereisten. Voor activiteiten als 

vergunnen en melden kan dezelfde wet- en regelgeving van toepassing zijn, waardoor er vaak 

integraal gewerkt wordt. De aard van alle activiteiten is bovendien hetzelfde (het afgeven van 

vergunningen en het toetsen van meldingen). Over het algemeen worden vergunningen en 

meldingen door dezelfde medewerkers behandeld en gezamenlijk aangestuurd. Op grond van deze 

indicatoren is sprake van een sterke verwevenheid.  

Activiteiten 

R01 Omgevingsvergunning milieu-inrichting 
R02 Omgevingsvergunning beperkte milieutoets 
R03 Melding activiteitenbesluit 
R04 Maatwerkvoorschrift 
R05 Gelijkwaardigheidsbesluit 
R06 Rapportageverplichting 
 Besluit overleggen rapportage activiteiten Activiteitenbesluit 
R07 Kennisgeving tijdelijke activiteiten 
R08 Ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen 
R09 Kennisgeving en ontheffing zwembaden 
R10 Beschikking bodemsanering 
R11 BUS melding 
R12 Melding besluit bodemkwaliteit 
R13 Vergunning Ontgrondingenwet 
R14 Ontheffing ontdoen van afvalstoffen buiten inrichtingen 
R15 Melding lozing buiten inrichtingen 
R16 Vergunning Waterwet 
 Ontheffing Flora- en faunawet 
 Vergunning Natuurbeschermingswet 
 Verklaring van geen bedenkingen Natuurbeschermingswet 
 Bestuurlijk oordeel Natuurbeschermingswet 
R17 Beschikking hogere waarde 
R18 Ontheffing geluidsbelasting buiten inrichtingen 
R19 Omgevingsvergunning BRIKS 
R20 Sloopmelding 
R21 Omgevingsvergunning brandveilig gebruik 
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R22 Melding brandveilig gebruik 
R23 Ontbrandingstoestemming vuurwerk 
R24 Vuurwerkmelding 
R25  Ontheffing Provinciale Milieuverordening (PMV) 
R26  Melding Provinciale Milieuverordening (PMV) 
 Concessie buisleidingen 
 Toepassingsvergunning vuurwerk 
 Toestemming intracommunautaire overbrenging van explosieven 
 Ontheffing besluit geluidproductie sportmotoren 
 Vuurwerkverkoopvergunning 
 Beschikking bedrijvenregeling bodemsanering 
R27 Luchthavenbesluit / luchthavenregeling 
R28  Ontheffing TUG 
R29  Instemming nazorgplan stortplaats 
R30 Sluitingsverklaring stortplaats 
R31 Ontheffing stortverbod afvalstoffen 
 APV horeca/niet-horeca gerelateerd 
 Ontheffing verbod vuur stoken, verlening 
 Drank en horecawet 
 Vergunning brandveilig evenement 
 Onttrekking woonruimte, vergunningverlening 
 Splitsing in appartementsrechten, vergunningverlening 
 Woningvormingsvergunning 
 Verzoek om extra huisnummer(s) 
 Bibob 
R32 Ontheffing gemeentelijke zorgplicht riolering 
J01 Behandeling bezwaar 
J02 Behandeling (hoger) beroep 
J03 Juridische (beleids-)ondersteuning 
J04 Gedoogbesluit 

 
Cluster 2 Toezicht en handhaving 
Wet- en regelgeving dienen te worden nageleefd. Om dat te bewerkstelligen voeren de 

omgevingsdiensten toezicht uit en handhaven ze waar nodig. Alle omgevingsdiensten doen dat in het 

kader van de milieuwet- en regelgeving. Steeds meer omgevingsdiensten doen dat ook op het gebied 

van bouwen, natuur en/of water. Toezicht is het controleren van instanties op de naleving van de 

van toepassing zijnde wet- en regelgeving, verleende vergunningen of voorschriften. Wanneer  

tijdens het toezicht overtredingen worden geconstateerd, is het mogelijk bestuursrechtelijk en/of 

strafrechtelijk naleving af te dwingen (bijvoorbeeld middels sancties). Bij het houden van toezicht en 

het uitvoeren van handhaving is sprake van een verwevenheid: een toezichtcontrole kan een 

handhavingsactie tot gevolg hebben. Beide activiteiten dienen hetzelfde doel, namelijk naleving van 

wet- en regelgeving.  

Onder het cluster Toezicht en handhaving vallen ook activiteiten die in het verlengde van toezicht en 

handhaving liggen zoals de afhandeling van klachten van burgers, van meldingen van bedrijven (bijv. 

storingen) en de juridische afhandeling van handhavingsbesluiten. 

Activiteiten binnen het cluster worden doorgaans op dezelfde wijze aangestuurd en door dezelfde 

medewerkers uitgevoerd. Organisatorisch gezien is vaak sprake van een verwevenheid.   
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Activiteiten 

T01 Periodieke controle milieu-inrichtingen 

T02 Repressieve controle milieu-inrichtingen 

T03 Gebiedscontrole 

T04 Locatie gebonden controle buiten inrichtingen 

 Beoordeling rapportageverplichting 

T05 Beoordeling reguleringssituatie 

T06 Klachten / meldingen milieu 

T07  Ongewoon voorvalmelding 

T08 Rapportage bodemsanering 

T09 Controle bodembescherming 

T10 Gebiedscontrole bodembescherming 

T11 Controle groene wetgeving 

T12 Geluidscontrole 

T13 Controle BRIKS 

 Controle bouwfase 

 Controle sloopfase 

 Controle BAG 

Controle Wet Brp 

Controle illegale en legale huisvesting 

T14 Controle brandveilig gebruik 

 Controle drank- en horecawet 

T15 Controle Provinciale Milieuverordening (PMV) 

T16 Controle luchtvaart 

T17 Transportcontrole 

H01 Handhavingsbesluit 

H02 Bestuurlijke sanctie 

H03 Bestuurlijke strafbeschikking milieu 

H04 Proces verbaal 

H05 Besluit op handhavingsverzoek 

H06 Bevel bodemonderzoek en bodemsanering 

J01 Behandeling bezwaar 

J02 Behandeling (hoger) beroep 

J03 Juridische (beleids-)ondersteuning 

J04 Gedoogbesluit 

 

Cluster 3 Advisering en expertisetaken 
Voor een goede uitvoering van de VTH-taken wordt de bij de omgevingsdienst gebundelde expertise 

ingezet op de aspecten van bijvoorbeeld externe veiligheid, luchtkwaliteit, geluid en bodem. Deze 

kennis is destijds bij de vorming van de omgevingsdiensten van de gemeente en provincie 

overgegaan naar de omgevingsdienst.  

Er vindt interne advisering plaats, bijvoorbeeld op diverse milieuaspecten bij het opstellen van een 

vergunning. Daarnaast zetten omgevingsdiensten die expertise ook in voor deelnemers voor 

bijvoorbeeld het maken van hun ruimtelijke plannen. Om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te 

maken, gelden vanuit de genoemde aspecten immers tal van wettelijke normen, rekenmethodes, 
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contouren, enz. De omgevingsdienst is in een dergelijk geval een verlengstuk van de ambtelijke 

organisatie van de gemeente.  

Het is ook mogelijk dat er binnen het cluster activiteiten voor derden worden verricht. Dit is vaak in 

omvang dusdanig beperkt en geschiedt tegen kostprijs (bijvoorbeeld het verstrekken van 

bodeminformatie).  

De expertise is vaak organisatorisch binnen één eenheid ondergebracht, in de eenheid zitten 

verschillende specialisten op de verschillende onderwerpen. Het doel en de doelgroep zijn echter 

vaak gelijk. Het ligt daarom voor de hand om de verschillende activiteiten te bundelen onder een 

cluster advies. 

Activiteiten 

A01 Advies milieuaspecten 

A02  Beleidsadvies 

A03 Vooroverleg 

A04 Advies MER-plicht 

 Advisering Schiphol 

D01 Informatieontsluiting 

D02 Bevordering milieubewustzijn 

D03 Wob-verzoek 

D04 Quickscan bodemverontreiniging 

D05 Coördinatie bodemsanering 

D06 Bodeminformatie 

D07 Zwemmen in oppervlaktewater 

D08 Beheer grondwatermeetnet 

D09 Zonebeheer industrielawaai 

D10 Geluidsanering woningen 

D11 Rapportage EU-richtlijn omgevingslawaai 

 Regionale verkeersmilieukaart 

D12 Rapportage monitoring luchtkwaliteit NSL 

 Helpdesk 

 Meldkamer  

 Voorlichting  

 Relatiebeheer 

 Deelname crisisorganisatie 

 Coördinatie grondstromen 

 Meting en monitoring milieukwaliteit 

D13 Rapportage vuurwerkbesluit 

D14 Uitvoering bevoegd gezag taken MER 

 Slootdempingen Wm 

 Twee lijns geluidsadvies 

 Borgingstaken 

 Internationale betrekkingen 

 Coördinatie BRZO  

 Beheer geluidsmodellen 
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D15 Uitvoering nazorg stortplaatsen 

 Bijdrage gemeenten aan Squit XO 

 Loketfunctie (KCC) bij gemeenten 

 
 
 


