Webinar Continuering Dienstverlening met toepasbare regels
Antwoorden op de gestelde vragen
19 mei 2020

Voorwoord
Op 19 mei namen bijna 200 mensen deel aan het webinar ‘Continueren Dienstverlening met
toepasbare regels’. Tijdens het webinar werden enkele vragen via de chat gesteld. Deze vragen zijn
meteen beantwoord door het chatteam. In dit document geven we een overzicht van alle vragen en de
antwoorden daarop. Om het overzichtelijk te houden zijn de vragen ingedeeld in rubrieken.
De Vragen hadden betrekking op de onderstaande categorieën:
A - Wanneer je bij een tijdelijk omgevingsplan zelf Toepasbare regels kan toevoegen?
B. - Verordeningen blijven autonoom van kracht onder het overgangsrecht. Dan is er toch geen
urgentie als het gaat om digitale aanvraagmogelijkheden?
C. - Hoe kan je aanvragen of meldingen met betrekking tot lokale regels uit lokale verordeningen toch
digitaal laten verlopen?
D. – Zijn er voor alle mileubelastende activiteiten toepasbare regels in het DSO bij inwerkingtreding
van de Omgevingswet?
E. – Kan er niet standaard in het loket bij de vergunningcheck worden gezet dat burgers contact met
hun gemeente moeten opnemen?

Het Webinar is terug te kijken via onderstaande link:
https://youtu.be/BTp6SoImM3U
De notitie Topactiviteiten en toepasbare regels voor gemeenten is ook nuttig om te raadplegen.
Mocht u aanvullende vragen hebben, stel deze dan via omgevingswet@vng.nl

Vragen en antwoorden
A – Wat is ervoor nodig om bij een tijdelijk omgevingsplan zelf Toepasbare regels toe te
voegen?
Daarvoor is een zogenaamd ‘haakje’ nodig in de Registratie Toepasbare Regels (een onderdeel van
het DSO). In het loket moet enerzijds een verwijzing zijn opgenomen naar een activiteit (dat is een
juridische term waar de regel over gaat) en anderzijds moet het gebied waar de regel op van
toepassing is, zijn opgenomen (het werkingsgebied).
Voor het tijdelijk omgevingsplan levert het rijk:
-

De haakjes voor de activiteiten in de bruidsschat en
De formulieren die horen bij de vergunnings- en informatieplichten in de bruidsschat
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-

Voor de topactiviteiten in de bruidsschat ook vergunningchecks, tot zover het rijk daar mee
komt. Gemeenten kunnen ook zelf voor activiteiten die zijn geregeld in de bruidsschat
vergunningchecks toevoegen.

Dit moet gebeuren met de standaard toepasbare regels STTR en daarvoor geschikte software. Een
bestuursorgaan kan dit zelf doen of uitbesteden aan een leverancier of bijvoorbeeld een
omgevingsdienst.
Voor activiteiten die niet in de bruidsschat zijn geregeld, zoals activiteiten geregeld in een haven- of
een rioolwaterverordening, zijn op datum inwerkingtreding geen haakjes in het Omgevingsloket. Een
gemeente kan daarom voor dergelijke activiteiten geen toepasbare regels toevoegen. Voor dergelijke
volledig lokaal geregelde activiteiten kan een gemeente pas toepasbare regels aan het
Omgevingsloket toevoegen als de regels voor de activiteit zijn opgenomen in het vastgestelde,
geannoteerde en gepubliceerde omgevingsplan nieuwe stijl.
Voor onderstaande activiteiten die geregeld zijn in lokale verordeningen zijn wel haakjes opgenomen
in het DSO, omdat de bruidsschat voor deze activiteiten aanvraagvereisten voor
vergunningaanvragen bevat:
-

Kappen
Afwijken omgevingsplan/afwijkactiviteit
Uitweg maken of veranderen
Handelsreclame maken
Aanleggen/grondwerkzaamheden
Alarminstallatie aanleggen
Opslaan van roerende goederen, zoals voorwerpen op of aan de weg

B. - Verordeningen blijven autonoom van kracht onder het overgangsrecht. Dan is er toch geen
urgentie als het gaat om digitale aanvraagmogelijkheden?
De lokale verordeningen blijven inderdaad autonoom van kracht - daar zit niet de urgentie. De
urgentie is er wel vanuit het oogpunt van dienstverlening. Het is duidelijk en overzichtelijk voor een
aanvrager wanneer alle aanvragen en meldingen uit het fysieke domein via het DSO lopen.
C – Hoe kan je aanvragen of meldingen met betrekking tot lokale regels uit lokale
verordeningen toch digitaal laten verlopen?
Als er aanvragen of meldingen zijn waarvoor in de situatie van het tijdelijk omgevingsplan geen
haakjes voor in het loket zitten, dan kan het aanbieden van digitale checks en indieningsformulieren
nog via je eigen website verlopen. Zodra je als gemeente een Omgevingsplan nieuwe stijl of als
provincie een Omgevingsverordening hebt opgesteld en daarmee activiteiten en werkingsgebieden
aan het loket via de standaarden (STOP / TPOD) hebt toegevoegd, kan je voor alle activiteiten die
deel uit maken van dat plan toepasbare regels gaan opnemen in het Omgevingsloket

Wat zijn de procedures voor vergunning-, meldings- en informatieplichten op moment van
inwerkingtreding?
Voor activiteiten met regels en indieningsvereisten in rijksregelgeving verloopt de procedure op
datum inwerkingtreding volgens het nieuwe omgevingsrecht. Vergunningaanvragen, meldingen en
informatie worden ingediend via het Omgevingsloket. Dat geldt voor activiteiten met
indieningsvereisten in Bbl, Bal, of Omgevingsregeling, aangevuld door besluiten en regelingen in
invoeringsspoor en aanvullingsporen. Bijvoorbeeld voor de topactiviteiten ‘normaal onderhoud
uitvoeren’ en ‘bouwwerk brandveilig gebruiken’.
Ook voor activiteiten met regels en indieningsvereisten in de bruidsschat verloopt de procedure op
datum inwerkingtreding volgens het nieuwe omgevingsrecht. Vergunningaanvragen en informatie
worden ingediend via de landelijke voorziening. Dit geldt bijvoorbeeld voor de activiteit ‘lozen
huishoudelijk afvalwater’ en andere milieubelastende activiteiten in de bruidsschat.
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Voor activiteiten met regels in gemeentelijke verordeningen en indieningsvereisten in de
bruidsschat is de procedure op datum inwerkingtreding als volgt:
1. Vergunningaanvragen verlopen volgens het nieuwe omgevingsrecht, via de landelijke
voorziening, omdat deze indieningsvereisten deel uit maken van de bruidsschat;
2. Meldingen verlopen volgens de procedure van voor datum inwerkingtreding, omdat deze
indieningsvereisten geen deel uitmaken van de bruidsschat, maar in de gemeentelijke
verordening staan. De gemeente kan er wel voor kiezen om voor deze activiteiten zelf
meldingsformulieren aan het Omgevingsloket toe te voegen. De ‘haakjes’ daarvoor zijn
beschikbaar vanuit de bruidsschat.
Dit geldt voor de topactiviteiten ‘kappen’, ‘uitrit aanleggen’ en ‘reclame plaatsen’ en andere activiteiten
afkomstig uit Wabo artikel 2.2.

Voor activiteiten met regels en indieningsvereisten in gemeentelijke verordeningen is de
procedure op datum inwerkingtreding hetzelfde is als de procedure van voor datum inwerkingtreding.
Voor deze activiteiten geldt pas de nieuwe procedure als regels ervoor zijn opgenomen in het
omgevingsplan nieuwe stijl, bijvoorbeeld regels uit de havenverordening en rioolwaterverordening.

D. – Zijn er voor alle mileubelastende activiteiten toepasbare regels in het DSO bij
inwerkingtreding van de Omgevingswet?
Voor het onderdeel Aanvragen en melden worden voor alle landelijke mileubelastende activiteiten
formulieren opgenomen. Dat geldt ook voor de informatieplichten die via de bruidsschat in het tijdelijk
omgevingsplan zullen gelden.
Via het onderdeel Vergunningcheck in het Omgevingsloket, zullen voor zoveel mogelijk topactiviteiten
vergunningchecks worden ontwikkeld.
Voor het onderdeel maatregelen op maat geldt dat het huidige niveau van AIM wordt omgezet naar
het nieuw loket.
E. – Kan er niet standaard in het loket bij de vergunningcheck worden gezet dat burgers
contact met hun gemeente moeten opnemen?
Voor alle activiteiten in de bruidsschat waar het rijk geen vergunningchecks voor maakt, wordt wel een
zogenaamd Regelbeheerobject ‘Conclusie’ door het rijk toegevoegd. Het gevolg hiervan is dat de
initiatiefnemer voor deze activiteiten de volgende melding krijgt in het loket:
“Let op voor de werkzaamheden met een uitroepteken is op dit moment geen vragenlijst beschikbaar.
Neem contact op met uw gemeente of waterschap om te weten wat u moet doen.”
Zie ook de toegevoegde schermafbeelding.
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Deze algemene tekst bevat geen contactgegevens van de gemeente of het waterschap. Als de
gemeente of het waterschap wel contactgegevens wil vermelden dan kan de men een vragenboom
toe voegen die meteen tot de conclusie ’Neem contact op met’ leidt. Daar kan men in de toelichting
contactgegevens opnemen of een link naar de website van de gemeente of het waterschap.
Het is niet wenselijk omdat standaard in de regelen. Nu zijn er ook allerlei lokale variaties aangebracht
en het is goed als gemeenten zelf nagaan hoe ze hun digitale dienstverlening willen organiseren bij de
inwerkingtreding van de Omgevingswet en daarna.
Het opnemen van de tekst “neem contact met uw gemeente op” , met daarbij eventueel een adres en
telefoonnummer, zal nog steeds in de vorm van een toepasbare regel moeten.
Het Omgevingsloket biedt de mogelijkheid om Toepasbare regels van andere overheden in te zien en
te kopiëren (en eventueel aanpassen). Je kan ook gebruik maken van de voorbeeldregels van de
VNG. Voor het werken met toepasbare regels moet je wel gebruik maken van de daarvoor
ontwikkelde software. Maar het is niet zo dat alle overheden zelf het wiel moeten uitvinden. Ga actief
kijken wat er al beschikbaar is.
De RIO’s kunnen u helpen om zicht te krijgen op wie er al bezig is met toepasbare regels.
F – In de presentatie wordt gesproken over “scenario 2”. Is dat het scenario waarover de
koepels en het rijk een bestuurlijke afspraak hebben gemaakt
Ja, dat is inderdaad wat er bestuurlijk is afgesproken. Het is gewenst dat er geen ‘dip in de
dienstverlening’ ontstaat bij de overgang van de Wabo naar te Omgevingswet.
G- Wanneer zijn de vragenbomen van de bruidsschat beschikbaar?
De vragenbomen van de bruidsschat komen stapsgewijs beschikbaar. Eind van dit jaar (Q4 2020)
moet alles in het Omgevingsloket zijn opgenomen.
De toepasbare regels die het rijk bij de bruidsschat maakt komen verspreid in de loop van 2020
beschikbaar in het DSO om te bekijken en mee te oefenen. De planning is dat in het vierde kwartaal
van 2020 het rijk de laatste wijzigingen in de wetgeving verwerkt en dat vervolgens in datzelfde
kwartaal de definitieve versies van deze toepasbare regels aan gemeenten beschikbaar worden
gesteld.
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