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Mandaatregeling Schiedam

➢Traditionele mandaatregeling

▪ Algemeen mandaatbesluit met algemene voorwaarden

▪ Bevoegdhedenregister met specifieke instructies

▪ Mandaat, volmacht en machtiging

▪ Getrapte (onder)mandatering

▪ Hoog detailniveau

➢Aanpassen aan Ow is ‘work in progress’

➢In de toekomst misschien omgekeerd bevoegdhedensysteem



Fasering

➢Op datum inwerkingtreding: tijdelijk omgevingsplan en bestaande 

verordeningen

➢Daarna stapsgewijs naar definitief omgevingsplan

➢Mandaatregeling moet dus meerdere keren worden aangepast 

(grondslagen)

➢Overgangsrecht: bestaande mandaten blijven deels relevant (voor 

afhandeling lopende zaken)



Aanpak tot nu toe

Stap 1

Inventarisatie - welke bestaande mandaten zijn relevant onder Ow?

(Welke wetten gaan op in de Ow, welke AMvB’s gaan op in de 4 AMvB’s

onder de Ow, etc.)

Stap 2

Omzetten bestaande mandaten naar Ow met behulp van transponeringstabellen

bij Invoeringswet, Invoeringsbesluit en Invoeringsregeling + toets aan

overgangsrecht

Stap 3

Aanvullen met nieuwe bevoegdheden



Transponeringstabellen

Bron:

▪ Memorie van toelichting bij Invoeringswet Omgevingswet 

(Kamerstukken II 2017/18, 34986, nr. 3)

▪ Nota van toelichting bij Invoeringsbesluit Omgevingswet (Staatsblad 

2020 – 400)

▪ Toelichting bij Invoeringsregeling Omgevingswet (Staatscourant 2020 –

64380)

(zie www.iplo.nl)

http://www.iplo.nl/


Voorbeelden nieuwe bevoegdheden

➢Advies en instemming (art. 4.20 Ob)

➢Maatwerkvoorschriften bij andere activiteiten dan milieu (art. 4.5 Ow)

➢Gedoogplichtbeschikking nazorg bodem (art. 10.13b Ow)

➢Kostenverhaalsbeschikking (art. 13.18 Ow)

➢Opvragen informatie over specifieke bouwwerkzaamheden (art. 2.20 

Bbl)

➢(…)



Hulpmiddelen

➢VNG Handreiking Attributie, mandaat en delegatie (2016)

➢Transponeringstabellen invoeringsspoor

➢Hoofdstuk 4 Invoeringswet Omgevingswet (overgangsrecht)

➢Mvt/Nvt aanvullingssporen

➢Bruidsschat

➢Website www.iplo.nl

➢Model legesverordening



Waar liepen wij zoal tegenaan?

➢Aanvullingssporen – hoe inzicht krijgen in nieuwe bevoegdheden?

➢Alleen verwerken Ow-mandaten of volledige actualisatie 

mandaatregister?

➢Detailniveau mandaten en instructies

➢Informatieachterstand bij collega’s

➢Externe mandaten niet vergeten (Omgevingsdienst, Veiligheidsregio)



Vragen, opmerkingen, tips?

Wij zijn benieuwd naar jullie ervaringen…


