Bodemaspecten in de Omgevingswet
pilot viskwekerij
DSO

Stap 1
Beoordeling
8 weken

Stap 2

Stap 3

Inhoud presentatie pilot Viskwekerij
•
•
•
•
•
•

Aanleiding en doelstelling pilot
Vergunningaanvraag beoordelen
Bevoegd gezag en afweging
Voorschriften
Definitief besluit en leges
Leeraspecten en aanbevelingen

Alles ten behoeve van:
Vanaf 1 januari 2022 een aanvraag
beoordelen in 8 weken
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Aanleiding en doel pilot
• Omgevingswet met 4 AmvB`s (Ob, Bbl, Bal, Bkl)
en omgevingsplan
(https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/abcomgevingswet/) en
https://stelselcatalogus.omgevingswet.overheid.nl/alle-begrippen

• Intaketafel en oefenen omgevingstafeloverleg,
zie: https://vng.nl/sites/default/files/2020-05/plan-van-aanpakomgevingstafel-7-februari-2020_0.pdf

•
•
•
•

Samenwerken en integraal
Een vergunning schrijven
DSO en leges
Praktijkervaring
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Vergunningaanvraag beoordelen
Procesmodel: behandelen vergunningaanvraag regulier
• Intake vergunningaanvraag
• Inhoudelijk behandelen vergunningaanvraag
• Besluiten vergunningaanvraag

Bron: https://vng.nl/artikelen/werkende-processen
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Vergunningaanvraag beoordelen
• Wie is het bevoegd gezag en wie de adviseurs
• Welke activiteiten zijn vergunningplichtig
• Adviezen uitzetten
• Toetsing vanuit regels Bbl (nieuwbouw hoofdstuk 4) en Bkl (afdeling
8.3 beoordelingsregels omgevingsvergunning bouwactiviteit)
• Toetsing vanuit regels Bal (het oprichten van een viskwekerij), Bkl
(afdeling 8.5 beoordelingsregels omgevingsvergunning mba) en BBT
• Toetsing van omgevingsplan (bruidsschat, APV, overige verordeningen,
bestemmingsplan)
Leeraspecten en vervolg:
Werkafspraken over routing en tijdaspecten
Oefenen met de wet en DSO
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Voorschriften en afweging
• Alleen voorschriften bodem en afvalwater
• Rechtstreeks werkende voorschrift, specifieke zorgplicht, Bal artikel
2.11. en melden ongewoon voorval, Bal artikel 2.21
• Infiltratievoorschriften, artikel 8.94 van het Bkl
• Toetsingswaarden van bijlage XIX, onder A van het Bkl
Leeraspecten en vervolg:
Specialisten en toezichthouders in het voortraject betrekken
In het voortraject al een conceptvergunningaanvraag behandelen
Medewerkers opleiden en meer oefenen

Pilot Omgevingswet

6

2

Voorbeeld van voorschriften
• Nulsituatie bodem en regelmatige grondwaterbemonstering
• Maximale lozing per jaar in m3
• Concentratienormen (overgenomen uit Bkl)
• Bemonstering van het te lozen water en frequentie
• Wanneer de lozing gestaakt moet worden
• Eindsituatie bodemonderzoek
Leeraspecten en vervolg:
Legesverordening aanpassen
Zorgen voor koppeling vergunning met Omgevingsplan
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Definitief besluit, leges en aanpassen OP
• Toetsing concept door ketenpartners en aanvrager
• Leges beschikking bouw en milieu
• Bekendmaking
Leeraspecten en vervolg:
Legesverordening aanpassen
Zorgen voor aanpassing Omgevingsplan (OP)
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Leeraspecten en aanbevelingen
Samenwerking, expertise en processen
• Omgevingstafeloverleg  samenwerking en integraliteit
• Casemanager  integrale blik en juiste vaardigheden
• Omgevingswet  kennis systematiek en standaard juridische teksten
• DSO  samenwerkingstool en zaaksystemen
• Werkproces inrichten  intern/extern
Dienstverlening en besluiten raad
• Goede informatievoorziening
• Inzicht in tijdelijk omgevingsplan
• Wacht niet te lang
Figuur: schijf van 5 (bron VNG)
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