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1. Inleiding en uitgangspunten 
 

Doel productenboek 

Voor u ligt het productenboek 2016 van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA). Het productenboek bevat 
taken op het gebied van het omgevingsrecht die de ODA voor de gemeenten en de provincie Gelderland in 
de Achterhoek kan uitvoeren. Naast de VTH-producten en advisering Wabo-breed (samen zijn dit de 
basisproducten) worden door de ODA producten aangeboden die gerelateerd zijn aan de basisproducten.  
Het productenboek biedt een handreiking bij het afsluiten van dienstverleningsovereenkomsten, het 
opstellen van jaarprogramma’s, het toewijzen van capaciteit/uren aan bepaalde werkpakketten en de 
uitwerking van de outputfinanciering.  
Dit productenboek moet gezien worden als een dynamisch boek dat periodiek gewijzigd kan worden. Dit 
kunnen wijzigingen zijn in bestaande producten, nieuwe producten of productkentallen en -prijzen. 
 
Leeswijzer  

Het productenboek kent de volgende productgroepen: 
A. Vergunningen en meldingen  
B. Toezicht en handhaving 
C. Specialismen  
 
Aan de productgroepen zijn hoofdproducten gekoppeld die in hoofdstuk 3 worden beschreven. Per product 
zijn naast een algemene beschrijving de deelproducten, procedurele gegevens, beoogd resultaat en de 
afhandeltermijn omschreven. 
 
Productprijzen 
In hoofdstuk 2 staan alle productprijzen. Bij niet alle producten is een productprijs opgenomen. Dit heeft te 
maken met het feit dat dit producten zijn waarbij de omvang van de werkzaamheden per product sterk 
kunnen verschillen of nog niet bekend zijn. Deze maatwerkproducten worden dan vooraf geschat op een 
begroot aantal uren en worden dan op basis van nacalculatie verrekend. 
 
Overige producten 

Naast de bovengenoemde producten in dit productenboek kan de ODA nog meer werkzaamheden uitvoeren. 
Deze kunnen in overleg met de ODA natuurlijk wel worden afgenomen. Dit betreffen zowel incidentele als 
structurele werkzaamheden. Mocht dit namelijk een structureel afgenomen product worden voor de ODA, 
dan zal dit ook weer in dit productenboek worden opgenomen. 
 
Uitgangspunten 

Voor dit productenboek is uitgegaan van de situatie dat: 
- dossiers digitaal beschikbaar en raadpleegbaar zijn voor medewerkers van de ODA voor zover van 

toepassing en noodzakelijk voor (aanvang van) het proces; 
- lopende (deel)procedures voor de betreffende locatie inzichtelijk worden gemaakt voor de 

medewerkers van de ODA voor aanvang van de opdracht; 
- te hanteren beleid digitaal beschikbaar wordt gesteld aan de ODA; 
- de aanvragen en de (per aanvraag of controle) relevante en actuele informatie door de opdrachtgever 

conform daarvoor beschikbare formats aangeleverd worden bij de ODA; 
- de ODA de afgehandelde aanvraag of procedure met alle relevante documenten en registraties 

conform de beschikbare format zullen aanleveren bij de opdrachtgever. 
 
Indien hier niet aan voldaan wordt worden de meerkosten zoals wacht- en reistijden, kopiëren, scannen, etc. 
in rekening gebracht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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2. Overzicht productprijzen  
 
A Vergunningen/Meldingen prijs 2017 

 1 Vergunningen   

  1 Vooroverleg  

  2 Omgevingsvergunning milieu uitgebreid  

  3 (Omgevings)vergunning milieu regulier  

  4 Omgevingsvergunning complex uitgebreid maatwerk 

  5 Omgevingsvergunning complex regulier maatwerk 

  6 Ontvankelijkheidstoets  

  7 Omgevingsvergunning Monument uitgebreid  

  8 Omgevingsvergunning Monument regulier  

  9 Actualiseren voorschriften omgevingsvergunning  

  10 (Deels) intrekken omgevingsvergunning  

       

 2  Meldingen   

  1 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer  

  2 Overige melding algemene regels voor activiteiten  

  3 Melding algemene (milieu)regels voor complexe inrichtingen maatwerk 

  4 Maatwerkvoorschriften  

  5 Beoordelen uitgangsdocument (UPD) brandmeld- en sprinklerinstallatie  

  6 Melding besluit bodemkwaliteit  

      
B Toezicht en handhaving  
 1 Milieutoezicht   

  1 Milieutoezicht inrichtingen:   

    A1/A2  

    B1  

    B2  

    B3/B4  

    C3 agrarisch  

    C3 industrie  

    C4/D4/D5  

  2 Milieutoezicht vuurwerkopslag- en verkooppunt  

  3 Milieutoezicht aspectcontrole maatwerk 

  4 Beoordelen E-PRTR  

  5 Beoordelen EED rapportage  

  6 
Beoordelen rapport 5 jaarlijkse beoordeling UPD brandmeld- en 
sprinklerinstal.  

  7 Geluidmetingen bij 12 dagenregeling en evenementen  

  8 Milieutoezicht slopen/ asbestverwijdering  

  9 Milieutoezicht klachten  

  10 Milieutoezicht Besluit Bodemkwaliteit  

  11 Milieutoezicht Wet bodembescherming  

  12 Milieutoezicht indirecte lozingen  

  13 Toezicht omgevingsvergunning Monumenten  

  14 Milieutoezicht inzet Boa maatwerk 

  15 Milieutoezicht melding ongewone voorvallen of incidenten maatwerk 

      

 2 Handhaving   

  1 Last onder dwangsom  maatwerk 

  2 Last onder bestuursdwang maatwerk 

  3 Behandeling verzoek om handhaving  

      
C Specialismen  
 1 Bodem   

  1 Advisering bodemaspect eenvoudig  

  2 Advisering bodemaspect complex  

  3 Projectbegeleiding bodemaspect Maatwerk 

  4 Beheer bodeminformatiesysteem  

      

 2 Geluid en trillingen   

  1 Advisering geluidsaspect en trillingen eenvoudig  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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  2 Advisering geluidsaspect en trillingen complex  

      

 3 Lucht en geur   

  1 Advisering luchtkwaliteit eenvoudig   

  2 Advisering luchtkwaliteit complex  

  3 Advisering geur eenvoudig  

  4 Advisering geur complex  

      

 4 Externe veiligheid   

  1 Advisering externe veiligheid eenvoudig  

  2 Advisering externe veiligheid complex  

      

 5 Milieueffectrapportage   

  1 
Beoordeling van de notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) bij MER-
procedures  

  2 Beoordeling en afhandeling van een milieueffectrapportage maatwerk 

  3 Beoordeling van de noodzaak voor een milieueffectrapportage  

  4 Beoordeling van de noodzaak voor een (vormvrije) MER-beoordeling  

    
 6 Juridische zaken  

  1 Behandeling bezwaar  maatwerk 

  2 Behandeling voorlopige voorziening maatwerk 

  3 Behandeling (hoger) beroep maatwerk 

  4 Vertegenwoordiging gemeente bij (pre)mediationtrajecten maatwerk 

  5 Behandeling Wob verzoeken (voor provincie) maatwerk 

      

 7 Milieuzonering   

  1 Advisering milieuzonering eenvoudig  

  2 Advisering milieuzonering complex  

      

 8 Archeologie   

  1 Advisering archeologie eenvoudig  

  2 Advisering archeologie complex  

  3 Begeleiding en advisering grootschalige archeologische projecten maatwerk 

      

 9 Cultuurhistorie en erfgoed   

  1 Cultuurhistorische toets onderzoeksrapport  

  2 Vooroverleg en advisering erfgoed en cultuurhistorie maatwerk 

      

 10  Licht   

  1 Advies lichthinder  

     
 11 Constructieve veiligheid  

  1 Advies constructieve veiligheid  

     
 12  Advies i.k.v. de natuurwetgeving  

  1 Advies natuurbescherming gebieden eenvoudig   

  2 Advies natuurbescherming gebieden complex  

     
 13 Overig   

  1 Advisering overig ikv milieu, ruimtelijke plannen en ontwikkelingsprojecten maatwerk 

  2 Advisering verwerking afvalstoffen  

  3 Vertegenwoordiging lokale overleggen  

  4 Beleidsondersteuning maatwerk 

  5 Front office maatwerk 

   6 Projectleiding maatwerk 
 

 

De prijzen per product gelden alleen als de bijbehorende normuren redelijkerwijs gehaald 

kunnen worden. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat de normuren fors 

overschreden worden. In het geval dat een norm meer dan 30% overschrijdt en de oorzaak 

daarvan niet bij de ODA zelf ligt, wordt in overleg getreden met de desbetreffende 

opdrachtgever. Doorgaan met die zaak zal dan op basis van maatwerk gebeuren. 

Daarnaast kan het ook voorkomen dat producten niet afgemaakt worden door o.a. 

intrekking van een aanvraag/ verzoek of het niet in behandeling nemen van de aanvraag bij 
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onvolledigheid. Dit product wordt dan in verhouding tot het tot dan toe uitgevoerde werk in 

rekening gebracht.  

3. Vergunningen en meldingen 
 
A.1  Vergunningen 

 

Activiteit 

 

A.1.1 Vooroverleg 

Zaaktypecode Gelderland  ODGLD[RSIN]-1 (paragraaf 3.16 ZTC Gelderland) 
 

Productomschrijving Adviseren in het kader van het vooroverleg dat plaatsvindt met de 
initiatiefnemer van een activiteit voorafgaand aan de indiening van de 
formele aanvraag om een omgevingsvergunning.  
 
Hier wordt dus niet het overleg met de aanvrager van een al ingediende 
vergunning of melder van een al ingediende melding bedoeld. Dat 
overleg behoort bij het desbetreffende product voor vergunningen/ 
meldingen. 
 

Deelproducten De advisering kan afhankelijk van de aard van het project, het verloop 
van het vooroverleg en het verzoek van het bevoegd gezag bestaan uit 
de volgende deelproducten. 
 

- Een overleg met een aanvrager en/of adviseurs 
- Advies over de benodigde deelbeoordelingen, zoals: 

-  Wet milieubeheer 
-  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
-  Bestemmingsplan/ruimtelijk kader 
-  Bouwbesluit 2012 
-  Archeologie (wel/ geen onderzoek en welk onderzoek); 
-  Bouwverordening (o.a. ruimtelijk/bodem) 
-  Welstandsnota 

- Advies over benodigde gegevens en onderzoeken voor de 
betrokken deelbeoordelingen 

- Advies over de haalbaarheid van het project op de betrokken 
deelbeoordelingen 

 

Betrokken adviseur(s) - Extern: gemeente, provincie, Rijk, Cultuurhistorie, Erfgoed of 
monumenten, brandweer, Waterschap 

- Intern: vergunningverlener en waar nodig specialisten en juristen 
 

Procedure Niet van toepassing 
 

Grondslag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Besluit omgevingsrecht, 
Ministeriele regeling omgevingsrecht, Algemene wet bestuursrecht, 
Wet ruimtelijke ordening, Crisis- en herstelwet 
 

Beoogd resultaat De aanvrager weet welke gegevens bij de aanvraag verstrekt moeten 
worden en heeft een indicatie van de slagingskans van de vergunning. 
Het bevoegd gezag heeft een helder advies over de conceptaanvraag. 
 

Bevoegd gezag Gemeente/ provincie 
 

Afhandeltermijn - Advies vooroverleg: binnen 15 werkdagen na ontvangst 
verzoek bij ODA. 

- Versturen verslag vooroverleg: binnen 5 werkdagen na het 
vooroverleg. 

 

Kengetal 8 uur 

 
  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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Activiteit 

 

A.1.2 Omgevingsvergunning milieu uitgebreid 

 

Zaaktypecode Gelderland  ODGLD[RSIN]-5 (paragraaf 3.14 ZTC Gelderland) 
 

Productomschrijving In het kader van de Wabo worden regels en voorschriften gesteld aan 
bedrijven die een belasting voor het milieu kunnen vormen. Bedrijven die 
niet onder de algemene regels vallen, moeten een omgevingsvergunning 
milieu hebben.  
Deze omgevingsvergunning kan verleend worden via een uitgebreide of 
een reguliere procedure. Dit product betreft de uitgebreide procedure en 
kent de volgende varianten. 
 
1. Oprichtingsvergunning 
2. Revisievergunning 
3. Veranderingsvergunning 
4. Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) als een VVGB nodig  
    is of tevens een andere Wabo-activiteit wordt aangevraagd, waarvoor de 
    uitgebreide voorbereidingsprocedure geldt; 
5. Indirecte lozingen, tenzij het valt onder het Activiteitenbesluit 
 

Daarnaast kan de aanvraag betrekking hebben op alleen het aspect milieu 
(enkelvoudig) of op meerdere aspecten zoals bouwen (meervoudig). 
 

Deelproducten - Overleg met de aanvrager 
- Informatieverstrekking aan aanvrager en belanghebbenden 
- Toetsen van de aanvraag, onder meer op volledigheid/ 

ontvankelijkheid (indien nodig aan Wet Bibob door bevoegd gezag) 
- Advies vragen m.b.t. het bestemmingsplan/ omgevingsvergunning 

bouw 
- Waar nodig advies vragen VNOG, Waterschap, Rijkswaterstaat e.d. 
- Waar nodig aanvragen van een vvgb 
- Opstellen van een ontwerpvergunning (enkelvoudig) of adviseren 

bevoegd gezag m.b.t. opstellen ontwerpvergunning (meervoudig)  
- Bij enkelvoudige aanvragen publiceren van de ontwerpvergunning 

(door gemeente of ODA)  
- Behandelen van eventuele zienswijzen 
- Opstellen van de definitieve vergunning of adviseren bevoegd gezag 

m.b.t. opstellen definitieve vergunning 
- Bij enkelvoudige aanvragen publiceren van de vergunning (door 

gemeente of ODA) 
 

Betrokken adviseur(s) - Extern: afhankelijk van de aard van de aanvraag, o.a. gemeente, 
brandweer, Bureau Bibob, Commissie m.e.r., Provincie, Waterschap 

- Intern: vergunningverlener en waar nodig specialisten en juristen 
 

Procedure Uitgebreide procedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
 

Grondslag Artikel 2.1 lid 1 sub e en i Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, 
Afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht 
 

Beoogd resultaat Bedrijven beschikken over een actuele en goed gemotiveerde vergunning 
die een goede bedrijfsvoering mogelijk maakt, zonder dat daarbij de 
omgeving en het milieu onnodig worden belast. Ook beschermt het een 
doelmatige werking van rioolwaterzuiveringsinstallaties (bij 
omgevingsvergunning indirecte lozingen). De vergunning voldoet aan de 
Beste Beschikbare Technieken (BBT) en is handhaafbaar en juridisch 
houdbaar. 
 

Bevoegd gezag Gemeente / provincie 
 

Afhandeltermijn De definitieve vergunning wordt binnen de wettelijke termijn (6 maanden) 
afgegeven, tenzij opgeschort wordt door b.v. het wachten op aanvullingen.  
 

Kengetal 50 uur 

 
  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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Activiteit 

 

A.1.3 (Omgevings)vergunning milieu regulier 

Zaaktypecode Gelderland  ODGLD[RSIN]-4 (paragraaf 3.13 ZTC Gelderland) 
 

Productomschrijving In het kader van de Wabo worden regels en voorschriften gesteld aan 
bedrijven die een belasting voor het milieu kunnen vormen. Bedrijven die niet 
onder de algemene regels vallen, moeten een omgevingsvergunning milieu 
hebben. Deze omgevingsvergunning kan verleend worden via een uitgebreide 
of een reguliere procedure. Dit product betreft de reguliere procedure en kent 
de volgende varianten. 
 

1. Milieuneutraal veranderen: 
Dit kan alleen worden ingediend als een bedrijf al een 
omgevingsvergunning milieu heeft. Deze vergunning wordt ingediend 
bij een verandering van het bedrijf of de bedrijfsvoering, mits voldaan 
wordt aan de daarbij horende voorwaarden. 

2. Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM): 
Het doel van de OBM is dat het bevoegd gezag vooraf wel of niet 
instemt met het van start gaan van een specifieke activiteit op een 
locatie. Hieraan kunnen geen voorschriften verbonden worden. 

3. Gelijkwaardigheidstoets 
Het Activiteitenbesluit kent erkende en verplichte maatregelen om het 
milieu te beschermen. Bedrijven mogen in beide gevallen alternatieve 
maatregelen toepassen op voorwaarde dat deze gelijkwaardig zijn aan 
de maatregel die is voorgeschreven in het Activiteitenbesluit. Hiervoor 
is een toestemming nodig.  

 

Deelproducten - Overleg met de aanvrager 
- Informatieverstrekking aan aanvrager en belanghebbenden 
- Toetsen van de aanvraag, onder meer op volledigheid/ ontvankelijkheid 

(indien nodig aan Wet Bibob door bevoegd gezag) 
- Advies vragen m.b.t. het bestemmingsplan/ omgevingsvergunning 

bouw 
- Waar nodig advies vragen VNOG, Waterschap, Rijkswaterstaat e.d. 
- Bij de gelijkwaardigheidstoets mogelijk advies vragen aan de Landelijke 

Werkgroep gelijkwaardige beoordeling 
- Opstellen van de vergunning (enkelvoudig) of adviseren bevoegd gezag 

m.b.t. opstellen vergunning (meervoudig)  
- Bij enkelvoudige aanvragen publiceren van de vergunning (door 

gemeente of ODA) 
 

Betrokken adviseur(s) - Extern: afhankelijk van de aard van de aanvraag, o.a. gemeente, 
brandweer, landelijke Werkgroep gelijkwaardige beoordeling, bureau 
Bibob, Provincie, Waterschap 

- Intern: vergunningverlener en waar nodig specialisten en juristen 
 

Procedure Reguliere procedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of Awb, 
waarbij voor de OBM geldt dat voor een aantal activiteiten die onder artikel 
2.2a van het Bor zijn beschreven de lex silencio positivo niet van toepassing is 
(artikel 6.19 Besluit omgevingsrecht) 
 

Grondslag Artikel 2.1, lid 1 onder e en i, artikel 3.10, lid 3 en 2.14, lid 5 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 2.2a Besluit omgevingsrecht, 
artikel 8.40a Wet milieubeheer, artikel 1.8 Activiteitenbesluit  

Beoogd resultaat Bedrijven beschikken over een actuele en goed gemotiveerde vergunning die 
een goede bedrijfsvoering mogelijk maakt, zonder dat daarbij de omgeving en 
het milieu onnodig worden belast. De vergunning voldoet aan de Beste 
Beschikbare Technieken (BBT) en is handhaafbaar en juridisch houdbaar. 
 

Bevoegd gezag Gemeente / provincie 

Afhandeltermijn De definitieve vergunning wordt binnen de wettelijke termijn (8 weken) 
afgegeven (eventueel met zes weken verlening), tenzij opgeschort wordt door 
b.v. het wachten op aanvullingen. 

Kengetal 20 uur 

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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Activiteit 

 

A.1.4 Omgevingsvergunning complex uitgebreid  

Zaaktypecode Gelderland  ODGLD[RSIN]-5 (paragraaf 3.14 ZTC Gelderland) 

Productomschrijving In het kader van de Wabo worden regels en voorschriften gesteld aan 
bedrijven. Bedrijven die niet onder de algemene regels vallen, moeten een 
omgevingsvergunning of ontheffing hebben. Deze omgevingsvergunning/ 
ontheffing kan verleend worden via een uitgebreide of een reguliere 
procedure. Dit product betreft de uitgebreide procedure bij complexe 
inrichtingen en kent de volgende varianten. 
 
1. Oprichtingsvergunning 
2. Revisievergunning 
3. Veranderingsvergunning 
4. Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) als een VVGB nodig    
    is of tevens een andere Wabo-activiteit wordt aangevraagd, waarvoor de 
    uitgebreide voorbereidingsprocedure geldt 
5. Intrekken/ actualiseren omgevingsvergunning 
 

Daarnaast kan de aanvraag betrekking hebben op alleen het aspect milieu 
(enkelvoudig) of op meerdere aspecten zoals bouwen (meervoudig). 
 
Deze vergunning wordt inhoudelijk behandeld door de Omgevingsdienst 
Regio Nijmegen (ODRN). De ODA heeft bij dit product de coördinatietaken. 
Dit houdt in: aanspreekpunt voor bedrijven tijdens de lopende procedure, 
het samenvoegen van de verschillende adviezen tot een vergunning, 
inclusief de procedurele aspecten zoals publiceren en verzenden van de 
vergunning. 

Deelproducten - Doorsturen aanvraag naar ODRN plus verdere coördinatie ODA 
- Overleg met de aanvrager (door ODRN en waar nodig ODA)  
- Informatieverstrekking aan aanvrager en belanghebbenden 
- Toetsen door ODRN van de aanvraag, onder meer op volledigheid/ 

ontvankelijkheid (indien nodig aan Wet Bibob door bevoegd gezag) 
- Advies vragen m.b.t. het bestemmingsplan/ omgevingsvergunning 

bouw; 
- Waar nodig advies vragen VNOG, Waterschap, Rijkswaterstaat e.d. 
- Waar nodig aanvragen van een vvgb 
- Door ODRN opstellen ontwerpvergunning (enkelvoudig) of adviseren 

bevoegd gezag m.b.t. opstellen ontwerpvergunning (meervoudig)  
- Bij enkelvoudige aanvragen publiceren van de ontwerpvergunning  

Behandelen van eventuele zienswijzen door ODRN 

- Door ODRN opstellen van de definitieve vergunning of adviseren 
bevoegd gezag m.b.t. opstellen definitieve vergunning 

- Bij enkelvoudige aanvragen publiceren van de vergunning 
 

Betrokken adviseur(s) - Extern: ODRN en afhankelijk van de aard van de aanvraag, o.a. 
gemeente, brandweer, Bureau Bibob, Provincie, Waterschap, 
Rijkswaterstaat 

- Intern: coördinator complexe vergunningverlening 

Procedure Uitgebreide procedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Grondslag Artikel 2.1 lid 1 sub e en i Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Artikel 
2.1 en 2.2a Besluit omgevingsrecht, Afdeling 3.4 Algemene wet 
bestuursrecht 

Beoogd resultaat Bedrijven beschikken over een actuele en goed gemotiveerde vergunning die 
een goede bedrijfsvoering mogelijk maakt, zonder dat daarbij de omgeving 
en het milieu onnodig worden belast. De vergunning voldoet aan de Best 
Beschikbare Technieken (BBT) en is handhaafbaar en juridisch houdbaar. 
 

Bevoegd gezag Gemeente / provincie 

Afhandeltermijn De definitieve vergunning wordt binnen de wettelijke termijn (6 maanden) 
afgegeven, tenzij opgeschort wordt door b.v. het wachten op aanvullingen.  

Kengetal Coördinatie-uren ODA: 20 uur, uren ODRN: niet bepaald 

 

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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Activiteit 

 

A.1.5 Omgevingsvergunning complex regulier 

Zaaktypecode Gelderland  ODGLD[RSIN]-4 (paragraaf 3.13 ZTC Gelderland) 
 

Productomschrijving In het kader van de Wabo worden regels en voorschriften gesteld aan 
bedrijven. Bedrijven die niet onder de algemene regels vallen, moeten dan 
een omgevingsvergunning of ontheffing hebben. Deze 
omgevingsvergunning/ ontheffing kan verleend worden via een uitgebreide 
of een reguliere procedure. Dit product betreft de reguliere procedure bij 
complexe inrichtingen en kent de volgende varianten. 
 

1. Milieuneutraal veranderen: 
Een milieuneutrale verandering kan alleen worden ingediend als een 
bedrijf al een omgevingsvergunning milieu heeft. Deze vergunning 
wordt ingediend bij verandering van het bedrijf of bedrijfsvoering, 
mits voldaan wordt aan de daarbij horende voorwaarden. 

2. Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM): 
Het doel van de OBM is dat het bevoegd gezag vooraf instemt met 
het van start gaan van een specifieke activiteit op een specifieke 
locatie. De OBM bestaat uit een toestemming of een weigering. Het 
bevoegd gezag kan geen voorschriften aan de OBM verbinden 
(artikel 5.13a Bor). Het kan echter wel voorkomen dat binnen de 
inrichting naast de OBM-activiteit, ook een activiteit wordt 
uitgevoerd waarvoor een omgevingsvergunning voor de activiteit 
milieu nodig is. 

3. BRIKS vergunning/ ontheffing  
Omgevingsvergunning Bouwen, Reclame, Inrit, Kap en/ of Sloop en 
de ontheffing van het bouwbesluit. 

4. Actualiseren voorschriften vergunning  
Dit kan door een verzoek van de vergunninghouder, een betrokken 
bestuursorgaan of een derde/ belanghebbende. 

5. (Deels) intrekken vergunning  
Dit kan door een verzoek van de vergunninghouder, een betrokken 
bestuursorgaan of een derde/ belanghebbende. 

 
Daarnaast kan de aanvraag betrekking hebben op alleen het aspect milieu 
(enkelvoudig) of op meerdere aspecten zoals bouwen (meervoudig). 
 
Deze vergunning wordt inhoudelijk behandeld door de Omgevingsdienst 
Regio Nijmegen (ODRN). De ODA heeft bij dit product de coördinatietaken. 
Dit houdt in: aanspreekpunt voor bedrijven tijdens de lopende procedure, 
het samenvoegen van de verschillende adviezen tot een vergunning, 
inclusief de procedurele aspecten zoals publiceren en verzenden van de 
vergunning.  
 

Deelproducten - Doorsturen aanvraag naar ODRN plus verdere coördinatie ODA 
- Overleg met de aanvrager (door ODRN en waar nodig ODA) 
- Informatieverstrekking aan aanvrager en belanghebbenden 
- Toetsen door ODRN van de aanvraag, onder meer op volledigheid/ 

ontvankelijkheid (indien nodig aan Wet Bibob door bevoegd gezag) 
- Advies vragen m.b.t. bestemmingsplan/ omgevingsvergunning bouw 
- Waar nodig advies vragen VNOG, Waterschap, Rijkswaterstaat e.d. 
- Door ODRN opstellen van vergunning (enkelvoudig) of adviseren 

bevoegd gezag m.b.t. opstellen vergunning (meervoudig) 
- Bij enkelvoudig aanvragen publiceren van de vergunning 

 

Betrokken adviseur(s) - Extern: ODRN en afhankelijk van de aard van de aanvraag, o.a. 
gemeente, brandweer, Bureau Bibob, Provincie, Waterschap, 
Rijkswaterstaat 

- Intern: coördinator complexe vergunningverlening 
 

Procedure Reguliere procedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, waarbij voor 
de OBM geldt dat voor een aantal activiteiten die onder artikel 2.2a van het 
Bor zijn beschreven de lex silencio positivo niet van toepassing is (artikel 
6.19 Besluit omgevingsrecht) 

Grondslag Artikel 2.1 lid 1 sub e Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
Afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht5 

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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Beoogd resultaat Bedrijven beschikken over een actuele en goed gemotiveerde vergunning die 
een goede bedrijfsvoering mogelijk maakt, zonder dat daarbij de omgeving 
en het milieu onnodig worden belast. De vergunning voldoet aan de Beste 
Beschikbare Technieken (BBT) en is handhaafbaar en juridisch houdbaar. 

Bevoegd gezag Gemeente/ provincie 
 

Afhandeltermijn De definitieve vergunning wordt binnen de wettelijke termijn (8 weken) 
afgegeven, tenzij opgeschort wordt door b.v. het wachten op aanvullingen. 
 

Kengetal Coördinatie-uren ODA: 10 uur, uren ODRN: niet bepaald 
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Activiteit 

 

A.1.6 Ontvankelijkheidstoets 

Zaaktypecode Gelderland  ODGLD[RSIN]-16 (paragraaf 3.1 ZTC Gelderland) 
 

Productomschrijving Het toetsen van het milieuaspect bij een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning onderdeel bouwen. Het kan hier gaan om een toets op 
de vraag: 

- of er op milieugebied ook iets aangevraagd of gemeld moet worden; 
- of een bij de aanvraag ingediende milieumelding volledig is zodat de 

omgevingsvergunning onderdeel bouwen verleend kan worden. 
 

Deelproducten - Waar nodig een overleg met de gemeente en/ of aanvrager 
- Toetsen van het milieuaspect bij de aanvraag 
- Advies aan de gemeente over een mogelijk benodigde milieuaanvraag 

of melding of over de volledigheid van de ingediende milieumelding 
  

Betrokken adviseur(s) - Extern: gemeente 
Intern: vergunningverlener 

 

Procedure Niet van toepassing 
 

Grondslag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Besluit omgevingsrecht, 
Ministeriele regeling omgevingsrecht, Artikel 8.41a Wet milieubeheer, 
Activiteitenbesluit 
 

Beoogd resultaat Een helder advies over de ontvankelijkheid van een omgevingsvergunning 
onderdeel bouwen ten aanzien van het milieuaspect. 
 

Bevoegd gezag Gemeente  
 

Afhandeltermijn 5 werkdagen 
 

Kengetal 2,5 uur 

 
  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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Activiteit  A.1.7 Omgevingsvergunning Monument uitgebreid 

 

Zaaktypecode 

Gelderland  

ODGLD[RSIN]-5 (paragraaf 3.14 ZTC Gelderland) 
 

Productomschrijving Omgevingsvergunning voor het slopen, verstoren, verplaatsen en wijzigen of 
gebruiken met kans op ontsiering van een gemeentelijk of rijksmonument. 
Deze omgevingsvergunning kan verleend worden via een uitgebreide of een 
reguliere procedure. Dit product betreft de uitgebreide procedure.  
 
Verder kan de aanvraag betrekking hebben op alleen het aspect monument 
(enkelvoudig) of op meerdere aspecten zoals bouwen (meervoudig). 
 

Deelproducten - het uitvoeren van de volledigheidstoets 
- het berekenen van leges 
- het in commissieverband bespreken van de aanvraag (commissie 

Ruimtelijke Kwaliteit) 
- Het toetsen van de aanvraag aan de benodigde te toetsen onderdelen 

voor een monument 
- Opstellen van een ontwerpvergunning (enkelvoudig) of adviseren 

bevoegd gezag m.b.t. opstellen ontwerpvergunning (meervoudig)  
- Bij enkelvoudige aanvragen publiceren van de ontwerpvergunning  
- Behandelen van eventuele zienswijzen 
- Opstellen van de definitieve vergunning of adviseren bevoegd gezag 

m.b.t. opstellen definitieve vergunning 
- Bij enkelvoudige aanvragen publiceren van de vergunning  

 

Betrokken adviseur(s) - Extern: Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland 
(bouwplanoverleg rijksmonumenten), gemeentelijk adviescommissie 
voor ruimtelijke kwaliteit, cultuurhistorie, erfgoed- of monumenten 

- Intern: vergunningverlener en specialist  
 

Procedure Uitgebreide procedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
 

Grondslag Monumentenwet 1988, Gemeentelijke erfgoedverordening, 
Bouwverordening, Provinciale verordening, Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht Besluit omgevingsrecht, Ministeriele regeling 
omgevingsrecht, Algemene wet bestuursrecht, Crisis- en herstelwet 
 

Beoogd resultaat Een actueel en goed gemotiveerde omgevingsvergunning Monument die 
handhaafbaar en juridisch houdbaar is. 
 

Bevoegd gezag Gemeente/ provincie 
  

Afhandeltermijn De definitieve vergunning wordt binnen de wettelijke termijn (6 maanden) 
afgegeven, tenzij opgeschort wordt door b.v. het wachten op aanvullingen.  
 

Kengetal 15 uur 

 
  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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Activiteit  A.1.8 Omgevingsvergunning Monument regulier 

 

Zaaktypecode 

Gelderland  

ODGLD[RSIN]-4 (paragraaf 3.13 ZTC Gelderland) 
 

Productomschrijving Omgevingsvergunning voor het slopen, verstoren, verplaatsen en wijzigen of 
gebruiken met kans op ontsiering van een gemeentelijk of rijksmonument. 
Deze omgevingsvergunning kan verleend worden via een uitgebreide of een 
reguliere procedure. Dit product betreft de reguliere procedure.  
Verder kan de aanvraag betrekking hebben op alleen het aspect monument 
(enkelvoudig) of op meerdere aspecten zoals bouwen (meervoudig). 
 

Deelproducten - het uitvoeren van de volledigheidstoets 
- het berekenen van leges 
- het in commissieverband bespreken van de aanvraag (commissie 

Ruimtelijke Kwaliteit) 
- Het toetsen van de aanvraag aan de benodigde te toetsen onderdelen 

voor een monument 
- Opstellen van de vergunning (enkelvoudig) of adviseren bevoegd 

gezag m.b.t. opstellen vergunning (meervoudig) 
- Bij enkelvoudige aanvragen publiceren van de vergunning 
 

Betrokken adviseur(s) - Extern: Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland 
(bouwplanoverleg rijksmonumenten), gemeentelijk adviescommissie 
voor ruimtelijke kwaliteit, cultuurhistorie, erfgoed- of monumenten 

- Intern: vergunningverlener en specialist  
 

Procedure Reguliere procedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
 

Grondslag Monumentenwet 1988, Gemeentelijke erfgoedverordening, 
Bouwverordening, Provinciale verordening, Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht Besluit omgevingsrecht, Ministeriele regeling 
omgevingsrecht, Algemene wet bestuursrecht, Crisis- en herstelwet 
 

Beoogd resultaat Een actueel en goed gemotiveerde omgevingsvergunning Monument die 
handhaafbaar en juridisch houdbaar is. 
 

Bevoegd gezag Gemeente/ provincie 
  

Afhandeltermijn De definitieve vergunning wordt binnen de wettelijke termijn (8 weken) 
afgegeven (eventueel met zes weken verlening), tenzij opgeschort wordt 
door b.v. het wachten op aanvullingen. 
 

Kengetal 15 uur 

 
  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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Activiteit 

 

A.1.9 Actualiseren voorschriften omgevingsvergunning  

 

Zaaktypecode Gelderland  ODGLD[RSIN]-4 (regulier: paragraaf 3.13 ZTC Gelderland of  
ODGLD[RSIN]-5 (uitgebreid: paragraaf 3.14 ZTC Gelderland) 
 

Productomschrijving De vergunninghouder kan vragen om de omgevingsvergunning de 
voorschriften te actualiseren (wijzigen/ aanvullen). Maar ook een 
bestuursorgaan, dat betrokken was bij de totstandkoming van de 
vergunning, of een derde/ belanghebbende kan dit vragen. Daarnaast kan 
het bevoegd gezag zelf ook de omgevingsvergunning ambtshalve 
actualiseren. 
 

Deelproducten - Overleg met de aanvrager 
- Informatieverstrekking aan inrichtinghouder en belanghebbenden 
- Als er sprake is van een aanvraag toetsen van het verzoek, onder 

meer op volledigheid/ ontvankelijkheid 
- Bij een uitgebreide procedure opstellen en toesturen/ publiceren van 

een ontwerpvergunning en bij een reguliere procedure het meedelen 
van het voornemen tot actualiseren 
Behandelen van eventuele zienswijzen  

- Opstellen en toesturen/ publiceren van de definitieve vergunning  
 

Betrokken adviseur(s) - Extern: afhankelijk van de aard van de situatie 
- Intern: vergunningverlener en waar nodig specialisten en jurist 

 

Procedure De procedure volgt uit artikel 3.15 lid 2 en 3 Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. Kort gezegd geldt voor het actualiseren dezelfde procedure 
als wanneer deze activiteit zou worden aangevraagd en vergund. 
 
Bijzonderheden:  

- Bij het wijzigen van een voorschrift dat betrekking heeft op een 
activiteit die eerder als milieuneutrale wijziging was vergund geldt de 
reguliere procedure. 

- Bij het actualiseren van een vergunning, waarbij een VVGB was 
vereist, moet het VVGB-orgaan geraadpleegd worden. 

 

Grondslag Artikel 2.30 en 3.15 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
 

Beoogd resultaat De bedrijven beschikken over een actuele vergunning die een goede 
bedrijfsvoering mogelijk maakt, zonder dat daarbij de omgeving en het 
milieu onnodig worden belast. De vergunning voldoet aan de Beste 
Beschikbare Technieken (BBT) en is handhaafbaar en juridisch houdbaar. 
 

Bevoegd gezag Gemeente / provincie 
 

Afhandeltermijn De definitieve vergunning wordt binnen de wettelijke termijn van 8 weken 
(regulier) of 6 maanden (uitgebreid) afgegeven, tenzij opgeschort wordt 
door b.v. het wachten op aanvullingen.  
 

Kengetal 30 uur 

 
  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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Activiteit 

 

A.1.10 (Deels) intrekken omgevingsvergunning  

 

Zaaktypecode Gelderland  ODGLD[RSIN]-4 (regulier: paragraaf 3.13 ZTC Gelderland of  
ODGLD[RSIN]-5 (uitgebreid: paragraaf 3.14 ZTC Gelderland) 
 

Productomschrijving De vergunninghouder kan vragen om de omgevingsvergunning (deels) in te 
trekken. Maar ook een bestuursorgaan, dat betrokken was bij de 
totstandkoming van de vergunning, of een derde/ belanghebbende kan dit 
vragen. Daarnaast kan het bevoegd gezag zelf ook de omgevingsvergunning 
ambtshalve (deels) intrekken. 
 

Deelproducten - Overleg met de aanvrager 
- Informatieverstrekking aan inrichtinghouder en belanghebbenden 
- Als er sprake is van een aanvraag toetsen van het verzoek, onder 

meer op volledigheid/ ontvankelijkheid 
- Bij een uitgebreide procedure opstellen en toesturen/ publiceren van 

een ontwerpvergunning en bij een reguliere procedure het meedelen 
van het voornemen tot (deels) intrekken 
Behandelen van eventuele zienswijzen  

- Opstellen en toesturen/ publiceren van de definitieve vergunning  
 

Betrokken adviseur(s) - Extern: afhankelijk van de aard van de situatie 
- Intern: vergunningverlener en waar nodig specialisten en jurist 

 

Procedure De procedure volgt uit artikel 3.15 lid 2 en 3 Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. Kort gezegd geldt voor het intrekken dezelfde procedure als 
wanneer deze activiteit zou worden aangevraagd en vergund. 
 
Bijzonderheden:  

- Bij de intrekking van de waterwetvergunning (artikel 3.23 Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht) was vergund geldt de 
reguliere procedure. 

- Bij het intrekken van een vergunning, waarbij een VVGB was vereist, 
moet het VVGB-orgaan geraadpleegd worden. 

 

Grondslag Artikel 2.33 en 3.15 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
 

Beoogd resultaat De bedrijven beschikken over een actuele vergunning die een goede 
bedrijfsvoering mogelijk maakt, zonder dat daarbij de omgeving en het 
milieu onnodig worden belast. De vergunning voldoet aan de Beste 
Beschikbare Technieken (BBT) en is handhaafbaar en juridisch houdbaar. 
 

Bevoegd gezag Gemeente / provincie 
 

Afhandeltermijn De definitieve vergunning wordt binnen de wettelijke termijn van 8 weken 
(regulier) of 6 maanden (uitgebreid) afgegeven, tenzij opgeschort wordt 
door b.v. het wachten op aanvullingen.  
 

Kengetal 10 uur 

 

  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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A.2 Meldingen 

 

Activiteit 

 

A.2.1 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer 

Zaaktypecode Gelderland  ODGLD[RSIN]-2 (paragraaf 3.11 ZTC Gelderland) 
 

Productomschrijving Het Activiteitenbesluit milieubeheer bevat algemene milieuregels voor 
verschillende activiteiten en bedrijfstaken. Wie een bedrijf wil vestigen of 
een verandering wil aanbrengen in zijn bedrijfsactiviteiten moet dit melden. 
Dit wordt waar nodig nog gekoppeld aan een omgevingsvergunning. 
 

Deelproducten - Publicatie van de melding (door gemeente of ODA) 
- Overleg met de indiener 
- Toetsen van de melding, onder meer op juistheid, volledigheid en de 

noodzaak om maatwerkvoorschriften op te leggen 
- Waar nodig verzoeken om aanvullende gegevens  
- Brief met daarin de uitkomsten van de beoordeling naar de indiener  

 

Betrokken adviseur(s) - Extern: brandweer, waterschap 
- Intern: vergunningverlener en waar nodig specialisten en jurist 

 

Procedure Alleen publiceren. Er is verder geen bezwaar en beroep mogelijk. 
 

Grondslag Artikel 8.40 Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit 
 

Beoogd resultaat Afhandelen van de melding zodat de indiener weet dat aan voorschrift  
1.10 van het Activiteitenbesluit wordt voldaan. Verder wordt hiermee de 
actuele bedrijfssituatie vastgelegd. 
 

Bevoegd gezag Gemeente/ provincie 
 

Afhandeltermijn Als het niet gekoppeld is aan een omgevingsvergunning (dan geldt die 
afhandeltermijn) binnen maximaal 8 weken vanaf het indienen van de 
melding. Deze termijn kan worden opgeschort door b.v. het wachten op 
aanvullingen.  
 

Kengetal 8 uur 

 
  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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Activiteit 

 

A.2.2 Overige melding algemene regels voor activiteiten 

Zaaktypecode Gelderland  ODGLD[RSIN]-2 (paragraaf 3.11 ZTC Gelderland) 
 

Productomschrijving Behalve het Activiteitenbesluit bevatten de volgende besluiten ook algemene 
(milieu)regels voor verschillende activiteiten en bedrijfstaken.  
 

- Het Vuurwerkbesluit (specifiek voor vuurwerk) 
- Het Besluit lozen buiten inrichtingen (specifiek voor lozingen en 

gesloten bodemenergiesystemen buiten inrichtingen) 
- Het Bouwbesluit (specifiek voor voornemen slopen, o.a. asbest en 

brandveiligheid) 
 
Wie een specifieke activiteit zoals hierboven genoemd wil uitvoeren of 
veranderen moet dit op grond van deze regelgevingen melden. Dit wordt 
waar nodig nog gekoppeld aan een omgevingsvergunning. 
 

Deelproducten - Publicatie van de melding (door gemeente of ODA) 
- Overleg met de indiener 
- Toetsen van de melding, onder meer op juistheid, volledigheid en de 

noodzaak om maatwerkvoorschriften op te leggen 
- Waar nodig verzoeken om aanvullende gegevens  
- Brief met daarin de uitkomsten van de beoordeling naar de indiener en 

bij de sloopmelding het eventueel verbinden van voorwaarden. 
- Bij bodemenergiesystemen registratie in het Landelijk Grondwater 

Register (LGR) 
- Bij sloopmeldingen waar nodig relevante gegevens voor de BAG aan 

de gemeentes doorgeven 
 

Betrokken adviseur(s) - Extern afhankelijk per melding: brandweer, waterschap, rioolbeheer 
gemeente, Rijkswaterstaat, BAG medewerker gemeente 

- Intern: vergunningverlener en waar nodig specialisten en jurist 
 

Procedure De sloopmelding dient minimaal vier weken voor aanvang van de 
sloopwerkzaamheden te worden gedaan bij het bevoegd gezag. Daarnaast 
geldt voor elke melding dat geen bezwaar en beroep mogelijk is. 
 

Grondslag Artikel 8.40 Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit, Vuurwerkbesluit, 
Besluit lozen inrichtingen, Waterwet, Wet bodembescherming, Basis 
Registratie Ondergrond (BRO), Bouwbesluit 2012 
 

Beoogd resultaat Afhandelen van de melding zodat de indiener weet dat de melding compleet 
en op de juiste manier gedaan is. Verder wordt hiermee de actuele 
bedrijfssituatie vastgelegd. 
 

Bevoegd gezag Gemeente/ provincie 
 

Afhandeltermijn Als het niet gekoppeld is aan een omgevingsvergunning (dan geldt die 
afhandeltermijn) binnen maximaal 8 weken vanaf het indienen van de 
melding met uitzondering van de sloopmelding. Hiervoor geldt een 
afhandeling van maximaal vier weken na ontvangst van de melding. Deze 
termijnen kunnen worden opgeschort door b.v. het wachten op aanvullingen.  
 

Kengetal 3 uur (voor sloopmelding geldt dit per genoemde locatie in de melding, 
aangezien er per locatie meerdere asbestinventarisatierapporten beoordeeld 
moeten worden.) 

 
  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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Activiteit 

 

A.2.3 Melding algemene (milieu)regels voor complexe inrichtingen 

Zaaktypecode Gelderland  ODGLD[RSIN]-2 (paragraaf 3.11 ZTC Gelderland) 
 

Productomschrijving De volgende besluiten bevatten algemene (milieu)regels voor verschillende 
activiteiten en bedrijfstaken. 
 

- Het Activiteitenbesluit milieubeheer (algemene milieuregels) 
- Het Vuurwerkbesluit (specifiek voor vuurwerk) 
- Het Bouwbesluit (specifiek voor voornemen slopen en 

brandveiligheid) 
 
Wie een bedrijf wil vestigen, veranderen of wil gaan slopen moeten dit op 
grond van deze besluiten melden.  
 
Dit product betreft een melding bij complexe inrichtingen en/of de 
behandeling van bijbehorende maatwerkvoorschriften. Deze meldingen en 
maatwerkvoorschriften worden behandeld door de Omgevingsdienst Regio 
Nijmegen (ODRN). De ODA heeft bij dit product alleen coördinatietaken.  
 

Deelproducten - Publicatie van de melding 
- Doorsturen melding naar ODRN en waar nodig gemeente en VNOG 

plus verdere coördinatie ODA 
- Overleg met de indiener (door ODRN en waar nodig ODA) 
- Toetsen door ODRN en waar nodig gemeente en VNOG van de 

melding, onder meer op juistheid, volledigheid en de noodzaak om 
maatwerkvoorschriften op te leggen 

- Brief van de ODA na advies ODRN met daarin de uitkomsten van de 
beoordeling naar de indiener en bij de sloopmelding het opstellen van 
eventuele voorwaarden 

- Bij sloopmeldingen waar nodig relevante gegevens voor de BAG aan 
de gemeentes doorgeven 

 

Betrokken adviseur(s) - Extern: ODRN en afhankelijk per melding brandweer, waterschap, 
rioolbeheer gemeente, Rijkswaterstaat, BAG medewerker gemeente 
Intern: coördinator complexe vergunningverlening  
 

Procedure De sloopmelding dient minimaal vier weken voor aanvang van de 
sloopwerkzaamheden te worden gedaan bij het bevoegd gezag. Daarnaast 
geldt voor elke melding dat geen bezwaar en beroep mogelijk is. 
 

Grondslag Artikel 8.40 Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit, Vuurwerkbesluit, 
Besluit lozen buiten inrichtingen, Waterwet, Wet bodembescherming, 
Basisregistratie Ondergrond (BRO), Bouwbesluit 2012 
 

Beoogd resultaat Afhandelen van de melding zodat de indiener weet dat de melding compleet 
en op de juiste manier gedaan is. Verder wordt hiermee de actuele 
bedrijfssituatie vastgelegd. 
 

Bevoegd gezag Gemeente/ provincie 
 

Afhandeltermijn Binnen maximaal 8 weken vanaf het indienen van de melding met 
uitzondering van de sloopmelding. Hiervoor geldt een afhandeling van 
maximaal vier weken na ontvangst van de melding. Deze termijnen kunnen 
worden opgeschort door b.v. het wachten op aanvullingen.  
 

Kengetal Coördinatie-uren: 2 uur, uren ODRN: niet bepaald 

 
  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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Activiteit 

 

A.2.4 Maatwerkvoorschriften 

Zaaktypecode Gelderland  ODGLD[RSIN]-4 (paragraaf 3.13 ZTC Gelderland) 
 

Productomschrijving Het Activiteitenbesluit milieubeheer en andere besluiten geven het bevoegd 
gezag de mogelijkheid om nadere voorschriften op te leggen, zijnde 
maatwerkvoorschriften. Van deze mogelijkheid wordt in een situatie waar 
dat wenselijk is gebruik gemaakt. Met een maatwerkvoorschrift kan zowel 
een strengere als een soepelere norm worden opgelegd.  

 

Deelproducten - Overleg met de indiener/ inrichtinghouder 
- Een zorgvuldige en evenredige belangenafweging 
- Het beoordelen van aangeleverde gegevens (zoals een geluidsrapport 

of andere rapportages) 
- Het onder deugdelijke motivering opstellen van de 

maatwerkvoorschriften 
- Het aankondigen van het voornemen om deze op te leggen 
- Het behandelen van eventuele zienswijzen 
- Het opleggen van de maatwerkvoorschriften  
- Publiceren van de maatwerkvoorschriften (door gemeente of ODA) 

 

Betrokken adviseur(s) - Extern: gemeentes, zonebeheerders 
- Intern: vergunningverlener en waar nodig specialisten en jurist 

 

Procedure Het stellen van maatwerk is – net als het weigeren daarvan op verzoek van 
een derde – een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. 
Daarom geldt hier de reguliere procedure. Maatwerkvoorschriften voor 
inrichtingen met een omgevingsvergunning moeten worden afgestemd op de 
voorschriften in die vergunning. 
 

Grondslag Activiteitenbesluit en andere AMvB’s, afdeling 3.4 Algemene wet 
bestuursrecht, artikel 8.42 lid 6 en 7 Wet milieubeheer 
 

Beoogd resultaat Een concrete, op de situatie toegesneden, doelmatige oplossing in die 
gevallen waar de ‘standaard’ voorschriften van algemene regels niet passend 
zijn. 
 

Bevoegd gezag Gemeente/ provincie 
 

Afhandeltermijn Opstellen besluit binnen redelijke termijn (8 weken) voor ambtshalve 
oplegging van maatwerk. 
Maatwerkvoorschriften op verzoek van aanvrager binnen 8 weken 
beslistermijn (eventueel 6 weken verlengen), tenzij opgeschort wordt door 
b.v. het wachten op aanvullingen.  
 

Kengetal 15 uur 

 
  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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Activiteit A.2.5 Beoordelen uitgangspuntendocument (UPD) brandmeld- en 

sprinklerinstallatie  

 

Zaaktypecode 

Gelderland 

ODGLD[RSIN]-4 (paragraaf 3.13 ZTC Gelderland) 
 

Productomschrijving Op grond van het Vuurwerkbesluit moet voor de aanleg van een 
brandmeld- en sprinklerinstallatie bij een vuurwerkopslag- en 
verkooppunt een door het bevoegd gezag goedgekeurd 
uitgangspuntendocument (UPD) aanwezig zijn binnen het bedrijf.  
Het UPD moet worden aangepast wanneer de installatie wordt gewijzigd 
of wanneer bij de vijfjaarlijkse beoordeling van het UPD blijkt dat het UPD 
niet meer voldoet aan de actuele wet- en regelgeving. Er zijn dan twee 
mogelijkheden tot aanpassing van het UPD: 
 

1. Bedrijf laat nieuw UPD opstellen. 
2. Bedrijf laat nota van aanvulling (NvA) opstellen. 

 

Deelproducten - Ontvangstbevestiging UPD of NvA naar bedrijf 
- Toetsen UPD of NvA aan het Vuurwerkbesluit 
- Verzoek om advies aan regionale brandweer 
- Zo nodig een verzoek om aanpassen UPD of NvA aan bedrijf 
- Advies aan bevoegd gezag: goed- of afkeuren van UPD 
- Brief of mail aan bedrijf met goedgekeurd UPD of NvA of toezenden 

besluit tot afkeuren UPD of NvA aan bedrijf 
 

Betrokken adviseur(s) - Extern: regionale brandweer (Veiligheidsregio Noord- en Oost 
Gelderland) 

- Intern: vergunningverlener en toezichthouder 
 

Procedure Het goedkeuren of afkeuren van een UPD of NvA is een besluit in de zin van 
de Algemene wet bestuursrecht. Daarom geldt hier de reguliere procedure. De 
UPD of NvA voor inrichtingen met een omgevingsvergunning moeten worden 
afgestemd op de voorschriften in die vergunning. 
 

Grondslag Paragraaf 5 van bijlage 1, hoofdstuk B van Vuurwerkbesluit (bij opslag < 
10 ton), paragraaf 1 van bijlage 2, hoofdstuk B van het Vuurwerkbesluit 
(bij opslag > 10 ton) 
 

Beoogd resultaat Een goedgekeurd UPD inclusief een eventueel NvA ter vergroting van de 
beveiliging van de vuurwerkopslag- en verkooppunten. 
 

Bevoegd gezag Gemeente/ provincie 
 

Afhandeltermijn Binnen 8 weken beslistermijn (eventueel 6 weken verlengen), tenzij 
opgeschort wordt door b.v. het wachten op aanvullingen.  
 

Kengetal 8 uur 

  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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Activiteit 

 

A.2.6 Melding Besluit bodemkwaliteit 

Zaaktypecode Gelderland  ODGLD[RSIN]-2 (paragraaf 3.11 ZTC Gelderland) 
 

Productomschrijving Het Besluit bodemkwaliteit schrijft voor dat het toepassen van grond, zand 
en enkele steenachtige bouwstoffen op of in de bodem of het 
oppervlaktewater van tevoren gemeld moet worden bij het bevoegd gezag. 
De grond mag alleen worden toegepast als de kwaliteit van de grond bekend 
is. Hiervoor is een keuringsrapport of certificaat nodig of kan op basis van 
een bodemkwaliteitskaart beoordeeld worden. 
 
De meldingen worden getoetst aan Besluit bodemkwaliteit en de Nota 
bodembeheer (Achterhoek/Stedendriehoek). 
 

Deelproducten - Beoordeling van de melding door toetsing aan Besluit bodemkwaliteit 
en de Nota bodembeheer (Achterhoek/Stedendriehoek) 

- Bijhouden overzicht binnengekomen meldingen (zowel geaccepteerd 
als niet-geaccepteerd) 

 

Betrokken adviseur(s) - Extern: Agentschap NL 
- Intern: Specialisten 

 

Procedure De meldingen komen binnen via het landelijk meldpunt en moet op grond 
van het Besluit bodemkwaliteit binnen vijf werkdagen beoordeeld en 
beantwoord worden. Wanneer er geen respons volgt op de melding mag na 
deze vijf werkdagen gestart worden met de werkzaamheden. Publiceren is 
niet verplicht. 
 

Grondslag Artikel 15, lid 1 onder d Wet bodembescherming, artikel 32, lid 1 Besluit 
bodemkwaliteit, artikel 42, lid 1 Besluit bodemkwaliteit 
 

Beoogd resultaat Het correct toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen in het kader 
van de bescherming van de bodemkwaliteit en duurzaam bodembeheer. 
 

Bevoegd gezag Gemeenten 
 

Afhandeltermijn 5 werkdagen 
 

Kengetal 1 uur 

 
  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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4. Toezicht en Handhaving 
 

B.1 Milieutoezicht  

 

Activiteit B.1.1 Milieutoezicht inrichtingen 

 

Zaaktypecode 

Gelderland  

ODGLD[RSIN]-6 (paragraaf 3.5 ZTC Gelderland) 
 

Productomschrijving De controles hebben betrekking op de gehele milieuwetgeving en worden 
uitgevoerd op basis van een vooraf opgesteld toezichtsprogramma. Daarin zijn 2 
types te onderscheiden:  

- Reguliere controles: vinden periodiek per inrichting plaats  
- Opleveringscontroles: vinden plaats n.a.v. een nieuwe situatie door 

een nieuwe omgevingsvergunning, melding Activiteitenbesluit, enz. 
 

Deelproducten - Voorbereiding (o.a. afspraak maken en dossieronderzoek) 
- Fysieke controle 
- Bericht bevindingen controle 
- Eventueel afstemming andere partners. Bij provinciale inrichtingen houdt 

dit ook in dat de coördinatie van het integraal toezicht van alle BRIKS 
taken bij de ODA ligt (wij zijn verantwoordelijk hiervoor).  

- Als nodig plannen en uitvoeren hercontrole 
- Bericht bevindingen hercontrole inclusief een eventueel voornemen last 

onder dwangsom of last onder bestuursdwang 
 
Eventuele handhavingsacties die hieruit volgen, zoals het uitvoeren van een last 
onder dwangsom en last onder bestuursdwang zijn aparte producten. 

 

Betrokken adviseur(s) - Extern: brandweer, politie, waterschap etc.  
- Intern: toezichthouders en waar nodig specialisten en jurist 

 

Procedure De uitvoering van de controles vindt plaats overeenkomstig de door de 
gemeentes bestuurlijk vastgestelde handhavingstrategie.  
 
 

Grondslag Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 5 en afdeling 3.2 Wet algemene 
bepalingen bestuursrecht, hoofdstuk 5  
 

Beoogd resultaat Naleving van milieuwet- en regelgeving bij inrichtingen waardoor de omgeving 
en het milieu onnodig worden belast, maar waarbij voor het bedrijf redelijkerwijs 
een goede bedrijfsvoering mogelijk is.  
 

Bevoegd gezag Gemeente/ provincie  
 

Afhandeltermijn Maximaal 2 weken na het uitvoeren van een (her)controle worden bevindingen 
aan de inrichting aangegeven. Indien de omstandigheden tot een andere termijn 
aanleiding geven, wordt dit gemotiveerd aan de inrichting meegedeeld.  
De daadwerkelijke afhandeling van de totale controle is afhankelijk van de 
mogelijke hersteltermijnen die bij de tekortkomingen gesteld worden. 
 

Kengetal - A1/ A2          : 4 uur 
- B1                :10,5 uur  
- B2                :14 uur  
- B3/ B4          :19 uur  
- C3 agrarisch  :15,5 uur  
- C3 industrie   :19,5 uur  
- C4/ D4/ D5    :38,5 uur  

 
  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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Activiteit B.1.2 Milieutoezicht vuurwerkopslag- en verkooppunt 

 

Zaaktypecode 

Gelderland 

ODGLD[RSIN]-6 (paragraaf 3.5 ZTC Gelderland) 

Productomschrijving In dit product zit een najaarscontrole om te controleren of de benodigde 
voorzieningen voor vuurwerk aanwezig en juist zijn en een eindejaarscontrole 
ten tijde van de verkoop om te beoordelen of alles volgens de regels gebeurt. 
 

Deelproducten Onderstaande deelproducten worden dus 2 keer uitgevoerd (in najaar en 
eindejaar): 

- Voorbereiding (o.a. afspraak maken en dossieronderzoek) 
- Fysieke controle  
- Bericht bevindingen controle 
- Eventueel afstemming met VNOG of andere partners 
- Als nodig plannen en uitvoeren hercontrole 
- Bericht bevindingen hercontrole inclusief een eventueel voornemen last 

onder dwangsom of last onder bestuursdwang 
 
Eventuele handhavingsacties die hieruit volgen, zoals een last onder 
dwangsom en last onder bestuursdwang zijn aparte producten. 

 

Betrokken adviseur(s) - Extern: regionale brandweer (Veiligheidsregio Noord- en Oost 
Gelderland), politie 

- Intern: toezichthouder en waar nodig specialisten en jurist 
 

Procedure De uitvoering van de controles vindt plaats overeenkomstig de door de 
gemeentes bestuurlijk vastgestelde handhavingstrategie. 
 

Grondslag Vuurwerkbesluit, Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk  
 

Beoogd resultaat Naleving van vuurwerkregelgeving bij inrichtingen zodat de kans op een 
vuurwerkcalamiteit wordt verkleind.  
 

Bevoegd gezag Gemeente/ provincie 
 

Afhandeltermijn Maximaal 2 weken na het uitvoeren van een (her)controle worden 
bevindingen aan de inrichting aangegeven. Indien de omstandigheden tot een 
andere termijn aanleiding geven, wordt dit gemotiveerd aan de inrichting 
meegedeeld.  
De daadwerkelijke afhandeling van de totale controle is afhankelijk van de 
mogelijke hersteltermijnen die bij de tekortkomingen gesteld worden. 
 

Kengetal 14 uur 

  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 



26 
 

Activiteit B.1.3 Milieutoezicht aspectcontrole 

 

Zaaktypecode 

Gelderland  

ODGLD[RSIN]-6 (paragraaf 3.5 ZTC Gelderland) 
 

Productomschrijving Het aspectgerichte milieutoezicht omvat één of enkele aspecten van de 
geldende activiteiten. De controles worden voornamelijk uitgevoerd op basis 
van een vooraf opgesteld toezichtsprogramma en een bestuurlijk vastgestelde 
risicoanalyse. Maar ook de benodigde incidentele aspectcontroles vallen onder 
dit product.  
 

Deelproducten - Voorbereiding (o.a. afspraak maken en dossieronderzoek) 
- Fysieke controle (mits nodig, b.v. bij administratieve controle niet) 
- Bericht bevindingen controle 
- Eventueel afstemming andere partners 
- Als nodig plannen en uitvoeren hercontrole 
- Bericht bevindingen hercontrole inclusief een eventueel voornemen last 

onder dwangsom of last onder bestuursdwang 
 
Eventuele handhavingsacties die hieruit volgen, zoals een last onder 
dwangsom en last onder bestuursdwang zijn aparte producten. 
 

Betrokken adviseur(s) - Extern: Brandweer, Politie, Waterschap etc.  
- Intern: Toezichthouder en waar nodig specialisten en jurist 

 

Procedure De uitvoering van de controles vindt plaats overeenkomstig de door de 
gemeentes bestuurlijk vastgestelde handhavingstrategie.  
 

Grondslag Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 5, afdeling 3.2 Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, hoofdstuk 5  
 

Beoogd resultaat Naleving van milieuwet- en regelgeving bij inrichtingen waardoor de omgeving 
en het milieu onnodig worden belast, maar waarbij voor het bedrijf 
redelijkerwijs een goede bedrijfsvoering mogelijk is.  

 
Bevoegd gezag Gemeente/ provincie 

 

Afhandeltermijn Maximaal 2 weken na het uitvoeren van een (her)controle worden 
bevindingen aan de inrichting aangegeven. Indien de omstandigheden tot een 
andere termijn aanleiding geven, wordt dit gemotiveerd aan de inrichting 
medegedeeld.  
De daadwerkelijke afhandeling van de totale controle is afhankelijk van de 
mogelijke hersteltermijnen die bij de tekortkomingen gesteld worden. 
 

Kengetal Per aspect kan dit anders zijn. Dus vooraf worden de normen via maatwerk 
bepaald. 

 
  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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Activiteit B.1.4 Beoordelen E-PRTR 

 

Zaaktypecode 

Gelderland 

ODGLD[RSIN]-6 (paragraaf 3.5 ZTC Gelderland) 

Productomschrijving Op grond van wet- en regelgeving en bestuurlijke afspraken moet een aantal 
bedrijven in Nederland jaarlijks één of meer milieujaarrapportages indienen 
bij het bevoegde gezag. De indiening en beoordeling hiervan verloopt geheel 
via een elektronische rapportagetool. Het betreft het integraal PRTR-verslag 
en (ter beoordeling aan andere instanties) de MJA-rapportage en de 
rapportage door de olie- en gaswinningsindustrie. Via de elektronische 
rapportagetool kan afstemming plaatsvinden met de andere instanties. 
 

Deelproducten - Check of de bedrijven de rapportages indienen 
- Eventueel (Handhavings)acties om alsnog bedrijven in te laten 

dienen 
- Beoordelen van de rapportages 
- Goed- of afkeuren van de rapportages 
- Publiceren en informeren bedrijven over de beoordeling 
- Over het hele jaar controleren van meet- en regelsystemen 

 

Betrokken adviseur(s) - Extern: afhankelijk van milieuaspect andere instanties met een 
beoordelingsplicht/ODR 

- Intern: toezichthouder en waar nodig specialisten en jurist 
 

Procedure Voor het beoordelen wordt gebruik gemaakt van de Leidraad 
Milieujaarrapportages. Deze leidraad is een hulpmiddel voor zowel bedrijven 
als bevoegde gezag bij het opstellen en beoordelen van 
milieujaarrapportages.  
 

Grondslag Hoofdstuk 12 Wet milieubeheer, Uitvoeringsbesluit EG-verordening PRTR en 
PRTR-protocol 
 

Beoogd resultaat Een tijdige en volledige indiening en beoordeling van het PRTR-rapport 
(jaarlijks voor 1 april) overeenkomstig de eisen die hieraan gesteld worden. 
 

Bevoegd gezag Gemeente/ provincie 
 

Afhandeltermijn Inclusief voorbereiding en afhandeling rondom wettelijke indienings- en 
beoordelingsperiode: van 1 januari tot 1 juli 
 

Kengetal 19 uur 
 
  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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Activiteit B.1.5 Beoordelen EED rapportage 

 

Zaaktypecode 

Gelderland 

ODGLD[RSIN]-6 (paragraaf 3.5 ZTC Gelderland) 

Productomschrijving Ondernemingen, met meer dan 250 werknemers of een jaaromzet van € 50 
miljoen of meer en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, 
moeten 4-jaarlijks een rapport met de resultaten van een energie-audit 
indienen bij het bevoegd gezag. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen: 
 
- een enkele vestiging als onderdeel van een onderneming 
(vestigingsrapport); 
- een overzichtsrapport voor een onderneming met meerdere vestigingen  
  (ondernemingsrapport); 
- een onderneming met een enkele vestiging (combinatierapport). 
 
Het ingediende rapport wordt getoetst op kwaliteit, waaronder de 
volledigheid, de breedte en de diepgang. 
 
Bij indiening van een ondernemingsrapport met vestigingen in het gebied van 
andere omgevingsdiensten dient de coördinatie van de indiening en 
beoordeling van de vestigingsrapporten door de andere omgevingsdiensten te 
worden verzorgd. 
 

Deelproducten - Check of bedrijven voldoen aan de rapportage indieningsplicht; 
- Eventueel (handhavings)actie om bedrijven alsnog een rapportage 

in te laten dienen; 
- Toetsing van het rapport; 
- Goed- of afkeur van het rapport; 
- Informeren onderneming over het resultaat van de toetsing; 
- Eventueel (handhavings)actie om onderneming alsnog een 

kwalitatief goed rapport in te laten dienen; 
- Afstemming plan van aanpak energiebesparende maatregelen; 
- Doorsturen rapportage naar de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland (RvO) vóór 1 februari van het volgende kalenderjaar; 
- Afstemming/coördinatie andere instanties indien concern ODA 

grenzen overschrijd. 
 

Betrokken adviseur(s) - Extern: Omgevingsdienst(en) met beoordelingsplicht van 
(hoofd)vestiging van onderneming 

- Intern: toezichthouder en waar nodig specialisten en jurist 
 

Procedure Voor het beoordelen wordt gebruik gemaakt van het Beoordelingsformulier 
Energie Audit in het kader van de EED en het bijbehorende adviesdocument 
gepubliceerd door de RvO. 
 

Grondslag Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 van de Richtlijn Energie 
Efficiëntie (EED) 
 

Beoogd resultaat Vergroting van inzicht in eigen energiegebruik en de mogelijke 
besparingsmaatregelen. Verder levert het plan van aanpak een toetsingskader 
op energiegebied in het kader van het activiteitenbesluit of de 
omgevingsvergunning. 
 

Bevoegd gezag Gemeente/ provincie 
 

Afhandeltermijn 6 weken 
 

Kengetal 8 uur 

 
  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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Activiteit B.1.6 Beoordelen rapport 5 jaarlijkse beoordeling UPD brandmeld- en 

sprinklerinstallatie 

 

Zaaktypecode 

Gelderland 

ODGLD[RSIN]-6 (paragraaf 3.5 ZTC Gelderland) 

Productomschrijving Op grond van het Vuurwerkbesluit moet voor de aanleg van een 
brandmeld- en sprinklerinstallatie bij een vuurwerkopslag- en 
verkooppunt een door het bevoegd gezag goedgekeurd 
uitgangspuntendocument (UPD) aanwezig zijn binnen het bedrijf. 
Eenmaal per vijf jaar moet het bedrijf dit UPD door een inspectie-instelling 
laten beoordelen (of de uitgangspunten en normen in het UPD 
overeenkomen met de uitgangspunten en normen die gezien de actuele 
stand der techniek gehanteerd moeten worden). Op basis van dat rapport 
kan het bevoegde gezag besluiten om de goedkeuring van het UPD in te 
trekken.  
 

Deelproducten - Check of bedrijf het beoordelingsrapport elke vijf jaar indient  
- Zo nodig (handhavings)actie om het rapport door bedrijf in te laten 

dienen 
- Ontvangstbevestiging rapport naar bedrijf 
- Toetsen van het rapport 
- Verzoek om advies aan regionale brandweer 
- Zo nodig een verzoek om aanpassen rapport aan bedrijf 
- Brief of mail aan bedrijf dat UPD niet hoeft te worden aangepast, of 

dat UPD moet worden aangevuld (NvA) of dat nieuw UPD moet 
worden opgesteld. 

- Zo nodig advies aan bevoegd gezag tot intrekken van de 
goedkeuring van het UPD. 

- Zo nodig opstellen van intrekkingsbeschikking 
 

Betrokken adviseur(s) - Extern: regionale brandweer (Veiligheidsregio Noord- en Oost 
Gelderland) 

- Intern: toezichthouder en waar nodig specialisten en jurist 
 

Procedure De uitvoering van de controles vindt plaats overeenkomstig de door de 
gemeentes bestuurlijk vastgestelde handhavingstrategie.  
 

Grondslag Paragraaf 5 van bijlage 1, hoofdstuk B van Vuurwerkbesluit (bij opslag < 
10 ton), paragraaf 1 van bijlage 2, hoofdstuk B van het Vuurwerkbesluit 
(bij opslag > 10 ton) 
 

Beoogd resultaat Een goed en actueel UPD inclusief een eventueel NvA ter vergroting van 
de beveiliging van de vuurwerkopslag- en verkooppunten. 
 

Bevoegd gezag Gemeente/ provincie 
 

Afhandeltermijn Afhankelijk van de uitkomst van het ingediende rapport 
 

Kengetal 5 uur 

 
  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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Activiteit B.1.7 Geluidmetingen bij 12 dagenregeling en evenementen 

 

Zaaktypecode 

Gelderland 

ODGLD[RSIN]-6 (paragraaf 3.5 ZTC Gelderland) 
 

Productomschrijving Geluidmetingen en waar nodig advies over het bijstellen van 
geluidsinstellingen bij 12 dagenregeling en bij evenementen. 
 

Deelproducten - Uitvoeren geluidmetingen 
- Adviseren over het bijstellen van geluidsinstellingen  
- Opstellen van een meetrapportage 
- Berichten van de inrichting- of evenementenvergunninghouder en 

bevoegd gezag 
 

Betrokken adviseur(s) - Extern: bij evenementen de vergunningverlener van de gemeente 
- Intern: toezichthouder en/of specialist 

 

Procedure De uitvoering van de controles vindt plaats overeenkomstig de door de 
gemeentes bestuurlijk vastgestelde handhavingstrategie. 
  

Grondslag Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 5, afdeling 3.2 Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, hoofdstuk 5, Algemene Plaatselijke Verordening 
 

Beoogd resultaat Naleving van de geluidseisen bij 12 dagenregeling of evenementen waardoor 
de omgeving onnodig worden belast, maar waarbij voor de inrichting of het 
evenement redelijkerwijs een goede uitvoering mogelijk is.  
 

Bevoegd gezag Gemeente/ provincie 
 

Afhandeltermijn Uiterlijk 2 weken na het uitvoeren van de metingen. Indien de 
omstandigheden tot een andere termijn aanleiding geven, wordt dit 
gemotiveerd meegedeeld.  
 

Kengetal - 12 uur bij meting 12 dagenregeling of dagevenementen 
- Maatwerk bij grotere, meerdaagse evenementen  

 

 
  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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Activiteit B.1.8 Milieutoezicht slopen/ asbestverwijdering 

 

Zaaktypecode 

Gelderland 

ODGLD[RSIN]-6 (paragraaf 3.5 ZTC Gelderland) 

Productomschrijving Toezicht op de naleving van voorschriften bij het slopen van bouwwerken en 
de eventueel op grond daarvan verleende omgevingsvergunningen en 
ingediende meldingen. Dit is inclusief toezicht op mobiele puinbekers. Dit zijn 
tijdelijke installaties buiten inrichtingen waarvoor ook een melding moet 
worden ingediend. 
 

Deelproducten - Toezicht op verwijdering van bouwwerken zonder vergunning of 
melding 

- Waar nodig voorlichting, advies en waarschuwen om te voorkomen dat 
ongewenste en/of illegale situaties ontstaan. (preventieve handhaving) 

- Toetsingskaders vaststellen en controlebezoek afleggen 
- Controle uitvoeren voorafgaand aan, tijdens en/ of na uitvoering van 

een sloop/ asbestsanering (inclusief eventuele BAG controle) 
- Opstellen (voortgangs)rapportage na iedere controle (inclusief 

eventueel brondocument BAG) inclusief een eventueel voornemen last 
onder dwangsom of last onder bestuursdwang 

 
Eventuele handhavingsacties die hieruit volgen, zoals een last onder 
dwangsom, last onder bestuursdwang (met name stillegging) zijn aparte 
producten. 

 

Betrokken adviseur(s) - Extern: gemeente, Provincie, Commissie welstand en monumenten en 
Brandweer 

- Intern: toezichthouder en waar nodig specialisten en jurist 
 

Procedure De uitvoering van de controles vindt plaats overeenkomstig de door de 
gemeentes bestuurlijk vastgestelde handhavingstrategie. 
 

Grondslag Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 5 Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, hoofdstuk 5 Bouwbesluit 2012, Asbestverwijderingsbesluit 
2005, hoofdstuk 5 Wet milieubeheer, artikel 10.52 Besluit mobiel breken 
bouw- en sloopafval  
 

Beoogd resultaat Het voorkomen van onveilige situaties en ontoelaatbare hinder voor milieu en 
omgeving en het bevorderen van een juiste afvalscheiding bij activiteiten op 
het gebied van slopen en asbestverwijdering.  
 

Bevoegd gezag Gemeente / provincie  
 

Afhandeltermijn Afhankelijk van de aard en omvang van het incident, maar in beginsel wordt 
een controlerapport opgesteld binnen 1 werkdag na constateren van een 
afwijking/ overtreding. In overige gevallen binnen 5 werkdagen.  
 

Kengetal 5 uur per locatie. In een melding komen namelijk soms meerdere locaties 
voor. 

 
  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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Activiteit B.1.9 Milieutoezicht klachten  

 

Zaaktypecode 

Gelderland  

ODGLD[RSIN]-7 (paragraaf 3.9 ZTC Gelderland) 
 

Productomschrijving Het onderzoeken en/of afhandelen van milieuklachten en meldingen die 
binnenkomen via het provincieloket S@men.  

 

Deelproducten - Beoordelen ontvankelijkheid 
- Beoordelen of spoed is vereist 
- Fysieke controle 
- Bericht bevindingen controle 
- Eventueel afstemming andere partners 
- Mutatie S@men 

 
Als hierna nog vervolgstappen nodig zijn dan hoort dat niet meer bij dit 
product. Dit valt dan onder of een ander product (b.v. milieutoezicht 
inrichtingen) of onder maatwerk. 
 

Betrokken adviseur(s) - Extern: brandweer, Politie, Waterschap etc.  
- Intern: toezichthouder en waar nodig specialisten en jurist  

 

Procedure De uitvoering van de controles vindt plaats overeenkomstig de door de 
gemeentes bestuurlijk vastgestelde handhavingstrategie.  
 

Grondslag Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 5, afd. 3.2 Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, hoofdstuk 5, Algemene Plaatselijke Verordening en 
provinciale verordening 
 

Beoogd resultaat Een duidelijk antwoord en mogelijke oplossingen op een klacht en/ of 
melding, waardoor de omgeving en het milieu onnodig worden belast. 
 

Bevoegd gezag Gemeente / provincie 
 

Afhandeltermijn Binnen 3 werkdagen wordt gestart met de beoordeling van de klacht. De 
afhandelingtermijn is 2 weken met uitzondering van complexe klachten of 
klachten bij langlopende zaken. 
 

Kengetal 3 uur 

 
  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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Activiteit B.1.10 Milieutoezicht Besluit Bodemkwaliteit (grond toepassen) 

 

Zaaktypecode 

Gelderland  

ODGLD[RSIN]-6 (paragraaf 3.5 ZTC Gelderland) 
 

Productomschrijving Toezicht van bodemregelgeving op grond van het Besluit bodemkwaliteit, 
betreffende bouwstoffen en grond(verzet) in de openbare ruimte. De 
aanleiding kan een projectmatige controle zijn op basis van binnengekomen 
meldingen, maar ook visuele waarnemingen in het veld kunnen een aanleiding 
zijn. 
 

Deelproducten - Toezicht op grondstromen, toepassing van grond en bodemvreemd 
materiaal op of in de bodem  

- Toezicht bij toepassen van bouwstoffen of grond op basis van het 
besluit bodemkwaliteit 

- Toezicht bij toepassingen van grond op basis van de regionale 
bodemkwaliteitskaart 

- Het laten uitvoeren van controleonderzoek door daartoe gecertificeerde 
onderzoeksbureaus 

 

Betrokken adviseur(s) - Extern: brandweer, Politie, Waterschap etc.  
- Intern: toezichthouders en waar nodig specialisten en jurist 

 

Procedure De uitvoering van de controles vindt plaats overeenkomstig de door de 
gemeentes bestuurlijk vastgestelde handhavingstrategie. 
 

Grondslag Besluit bodemkwaliteit en daarnaast Wet bodembescherming , Wet 
milieubeheer, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  
 

Beoogd resultaat Een correcte toepassing van bouwstoffen en grond met als doel zorg te 
dragen voor een goede bodemkwaliteit. 
 

Bevoegd gezag Gemeente / provincie 
 

Afhandeltermijn Afhankelijk van deelproduct 
 

Kengetal 2,5 uur 

  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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Activiteit B.1.11 Milieutoezicht Wet bodembescherming 

 

Zaaktypecode 

Gelderland 

ODGLD[RSIN]-6 (paragraaf 3.5 ZTC Gelderland) 

Productomschrijving Milieutoezicht ten behoeve van de Wet bodembescherming.  
 

Deelproducten - Toezicht bij ongewone voorvallen binnen inrichten 
- Toezicht bij bodemverontreiniging buiten inrichtingen 
- Toezicht op sanering van niet-ernstige gevallen van 

bodemverontreiniging 
- Het geven van advies aan de provincie over besluiten op grond van de 

wet bodembescherming 
- Het laten uitvoeren van controleonderzoek door daartoe gecertificeerde 

onderzoeksbureaus 
 

Betrokken adviseur(s) - Extern: gemeente, Politie, Brandweer, Waterschap etc.  
- Intern: toezichthouder en waar nodig specialisten en jurist 

 

Procedure De uitvoering van de controles vindt plaats overeenkomstig de door de 
gemeentes bestuurlijk vastgestelde handhavingstrategie.  
 

Grondslag Wet bodembescherming en daarnaast Besluit bodemkwaliteit, Wet 
milieubeheer, Wet algemene bepalingen bestuursrecht, Activiteitenbesluit 
 

Beoogd resultaat Een goede bodemkwaliteit.  
 

Bevoegd gezag Gemeenten/ provincie  
 

Afhandeltermijn Afhankelijk van deelproduct  
 

Kengetal 16 uur 

  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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Activiteit B.1.12 Milieutoezicht indirecte lozingen 

 

Zaaktypecode 

Gelderland 

ODGLD[RSIN]-6 (paragraaf 3.5 ZTC Gelderland) 

Productomschrijving Toezicht op indirecte lozingen op de riolering, inclusief hemelwaterriolen, en 
andere gemeentelijke voorzieningen voor de inzameling en het transport van 
afvalwater (inclusief afstromend hemelwater). 
 
Op basis van afspraken gemaakt met het waterschap Rijn en IJssel worden de 
controles door het waterschap uitgevoerd. De afwikkeling van deze controles 
wordt door de ODA uitgevoerd. Echter af en toe worden er controles 
uitgevoerd door de ODA zelf (b.v. bij projecten). Daarvoor geldt dit product. 
 

Deelproducten - Voorbereiding (o.a. afspraak maken en dossieronderzoek) 
- Fysieke controle (mits nodig, b.v. bij administratieve controle niet) 
- Bericht bevindingen controle 
- Eventueel afstemming met Waterschap of andere partners 
- Als nodig plannen en uitvoeren hercontrole 
- Bericht bevindingen hercontrole inclusief een eventueel voornemen last 

onder dwangsom of last onder bestuursdwang 
 
Eventuele handhavingsacties die hieruit volgen, zoals een last onder 
dwangsom en last onder bestuursdwang zijn aparte producten. 

 

Betrokken adviseur(s) - Extern: Waterschappen, Rijkswaterstaat, rioolbeheerder gemeente 
- Intern: toezichthouder en waar nodig specialisten en jurist 

 

Procedure De uitvoering van de controles vindt plaats overeenkomstig de door de 
gemeentes bestuurlijk vastgestelde handhavingstrategie. 
 

Grondslag Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 5 en afdeling 3.2 en artikel 2.26, Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht, hoofdstuk 5  
 

Beoogd resultaat Het beschermen van een doelmatige werking van het riool, riooltechnische 
voorzieningen (gemalen) en de rioolwaterzuiveringsinstallaties en/ of het 
oppervlaktewater waarop de lozing uitkomt.  
 

Bevoegd gezag Gemeente / provincie  
 

Afhandeltermijn Maximaal 2 weken na het uitvoeren van een (her)controle worden 
bevindingen aan de inrichting aangegeven. Indien de omstandigheden tot een 
andere termijn aanleiding geven, wordt dit gemotiveerd aan de inrichting 
medegedeeld.  
De daadwerkelijke afhandeling van de totale controle is afhankelijk van de 
mogelijke hersteltermijnen die bij de tekortkomingen gesteld worden. 
 

Kengetal 4 uur 

 
  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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Activiteit  B.1.13 Toezicht omgevingsvergunning monumenten 
 

Zaaktypecode 

Gelderland 

ODGLD[RSIN]-6 (paragraaf 3.5 ZTC Gelderland) 

Productomschrijving Toezicht op de naleving van voorschriften die betrekking hebben op de 
monumentale aspecten binnen de verleende omgevingsvergunning.  
 

Deelproducten - Waar nodig voorlichting, advies en waarschuwen om te voorkomen dat 
ongewenste en/of illegale situaties ontstaan. (preventieve handhaving) 

- Toetsingskaders vaststellen  
- Controle uitvoeren voorafgaand aan, tijdens en na uitvoering 
- Opstellen (voortgangs)rapportage na iedere controle inclusief een 

eventueel voornemen last onder dwangsom of last onder bestuursdwang 
 
Eventuele handhavingsacties die hieruit volgen, zoals een last onder dwangsom 
en last onder bestuursdwang zijn aparte producten. 
 

Betrokken 

adviseur(s) 

Extern: Gemeente, Provincie, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
Commissie welstand en monumenten en Brandweer 
Intern: toezichthouder en waar nodig vergunningverlener en/ of specialisten 
 

Procedure De uitvoering van de controles vindt plaats overeenkomstig de door de 
gemeentes bestuurlijk vastgestelde handhavingstrategie. 
 

Grondslag Monumentenwet 1988, Gemeentelijke Erfgoed- of Monumentenverordening 
Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 5 en Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, hoofdstuk 5 
 

Beoogd resultaat Het voorkomen van ongewenste schade en wijzigingen bij monumenten  
 

Bevoegd gezag Gemeente/ provincie  
 

Afhandeltermijn Een controlerapport wordt binnen 5 werkdagen opgesteld en aan het bevoegd 
gezag toegestuurd. Verdere afhandeling is sterk afhankelijk van individuele 
casus. 
 

Kengetal 20 uur 

  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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Activiteit B.1.14 Milieutoezicht strafrechtelijke handhaving 

Zaaktypecode 

Gelderland 

Niet nader omschreven in het ZTC Gelderland 

Productomschrijving Inzet van een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA). Dit kan 
voor alle strafbare feiten binnen het domein milieu, welzijn en 
infrastructuur. 
 

Deelproducten - Controle waarbij een strafbaar feit geconstateerd wordt 
- Bepaling om of eerst een bestuurlijke waarschuwing te 

geven of direct verder te gaan met het opstellen van een 
proces-verbaal of het geven van een bestuurlijke 
strafbeschikking milieu  

 
Strafrechtelijke waarschuwing 

- Het geven van een Strafrechtelijke waarschuwing 
(schriftelijk of mondeling) 

- Hercontrole 
- Als strafbaar feit niet opgelost is, alsnog verder met het 

opstellen van een proces-verbaal of het geven van een 
bestuurlijk boete. 

 
Proces-verbaal/ bestuurlijke strafbeschikking milieu (BsBm) 

- Eventueel overleg derden en functioneel parket  
- Horen verdachte(n), getuige(n), toezichthouder(s), etc. 
- Het opstellen van proces-verbaal of een BsBm 
- Bij een BsBm opmaken van een proces-verbaal van 

bevindingen 
- Uitreiken van de BsBm door de directeur ODA 
- Insturen proces-verbaal naar Openbaar Ministerie of BsBm 

naar de ODNV 
- ODNV geeft BsBm door aan Centraal Justitieel Incasso 

Bureau (CJIB) 
- Administratief verwerken van het proces-verbaal/ zaak 

 

Betrokken 

adviseur(s) 

Extern: Functioneel parket, Openbaar Ministerie, Gelderse 
omgevingsdiensten, brandweer, Politie, Waterschap, NVWA, RVO, 
etc.  
Intern: Boa en waar nodig toezichthouders, specialisten en jurist 
 

Procedure De uitvoering van de controles vindt plaats overeenkomstig de door 
de gemeentes bestuurlijk vastgestelde handhavingstrategie. 
 

Het proces-verbaal en een geleidelijst wordt uitgewerkt volgens 
een geldende format voorzien van benodigde bijlagen. Daarna wordt 
het overgedragen aan het OM 
 

Grondslag Wet economische delicten, Wetboek van strafvordering artikel 257 
ba en volgende (inzake  Richtlijn bestuurlijke 
strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten) 
 

Beoogd resultaat Naleving van wet- en regelgeving om milieuschade en -hinder te 
voorkomen.  
 

Bevoegd gezag Openbaar Ministerie, gemeente, provincie  
 

Afhandeltermijn Zaakafhankelijk 

Kengetal Per deelproduct afhankelijk. Daarom wordt dit product per uur inzet 
verrekend.  

  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 



38 
 

Activiteit B.1.15 Milieutoezicht melding ongewoon voorvallen of incidenten 

 

Zaaktypecode 

Gelderland  

ODGLD[RSIN]-17 (paragraaf 3.8 ZTC Gelderland) 
 

Productomschrijving Bij ongewone voorvallen of incidenten (b.v. brand) moeten inrichtingen 
hiervan melding doen aan het bevoegd gezag. Maar ook andere instanties 
(brandweer, politie, e.d.) kunnen deze melding doen. Dit kan 24 uur per dag 
zijn en daardoor moet de ODA 24 uur per dag bereikbaar zijn.  
De ODA geeft invulling aan de verplichte 24-uurs bereikbaarheid door 
invulling te geven aan een milieupiketregeling. Bij melding van een milieu-
incident wordt de vereiste actie ondernomen door een ODA medewerker. 
Buiten kantoortijden kan dit een externe partij zijn waarmee door de ODA een 
contract is aangegaan. 
 

Deelproducten - Ontvangst melding  
- Fysieke controle  
- Bericht bevindingen controle 
- Eventueel afstemming andere partners  
- Planning eventuele vervolgacties  

 

Betrokken adviseur(s) - Extern: bevoegd gezag, brandweer, politie, waterschap, specialisten, 
externe partij waarmee contract is gesloten (voor buiten kantoortijden), 
etc. 

- Intern: toezichthouder en waar nodig BOA, specialisten en jurist 
 

Procedure De uitvoering van de controles vindt plaats overeenkomstig de door de 
gemeentes bestuurlijk vastgestelde handhavingstrategie.  
 

Grondslag Artikel 17.1 Wet milieubeheer, Hoofdstuk 5, afd. 3.2 Algemene wet 
bestuursrecht, Hoofdstuk 5 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
hoofdstuk 17 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Besluit 
omgevingsrecht (artikel 7.4, lid 1 onder d)  
 

Beoogd resultaat Het zoveel als mogelijk voorkomen van hinder en schade aan het milieu. 
Verder een goede informatieverstrekking aan het bevoegd gezag ten aanzien 
van verdere afhandeling.  
 

Bevoegd gezag Gemeente/ provincie  
 

Afhandeltermijn Waar nodig meteen en anders altijd de eerstvolgende werkdag. Volledige 
afhandeling is afhankelijk van type incident.  
 

Kengetal Per melding kan dit anders zijn. De uren worden per melding dan ook 
bijgehouden en in rekening gebracht bij desbetreffende partner.  

  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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B.2 Handhaving 

 

Activiteit B.2.1 Last onder dwangsom  

 

Zaaktypecode 

Gelderland 

ODGLD[RSIN]-9 (Handhavingsbesluit nemen: paragraaf 3.6 ZTC Gelderland) 
en 
ODGLD[RSIN]-10 (Uitvoer dwangsom: paragraaf 3.10 ZTC Gelderland) 
 

Productomschrijving Om naleving van milieuwet- en regelgeving af te dwingen worden 
bestuursrechtelijke dwangmiddelen zoals een last onder dwangsom ingezet. 
Dit volgt wanneer bij een hercontrole nog een overtreding is vastgesteld of 
wanneer het vermoeden bestaat dat er een ernstige overtreding plaats zal 
vinden. Bij de (her)controlebrief is dan al het voornemen van een last onder 
dwangsom aan de overtreder medegedeeld.  De last onder dwangsom houdt 
in dat bij iedere volgende constatering van de overtreding een dwangsom 
door de overtreder betaald moet worden. 

 

Deelproducten - het verwerken van de zienswijze op het voornemen van de last onder 
dwangsom van de belanghebbende 

- het uitvoeren van een controle of de overtreding mogelijk al is opgelost 
- het opstellen van de last onder dwangsombeschikking 
- het uitvoeren van controle(s) na de begunstigingstermijn 
- het schrijven van een rapport met de bevindingen van de controle. 

Hierin staat ook of de overtreding is verholpen. Zo niet, dan is de 
dwangsom verbeurd 

- Het opstellen en versturen van een concept invorderingsbeschikking of 
het geven van advies hierover aan de gemeente 

- als de overtreding is verholpen kan de last onder dwangsom op verzoek 
van de overtreder worden ingetrokken 

 
Het innen van de verbeurde dwangsom is een taak van het bevoegde gezag 
en hoort dus niet bij dit product. Hierbij kan de ODA wel advies geven. 
 

Betrokken adviseur(s) - Extern: provincie en gemeentes 
- Intern: jurist en toezichthouder en waar nodig specialisten 

 

Procedure Dit vindt plaats overeenkomstig de door de gemeentes bestuurlijk 
vastgestelde handhavingstrategie. 
 

Grondslag Artikel 125 Gemeentewet, artikel 122 Provinciewet en artikel 5:32 Algemene 
wet bestuursrecht  

 
Beoogd resultaat Het beëindigen van een milieuovertreding en daardoor naleving van wet- en 

regelgeving om milieuschade en -hinder te voorkomen.  

 
Bevoegd gezag Gemeente/ provincie  

 

Afhandeltermijn Afhankelijk van de aard en omvang van de zaak.  
 

Kengetal Per situatie kan dit anders zijn. De uren worden per situatie dan ook 
bijgehouden en in rekening gebracht bij desbetreffende partner. 

  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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Activiteit B 2.2 Last onder bestuursdwang  

 

Zaaktypecode 

Gelderland 

ODGLD[RSIN]-9 (Handhavingsbesluit nemen: paragraaf 3.6 ZTC Gelderland) 
en 
ODGLD[RSIN]-11 (Uitvoer bestuursdwang: paragraaf 3.3 ZTC Gelderland) 
 

Productomschrijving Om naleving van milieuwet- en regelgeving af te dwingen worden 
bestuursrechtelijke dwangmiddelen zoals een last onder bestuursdwang 
ingezet. Dit volgt wanneer bij een hercontrole nog een overtreding is 
vastgesteld of wanneer het vermoeden bestaat dat er een ernstige 
overtreding plaats zal vinden. Bij de (her)controlebrief is dan al het 
voornemen van een last onder bestuursdwang aan de overtreder 
medegedeeld. De last onder bestuursdwang houdt in dat bij het niet 
verhelpen van de overtreding deze op kosten van de overtreder door het 
bevoegd gezag verholpen wordt. 

 

Deelproducten - het verwerken van eventuele zienswijze op het voornemen van de last 
onder bestuursdwang van de belanghebbende 

- het opstellen van de beschikking last onder bestuursdwang 
- het uitvoeren van controle(s) na de begunstigingstermijn 
- het schrijven van een rapport met de bevindingen van de controle 
- als de overtreding is verholpen volgt al dan niet op verzoek van de 

overtreder de beschikking tot intrekking van de beschikking 
- als de overtreding niet is verholpen volgt het toepassen van de 

opgelegde bestuursdwang 
- Het samen met het bevoegde gezag opstellen van de kostenbeschikking 

 
Het verhalen van de gemaakte kosten van bestuursdwang is een taak van het 
bevoegde gezag en hoort dus niet bij dit product. Hierbij kan de ODA wel 
advies geven. 
 

Betrokken adviseur(s) - Extern: provincie en gemeentes 
- Intern: jurist en toezichthouder en waar nodig specialisten 

Procedure Dit vindt plaats overeenkomstig de door de gemeentes bestuurlijk 
vastgestelde handhavingstrategie.  

 
Grondslag Artikel 125 Gemeentewet, artikel 122 Provinciewet en artikel 5:21 Algemene 

wet bestuursrecht 
 

Beoogd resultaat Het beëindigen van een milieuovertreding en daardoor naleving van wet- en 
regelgeving om milieuschade en -hinder te voorkomen.  

  
Bevoegd gezag Gemeente / provincie  

 

Afhandeltermijn Afhankelijk van de aard en omvang van de zaak 

 
Kengetal Per situatie kan dit anders zijn. De uren worden per situatie dan ook 

bijgehouden en in rekening gebracht bij desbetreffende partner. 

  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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Activiteit B.2.3 Behandeling verzoek om handhaving 

 

Zaaktypecode 

Gelderland 

ODGLD[RSIN]-8 (paragraaf 3.7 ZTC Gelderland) 

Productomschrijving Het afhandelen van een schriftelijk verzoek om handhaving vanwege een 
mogelijke overtreding van de regelgeving binnen het terrein van het 
omgevingsrecht. De volgende stappen kunnen worden onderscheiden: 

-  

Deelproducten - Toetsingskaders en ontvankelijkheid vaststellen 
- Controle (laten) uitvoeren en opstellen rapportage 
- Communicatie met verzoeker en mogelijke overtreder 
- Eventueel legaliseringsonderzoek 
- Adviseren over gedoog- en handhavingsbesluiten n.a.v. een 

geconstateerde overtreding 
- Opstellen van een voornemen op het verzoek om handhaving en 

opstellen brief aan bedrijf/persoon op wiens activiteiten het verzoek om 
handhaving betrekking heeft 

- Het horen van belanghebbenden en het eventueel beoordelen van 
ingebrachte zienswijzen 

- Opstellen brief voornemen last onderdwangsom of last onder 
bestuursdwang in geval van overtreding 

- Eventuele hercontrole 
- Opstellen besluit op het verzoek om handhaving en brief aan 

derden/belanghebbenden 
 

Eventuele handhavingsacties die hieruit volgen, zoals het opleggen van een 
last onder dwangsom en last onder bestuursdwang zijn aparte producten. 
 

Betrokken adviseur(s) - Extern: gemeente, Provincie, Waterschap, Brandweer, afdeling RO  
- Intern: jurist en toezichthouder en waar nodig vergunningverlener en 

specialisten 
 

Procedure Dit vindt plaats overeenkomstig de door de gemeentes bestuurlijk 
vastgestelde handhavingstrategie.  
 

Grondslag Artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht 
Hoofdstuk 5 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
 

Beoogd resultaat Een duidelijk besluit en mogelijke oplossingen op een verzoek om handhaving, 
waardoor de omgeving en het milieu onnodig worden belast. Hiermee wordt 
ook uitvoering gegeven aan de beginselplicht van het bevoegd gezag tot 
(toezicht en) handhaving.  
 

Bevoegd gezag Gemeente / provincie  
 

Afhandeltermijn Binnen 8 weken, met een mogelijkheid tot verlengen van de beslistermijn met 
een redelijke termijn (meestal met 6 weken). 
 

KPMG 

kwaliteitscriteria 

PM 
 

Kengetal 20 uur 

 
 
  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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5. Specialismen 
 
C.1 Bodem 

 

Activiteit C.1.1 Advisering bodem eenvoudig 

 

Zaaktypecode 

Gelderland 

ODGLD[RSIN]-16 (paragraaf 3.1 ZTC Gelderland) 

Productomschrijving Het geven van eenvoudig advies op het gebied van bodem voor 
vergunningverlening, meldingen, ruimtelijke procedures en gemeentelijke of 
provinciale projecten. 
 

Deelproducten - Vooradvies (bv. Bodeminventarisaties, beoordeling of bodemonderzoek 
nodig is, afstemming over onderzoeksopzet) 

- Beoordelen van een historisch of verkennend bodemonderzoek 
- Beoordelen of leveren van een bodemparagraaf in het kader van een 

bestemmingsplanprocedure 
- Leveren van bodemvoorschriften die aan de vergunning verbonden 

moeten worden 
 

Betrokken adviseur(s) - Extern: adviesbureau namens initiatiefnemer 
- Intern: specialist 

 
Procedure Sluit aan bij te volgen procedures waar het advies bij hoort.  

 

Grondslag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Woningwet, Bouwverordening 
Wet bodembescherming, Besluit bodemkwaliteit, Wet ruimtelijke ordening. 
 

Beoogd resultaat Het behoud van de bodemkwaliteit of het herstel of geschikt maken van de 
bodemkwaliteit na opgetreden bodemverontreiniging. 
 

Bevoegd gezag Gemeente/ provincie  
 

Afhandeltermijn Maximaal 4 weken 
 

Kengetal 5 uur 

 
  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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Activiteit C.1.2 Advisering bodem complex 

 

Zaaktypecode 

Gelderland 

ODGLD[RSIN]-16 (paragraaf 3.1 ZTC Gelderland) 

Productomschrijving Het geven van complex advies op het gebied van bodem voor 
vergunningverlening, meldingen,  ruimtelijke procedures en gemeentelijke of 
provinciale projecten. 
 

Deelproducten - Opvragen en beoordelen van offertes voor alle vormen van onderzoek 
of sanering 

- Beoordelen van een aanvullend of nader bodemonderzoek 
- Beoordelen van een saneringsplan, plan van aanpak, BUS-melding, 

saneringsbestek, monitoringsplan of saneringsevaluatie 
- Beoordelen van een ingediend evaluatieverslag voor een klein of nieuw 

geval van verontreiniging 
- Het namens de gemeente verrichten of beoordelen van een art. 27-, 

art. 28-, art. 29-,art. 30-,art. 39-of art. 41-melding bij de provincie 
- Geven van specialistisch advies bij bezwaar-/beroepprocedures 
- Geven van specialistisch advies in het kader van Besluit bodemkwaliteit 

(bv. advies over grondstromen-/opslag binnen een gemeentelijk 
project)  

 

Betrokken adviseur(s) - Extern: adviesbureau namens initiatiefnemer 
- Intern: specialist 

 
Procedure Sluit aan bij te volgen procedures waar het advies bij hoort.  

 

Grondslag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Woningwet, Bouwverordening, 
Wet ruimtelijke ordening,  
Wet bodembescherming, Besluit bodemkwaliteit 
 

Beoogd resultaat Het behoud van de bodemkwaliteit of het herstel of geschikt maken van de 
bodemkwaliteit na opgetreden bodemverontreiniging. 
 

Bevoegd gezag Gemeente/ provincie  
 

Afhandeltermijn Maximaal 4 weken 
 

Kengetal 10 uur  

 
  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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Activiteit C.1.3 Projectbegeleiding bodem 

 

Zaaktypecode 

Gelderland 

ODGLD[RSIN]-16 (paragraaf 3.1 ZTC Gelderland) 

Productomschrijving Het begeleiden van bodemprojecten namens een gemeente 
 

Deelproducten Het namens de gemeente uitvoeren en coördineren van een bodemproject, 
waaronder: 

- Het opstellen van een projectplan; 
- In beeld brengen van beschikbare bodeminformatie; 
- Uitvraag en beoordeling van offertes; 
- Aansturing uitvoerende bureaus; 
- Beoordeling (tussentijdse) resultaten en rapporten; 
- Advisering van de projectleider bij de gemeente; 
- Bijwonen projectoverleggen en zorg dragen voor afstemming tussen alle 

betrokken partijen. 
-  

Betrokken adviseur(s) - Extern: gemeentelijke projectleider/ contactpersoon, adviesbureau 
namens initiatiefnemer 

- Intern: specialist 
 

Procedure Sluit aan bij te volgen gemeentelijk project.  
 

Grondslag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Woningwet, Bouwverordening 
Wet bodembescherming, Besluit bodemkwaliteit 
 

Beoogd resultaat Het tot een goed einde brengen van het project c.q. initiatief, waarbij het doel 
van een goede bodemkwaliteit gewaarborgd is. 
 

Bevoegd gezag Gemeente/ provincie  
 

Afhandeltermijn Per onderdeel kan dit anders zijn 
 

Kengetal Per situatie/ project kan dit anders zijn. De uren worden dan ook bijgehouden 
en in rekening gebracht bij desbetreffende partner. 

 
  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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Activiteit C.1.4 Beheer bodeminformatiesysteem 

 

Zaaktypecode 

Gelderland 

Niet nader omschreven in het ZTC Gelderland 

Productomschrijving Het invoeren van bodemgegevens in het bodeminformatiesysteem. 
 

Deelproducten - Invoer van rapporten (inclusief besluiten en/of beoordelingen) 
 

Betrokken adviseur(s) - Extern: ICT gemeenten/softwareleverancier 
- Intern: administratief medewerker en specialist 

 

Procedure Niet van toepassing 
  

Grondslag Niet van toepassing 
 

Beoogd resultaat Een actueel beheerd bodeminformatiesysteem dat door de partners is te 
raadplegen.  
 

Bevoegd gezag Gemeente/ provincie 
 

Afhandeltermijn Nieuwe informatie wordt binnen 4 weken verwerkt in het informatiesysteem 
 

Kengetal 1,5 uur  

 
  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 



46 
 

C.2 Geluid en trillingen 

 

Activiteit C.2.1 Advisering geluid en trillingen eenvoudig 

 

Zaaktypecode 

Gelderland 

ODGLD[RSIN]-16 (paragraaf 3.1 ZTC Gelderland) 

Productomschrijving Het geven van advies op het gebied van geluid en trillingen voor 
vergunningverlening, meldingen, ontheffingen, ruimtelijke procedures en 
gemeentelijke of provinciale projecten, waarbij geen sprake is van knelpunten 
rondom geluid. 
 

Deelproducten - Beoordelen of akoestisch onderzoek moet worden opgesteld 
- Uitvoeren van akoestisch berekeningen 
- Beoordelen van een geluidparagraaf in het kader van een 

(omgevings)vergunning of ruimtelijk plan  
- Beoordelen van een akoestisch of trillingenonderzoek  

 

Betrokken adviseur(s) - Extern: afdeling bouwen en ruimtelijke ordening van de gemeente/ 
adviesbureau 

- Intern: specialist  
 

Procedure Sluit aan bij te volgen procedures waar het advies bij hoort. 
  

Grondslag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet ruimtelijke ordening, Artikel 
8.3 en 8.4 Bouwbesluit, Algemene Plaatselijke Verordening, Wet geluidhinder, 
Woningwet, Wet milieubeheer 
 

Beoogd resultaat Het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een 
aanvaardbaar niveau beperken van geluid- en trillinghinder. 
 

Bevoegd gezag Gemeente/ provincie 
 

Afhandeltermijn Maximaal 4 weken (afhankelijk van deelproduct) 
 

Kengetal 4 uur 
 

 
  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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Activiteit C.2.2 Advisering geluid en trillingen complex 

 

Zaaktypecode 

Gelderland 

ODGLD[RSIN]-16 (paragraaf 3.1 ZTC Gelderland) 

Productomschrijving Het geven van advies op het gebied van geluid en trillingen voor 
vergunningverlening, meldingen, ontheffingen, ruimtelijke procedures en 
gemeentelijke of provinciale projecten, waarbij sprake is van geluidgevoelige 
objecten of andere knelpunten rondom geluid. 
 

Deelproducten - Uitvoeren van akoestisch berekeningen 
- Opstellen van een geluidparagraaf in het kader van een 

(omgevings)vergunning of ruimtelijk plan  
- Beoordelen van een akoestisch of trillingenonderzoek en bepalen van 

voorwaarden en maatregelen in het kader van een 
(omgevings)vergunning of ruimtelijk plan 

- Opstellen van een (ontwerp) besluit hogere grenswaarden en/of het 
begeleiden van een procedure hogere grenswaarden en melding aan 
kadaster (1) 

- Zonebeheer industrielawaai  
- Advisering bij bezwaar- en beroepsprocedure 

 
Bijzonderheden: 

(1) De kosten die het kadaster in rekening brengt voor het inschrijven van 
een hogere waarde worden apart in rekening gebracht. 

 

Betrokken adviseur(s) - Extern: afdeling bouwen en ruimtelijke ordening van de gemeente/ 
adviesbureau 

- Intern: specialist  
 

Procedure Sluit aan bij te volgen procedures waar het advies bij hoort. 
  

Grondslag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet ruimtelijke ordening, Artikel 
8.3 en 8.4 Bouwbesluit, Algemene Plaatselijke Verordening, Wet geluidhinder, 
Woningwet, Wet milieubeheer 
 

Beoogd resultaat Het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een 
aanvaardbaar niveau beperken van geluid- en trillinghinder. 
 

Bevoegd gezag Gemeente/ provincie 
 

Afhandeltermijn Maximaal 4 weken (afhankelijk van deelproduct) 
 

Kengetal 10 uur 
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C.3 Luchtkwaliteit/geur 

 

Activiteit C.3.1 Advisering luchtkwaliteit eenvoudig 

 

Zaaktypecode 

Gelderland 

ODGLD[RSIN]-16 (paragraaf 3.1 ZTC Gelderland) 

Productomschrijving Het geven van advies op het gebied van luchtkwaliteit voor 
vergunningverlening, meldingen en ruimtelijke procedures, waarbij geen 
berekening nodig is met een verspreidingsmodel 
 

Deelproducten - Beoordelen van de noodzaak van luchtkwaliteitonderzoek 
- Opstellen of beoordelen van een luchtkwaliteitparagraaf voor ruimtelijke 

plannen 
- Advisering bij bezwaar- en beroepsprocedure 

 

Betrokken adviseur(s) - Extern: adviesbureau 
- Intern: specialist 

 

Procedure Sluit aan bij te volgen procedures waar het advies bij hoort. 
  

Grondslag Wet milieubeheer, Wet luchtkwaliteit, Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, Wet ruimtelijke ordening en het Activiteitenbesluit  
 

Beoogd resultaat Het behoud of het verbeteren van de luchtkwaliteit. 
 

Bevoegd gezag Gemeente/ provincie 
 

Afhandeltermijn Maximaal 4 weken 
 

Kengetal 2 uur 

 
  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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Activiteit C.3.2 Advisering luchtkwaliteit complex 

 

Zaaktypecode 

Gelderland 

ODGLD[RSIN]-16 (paragraaf 3.1 ZTC Gelderland) 

Productomschrijving Het geven van advies op het gebied van lucht voor vergunningverlening, 
meldingen en ruimtelijke procedures, waarbij een berekening nodig is met een 
verspreidingsmodel 
 

Deelproducten - (Laten) uitvoeren en beoordelen van een onderzoek naar luchtkwaliteit 
- Opstellen of beoordelen van een luchtkwaliteitparagraaf voor ruimtelijke 

plannen 
- Advisering bij bezwaar- en beroepsprocedure 

 

Betrokken adviseur(s) - Extern: adviesbureau 
- Intern: specialist 

 

Procedure Sluit aan bij te volgen procedures waar het advies bij hoort. 
  

Grondslag Wet milieubeheer, Wet luchtkwaliteit, Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, Wet ruimtelijke ordening en het Activiteitenbesluit  
 

Beoogd resultaat Het behoud of het verbeteren van de luchtkwaliteit  
 

Bevoegd gezag Gemeente/ provincie 
 

Afhandeltermijn Maximaal 4 weken 
 

Kengetal 10 uur 

  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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Activiteit C.3.3 Advisering geur eenvoudig 

 

Zaaktypecode 

Gelderland 

ODGLD[RSIN]-16 (paragraaf 3.1 ZTC Gelderland) 

Productomschrijving Het geven van advies op het gebied van geur voor vergunningverlening, 
meldingen en ruimtelijke procedures, waarbij sprake is van geen of slechts 1 
relevante bron die bijdraagt aan geurhinder in de omgeving  
 

Deelproducten - Beoordelen van de noodzaak van onderzoek naar geurhinder 
- Opstellen of beoordelen van een geurparagraaf voor 

vergunningverlening of ruimtelijke plannen 
- Advisering bij bezwaar- en beroepsprocedure 

 

Betrokken adviseur(s) - Extern: adviesbureau 
- Intern: specialist 

 

Procedure Sluit aan bij te volgen procedures waar het advies bij hoort. 
  

Grondslag Wet milieubeheer, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet ruimtelijke 
ordening, het Activiteitenbesluit, Wet geurhinder en veehouderij en BAT 
Reference Documents (BREFs) 
 

Beoogd resultaat Het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een 
aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder. 
 

Bevoegd gezag Gemeente/ provincie 
 

Afhandeltermijn Maximaal 4 weken 
 

Kengetal 5 uur 

 
  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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Activiteit C.3.4 Advisering geur complex 

 

Zaaktypecode 

Gelderland 

ODGLD[RSIN]-16 (paragraaf 3.1 ZTC Gelderland) 

Productomschrijving Het geven van advies op het gebied van geur voor vergunningverlening, 
meldingen en ruimtelijke procedures, waarbij sprake is van meerdere 
relevante bronnen die bijdragen aan geurhinder in de omgeving 
 

Deelproducten - (Laten) uitvoeren en beoordelen van een onderzoek naar geurhinder  
- Opstellen of beoordelen van een geurparagraaf voor 

vergunningverlening of ruimtelijke plannen 
- Advisering bij bezwaar- en beroepsprocedure 

 

Betrokken adviseur(s) - Extern: adviesbureau 
- Intern: specialist 

 

Procedure Sluit aan bij te volgen procedures waar het advies bij hoort. 
  

Grondslag Wet milieubeheer, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet ruimtelijke 
ordening, het Activiteitenbesluit, Wet geurhinder en veehouderij en BAT 
Reference Documents (BREFs) 
 

Beoogd resultaat Het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een 
aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder. 
 

Bevoegd gezag Gemeente/ provincie 
 

Afhandeltermijn Maximaal 4 weken 
 

Kengetal 10 uur 

 
  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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C.4 Externe veiligheid 

 

Activiteit C.4.1 Advisering externe veiligheid eenvoudig 

 

Zaaktypecode 

Gelderland 

ODGLD[RSIN]-16 (paragraaf 3.1 ZTC Gelderland) 

Productomschrijving Het geven van adviezen zonder complexe berekeningen op het gebied van 
externe veiligheid voor vergunningverlening, ruimtelijke procedures en 
gemeentelijke of provinciale projecten. 

 

Deelproducten - Vooradvies  
- Vooroverleg 
- Toetsing en advisering relevantie externe veiligheid 
- Toetsing aan Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen. 
- Opstellen of beoordelen Externe veiligheid paragraaf RO voor 

vergunningverlening of ruimtelijke plannen 
- Toestemming laden en lossen gevaarlijke stoffen 
- Toestemming voor het afwijken van de aangewezen route voor het 

transport van gevaarlijke stoffen 
 

Betrokken adviseur(s) - Extern: adviesbureau, Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland (VNOG) 
- Intern: specialist 

 

Procedure Sluit aan bij te volgen procedures waar het advies bij hoort. 
  

Grondslag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet ruimtelijke ordening, Wet 
milieubeheer, Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo 1999), Vuurwerkbesluit 
Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), Besluit transportroutes externe 
veiligheid, Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb), Registratiebesluit 
externe veiligheid, Regeling provinciale risicokaart (bij Wet Veiligheidsregio’s) 
Gemeentelijke EV-beleidsvisies, ADNR en Nota Van Houwelingen 1988 
 

Beoogd resultaat Het behoud of het verbeteren van de externe veiligheid, waardoor er een zo 
laag mogelijk risico ontstaat van ongevallen met slachtoffers. 

 

Bevoegd gezag Gemeente/ provincie 
 

Afhandeltermijn Maximaal 4 weken 
 

Kengetal 5 

 

  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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Activiteit C.4.2 Advisering externe veiligheid complex 

 

Zaaktypecode 

Gelderland 

ODGLD[RSIN]-16 (paragraaf 3.1 ZTC Gelderland) 

Productomschrijving Het geven van adviezen met complexe berekeningen op het gebied van 
externe veiligheid voor vergunningverlening, ruimtelijke procedures en 
gemeentelijke of provinciale projecten.  
 

Deelproducten - Vooroverleg 
- Vooradvies 
- Het maken van berekeningen voor transportroutes inrichtingen of 

buisleidingen 
- Beoordeling (QRA) berekening inrichting, transport of buisleiding 
- Toetsing aan Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen. 
- Opstellen of beoordelen Externe veiligheid paragraaf RO voor 

vergunningverlening of ruimtelijke plannen 
- Advisering bij bezwaar- en beroepsprocedure 

    

Betrokken adviseur(s) - Extern: adviesbureau, Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland (VNOG) 
- Intern: specialist 

 

Procedure Sluit aan bij te volgen procedures waar het advies bij hoort. 
  

Grondslag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet ruimtelijke ordening, Wet 
milieubeheer, Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo 1999), Vuurwerkbesluit 
Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), Besluit transportroutes externe 
veiligheid, Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb), Registratiebesluit 
externe veiligheid, Regeling provinciale risicokaart (bij Wet Veiligheidsregio’s) 
Gemeentelijke EV-beleidsvisies, ADNR en Nota Van Houwelingen 1988 
 

Beoogd resultaat Het behoud of het verbeteren van de externe veiligheid, waardoor er een zo 
laag mogelijk risico ontstaat van ongevallen met slachtoffers. 

 

Bevoegd gezag Gemeente/ provincie 
 

Afhandeltermijn Maximaal 4 weken 
 

Kengetal Dit is afhankelijk van de benodigde deelproducten. Daarom wordt dit product 
per uur inzet verrekend. 
 

 

 

  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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C.5 Milieueffectrapportage 

 

Activiteit C.5.1 Beoordeling van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) bij 

MER-procedures 

 

Zaaktypecode 

Gelderland 

ODGLD[RSIN]-16 (paragraaf 3.1 ZTC Gelderland) 

Productomschrijving Het verstrekken van advies over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) 
en het inwinnen van advies bij de Commissie voor de milieueffectrapportage. 
 

Deelproducten - Verstrekken van advies over de NRD met de gemeente/provincie  in de 
rol van bevoegd gezag en initiatiefnemer 

- Verstrekken van advies over de NRD met de gemeente/provincie in de 
rol van bevoegd gezag, maar niet als initiatiefnemer 

- Verstrekken van advies over de NRD met de gemeente/provincie in de 
rol van wettelijk adviseur 

- Vragen om advies aan de Commissie voor de milieueffectrapportage  
over de NRD. Het gaat hierbij om een vrijwillig, niet wettelijk verplicht 
advies 

- Publiceren van de NRD 
- Vragen om advies bij de adviserende instanties 

 

Betrokken adviseur(s) - Extern: afdeling Ruimtelijke ordening gemeente, provincie, waterschap, 
Rijkswaterstaat 

- Intern: vergunningverlener en waar nodig specialisten en jurist 
 

Procedure Zie hoofdstuk 7 Wet milieubeheer 
  

Grondslag Wet milieubeheer, artikel 7.24 (beperkte procedure) en artikel 7.27 
(uitgebreide procedure) 
 

Beoogd resultaat Advies voor een gedegen NRD, zodat een goede basis wordt gelegd voor de 
MER en het duidelijk is welke varianten en milieueffecten worden onderzocht. 
 

Bevoegd gezag Gemeente/ provincie 
 

Afhandeltermijn Maximaal 4 weken 
 

Kengetal 16 uur 

 
  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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Activiteit C.5.2 Beoordeling en afhandeling van een milieueffectrapportage 

 

Zaaktypecode 

Gelderland 

ODGLD[RSIN]-16 (paragraaf 3.1 ZTC Gelderland) 

Productomschrijving Het verstrekken van advies over de milieueffectrapportage (MER), inclusief 
eventueel ingediende zienswijzen, en het inwinnen van advies bij de 
Commissie voor de milieueffectrapportage en adviserende instanties. 
 

Deelproducten - Verstrekken van advies over de MER met de gemeente/provincie in de 
rol van bevoegd gezag en initiatiefnemer 

- Verstrekken van advies over de MER met de gemeente/provincie in de 
rol van bevoegd gezag, maar niet als initiatiefnemer 

- Verstrekken van advies over de MER met de gemeente/provincie in de 
rol van wettelijk adviseur 

- Vragen om advies aan de Commissie voor de milieueffectrapportage 
over de MER. Dit is wettelijk verplicht bij de uitgebreide procedure. Bij 
de beperkte procedure betreft het een vrijwillig, dus niet wettelijk 
verplicht advies 

- Publiceren van de MER 
- Vragen om advies bij de adviserende instanties 
- Advisering bij bezwaar- en beroepsprocedure 

 

Betrokken adviseur(s) - Extern: afdeling RO gemeente, provincie, waterschap, Rijkswaterstaat 
- Intern: vergunningverlener en waar nodig specialisten en jurist 

 

Procedure Zie hoofdstuk 7 Wet milieubeheer 
  

Grondslag Wet milieubeheer, artikel 7.24 (beperkte procedure) en artikel 7.27 
(uitgebreide procedure) 
 

Beoogd resultaat Advies op de MER (inclusief inwinnen adviezen bij Commissie MER en 
adviserende instanties) en publicatie ervan. 
 

Bevoegd gezag Gemeente/ provincie 
 

Afhandeltermijn Binnen de wettelijk vastgestelde termijnen 
 

Kengetal Per zaak kan dit anders zijn. De uren worden per zaak dan ook bijgehouden 
en in rekening gebracht bij desbetreffende partner. 

  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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Activiteit C.5.3 Beoordeling van de noodzaak voor een milieueffectrapportage 

 

Zaaktypecode 

Gelderland 

ODGLD[RSIN]-16 (paragraaf 3.1 ZTC Gelderland) 

Productomschrijving De beoordeling van de noodzaak voor een milieueffectrapportage (MER) voor 
direct MER-plichtige activiteiten, MER-beoordelingsplichtige activiteiten of 
activiteiten waarvoor een vormvrije MER-beoordeling moet worden 
uitgevoerd. 
 

Deelproducten - Beoordelen van de noodzaak voor een MER voor activiteiten genoemd in 
tabel C of D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage 

- Verzorgen van de vereiste publicatie en publicatie in de Staatscourant 
en in een huis-aan-huis-blad bij de beslissing dat geen MER nodig is bij 
een activiteit boven de drempelwaarde uit tabel D van de bijlage van 
het Besluit milieueffectrapportage 

- Verzorgen van de vereiste publicatie bij de beslissing dat een MER moet 
worden opgesteld bij een activiteit genoemd in tabel D van de bijlage 
van het Besluit milieueffectrapportage 

 

Betrokken adviseur(s) - Extern: afdeling Ruimtelijke ordening gemeente, provincie, waterschap, 
Rijkswaterstaat 

- Intern: vergunningverlener en waar nodig specialisten en jurist 
 

Procedure Hoofdstuk 7 Wet milieubeheer 
  

Grondslag Wet milieubeheer, artikel 7.16 en het Besluit milieueffectrapportage, artikel 2 
lid 5 
 

Beoogd resultaat Een gemotiveerd advies aan het bevoegd gezag over de noodzaak om al dan 
niet een MER te verlangen. 
 

Bevoegd gezag Gemeente/ provincie 
 

Afhandeltermijn Uiterlijk binnen 6 weken na het indienen van de aanmeldnotitie 
 

Kengetal 10 uur 

  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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Activiteit C.5.4 Beoordeling van de noodzaak voor een (vormvrije) MER-

beoordeling 

 

Zaaktypecode 

Gelderland 

ODGLD[RSIN]-16 (paragraaf 3.1 ZTC Gelderland) 

Productomschrijving De beoordeling van de noodzaak voor een MER-beoordeling of vormvrije MER-
beoordeling. 
 

Deelproducten - Beoordelen van de noodzaak voor een vormvrije MER-beoordeling aan 
de hand van de drempelwaarden in tabel D van de bijlage van het 
Besluit milieueffectrapportage 

- Beoordelen van de noodzaak voor een MER-beoordeling aan de hand 
van de drempelwaarden in tabel D van de bijlage van het Besluit 
milieueffectrapportage en/of de uitkomsten van een vormvrije MER-
beoordeling 

 

Betrokken adviseur(s) - Extern: afdeling Ruimtelijke ordening gemeente, provincie, waterschap, 
Rijkswaterstaat 

- Intern: vergunningverlener en waar nodig specialisten en jurist 
 

Procedure Hoofdstuk 7 Wet milieubeheer 
  

Grondslag Wet milieubeheer, artikel 7.2, 7.16 en het Besluit milieueffectrapportage 
 

Beoogd resultaat Een gemotiveerd advies aan het bevoegd gezag omtrent de noodzaak om al 
dan niet een MER-beoordeling  of vormvrije MER-beoordeling te verlangen. 
 

Bevoegd gezag Gemeente/ provincie 
 

Afhandeltermijn Maximaal 4 weken 
 

Kengetal 4 uur 

 

  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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C.6 Juridische zaken 

 

Activiteit C.6.1  Behandeling bezwaar  

 

Zaaktypecode 

Gelderland 

ODGLD[RSIN]-14 (paragraaf 3.4 ZTC Gelderland) 
 

Productomschrijving Belanghebbenden kunnen tegen besluiten bezwaar aantekenen, Dit product 
omvat de behandeling van alle voorkomende milieuaspecten rondom bezwaar.  
 

Deelproducten - Het voeren van verweer (namens het bevoegd gezag) bij 
bezwarencommissie  

- Advisering met betrekking tot de bezwaarschriften zowel op technische 
als juridische aspecten 

- Zorg dragen voor het aanleveren van procesdossiers voor 
bezwarencommissie 

- Verzorgen van correspondentie met belanghebbenden en 
bezwarencommissie 

- Opstellen van verweerschriften en pleitnota’s  
- Vertegenwoordiging bevoegd gezag bij bezwarencommissie  
- Het nemen van een eventueel herstelbesluit 
- Uitwerken advies van de bezwarencommissie    
- Opstellen van beslissingen op bezwaar voor het bevoegd gezag  

 
Bij bezwaren van meervoudige besluiten waarbij dus meerdere aspecten dan 
alleen milieu voorkomen, vervallen een aantal van deze deelproducten. Dan 
leveren we alleen advies en vertegenwoordiging voor de milieuaspecten.  
 

Betrokken adviseur(s) - Extern: Gemeente, Provincie, bezwarencommissies en eventuele derden 
indien dit noodzakelijk is voor motivering en benodigde onderzoeken.  

- Intern: jurist icm vergunningverlener en/of toezichthouder en waar 
nodig specialisten 

 

Procedure Conform de Algemene wet bestuursrecht 
 

Grondslag Algemene wet bestuursrecht, hoofdstukken 6,7 en 8, Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, hoofdstuk 6  
  

Beoogd resultaat Een helder en juridisch correct advies in het kader van bezwaren. Verder 
wordt beoogd dat de genomen besluiten in stand blijven in 
bezwaarprocedures.  
 

Bevoegd gezag Gemeente 
 

Afhandeltermijn Is afhankelijk van de behandeling bij bezwarencommissies. De Algemene wet 
bestuursrecht geeft termijnen voor de afhandeling van bezwaarschriften. 
 

Kengetal Per zaak kan dit anders zijn. De uren worden per zaak dan ook bijgehouden en 
in rekening gebracht bij desbetreffende partner. 

  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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Activiteit C.6.2  Behandeling voorlopige voorziening  

 

Zaaktypecode 

Gelderland 

ODGLD[RSIN]-13 (paragraaf 3.15 ZTC Gelderland) 
 

Productomschrijving Belanghebbenden kunnen de rechtbank/Raad van State verzoeken om een 
voorlopige voorziening te treffen. Dit product omvat de behandeling van alle 
voorkomende aspecten rondom de voorlopige voorziening. 
 

Deelproducten - Het voeren van verweer (namens het bevoegd gezag) bij rechtbank of 
Raad van State. 

- Zorgdragen voor het aanleveren van procesdossiers voor rechtbank of 
Raad van State 

- Verzorgen van correspondentie met belanghebbenden, rechtbank of 
Raad van State 

- Opstellen van verweerschriften en pleitnota’s  
- Vertegenwoordiging bevoegd gezag tijdens zitting bij rechtbank of Raad 

van State 
- Uitwerken vonnis/uitspraak van de voorzieningenrechter 
- Eventueel advisering college over vonnis/uitspraak 

 
Bij een behandeling voorlopige voorziening van meervoudige besluiten waarbij 
dus meerdere aspecten dan alleen milieu voorkomen, vervallen een aantal van 
deze deelproducten. Dan leveren we alleen advies en vertegenwoordiging voor 
de milieuaspecten.  
 

Betrokken adviseur(s) - Extern: Gemeente, Provincie, eventuele derden indien dit noodzakelijk is 
voor motivering en benodigde onderzoeken.  

- Intern: jurist icm vergunningverlener en/ of toezichthouder en waar 
nodig specialisten 

 

Procedure Conform de Algemene wet bestuursrecht 
 

Grondslag Algemene wet bestuursrecht, hoofdstukken 6,7 en 8, Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, hoofdstuk 6  
  

Beoogd resultaat Een helder en juridisch correct advies in het kader van de voorlopige 
voorziening.  
 

Bevoegd gezag Gemeente 
 

Afhandeltermijn Is afhankelijk van de behandeling bij de rechtbank of de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Algemene wet bestuursrecht 
geeft termijnen voor de afhandeling hiervan. 
 

Kengetal Per zaak kan dit anders zijn. De uren worden per zaak dan ook bijgehouden en 
in rekening gebracht bij desbetreffende partner. 

  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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Activiteit C.6.3  Behandeling (hoger) beroep  

 

Zaaktypecode 

Gelderland 

ODGLD[RSIN]-15 (paragraaf 3.2 ZTC Gelderland) 

Productomschrijving Belanghebbenden kunnen tegen besluiten een (hoger) beroep aantekenen, Dit 
product omvat de behandeling van alle voorkomende milieuaspecten rondom 
(hoger) beroep. 

 

Deelproducten - Het voeren van verweer (namens het bevoegd gezag) bij rechtbank of 
Raad van State 

- Het zorg dragen voor het aanleveren van procesdossiers voor rechtbank 
of Raad van State 

- verzorgen van correspondentie met belanghebbenden, rechtbank en Raad 
van State; 

- Opstellen van verweerschriften en pleitnota’s  
- vertegenwoordiging bevoegd gezag bij rechtbank of Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State 
- het eventueel nemen van herstelbesluiten 
- De uitspraak van de rechtbank of Raad van State uitwerken. 
- Eventueel advisering college over uitspraak 

 
Bij (hoger) beroep van meervoudige besluiten waarbij dus meerdere aspecten 
dan alleen milieu voorkomen, vervallen een aantal van deze deelproducten. Dan 
leveren we alleen advies en vertegenwoordiging voor de milieuaspecten.  
 

Betrokken adviseur(s) - Extern: Gemeente, Provincie, eventuele derden indien dit noodzakelijk is 
voor motivering en benodigde onderzoeken.  

- Intern: jurist icm vergunningverlener en/ of toezichthouder en waar nodig 
specialisten 

 

Procedure Conform de Algemene wet bestuursrecht 
 

Grondslag Algemene wet bestuursrecht, hoofdstukken 6,7 en 8, Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, hoofdstuk 6  
  

Beoogd resultaat Een helder en juridisch correct advies in het kader van (hoger) beroep. Verder 
wordt beoogd dat de genomen besluiten in stand blijven in de (hoger) 
beroepsprocedure.  
 

Bevoegd gezag Gemeente 
 

Afhandeltermijn Is afhankelijk van de behandeling bij de rechtbank en Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Algemene wet bestuursrecht 
geeft termijnen voor de afhandeling van (hoger) beroepschriften. 
 

Kengetal Per zaak kan dit anders zijn. De uren worden per zaak dan ook bijgehouden en 
in rekening gebracht bij desbetreffende partner. 

  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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Activiteit C.6.4 Vertegenwoordiging gemeente bij (pre)mediationtrajecten 

 

Zaaktypecode 

Gelderland 

Niet nader omschreven in het ZTC Gelderland 

Productomschrijving (Pre)Mediation is het gezamenlijk door partijen zelf oplossen van een geschil 
met behulp van een neutrale derde (mediator). Dit proces kan plaatsvinden 
alvorens een geschil bij de rechter te brengen. Maar het kan ook naast een 
gerechtelijke procedure plaatsvinden. Het resultaat kan door de rechter 
meegewogen worden. 
Dit product omvat de deelname, namens het bevoegd gezag, aan een 
mediationtraject. 
  

Deelproducten - Voorbereiding (b.v. dossieronderzoek) 
- Deelname in bijeenkomsten 
- Uitwerken van de (deel)uitkomsten 

 

Betrokken adviseur(s) - Extern: Mediator, betrokken partijen 
- Intern: Afhankelijk waar het over gaat  

 

Procedure Sluit waar nodig en gevraagd aan bij de handelingen van de mediator. 
 

Grondslag Niet van toepassing 
 

Beoogd resultaat Komen tot een vaststellingsovereenkomst. 
 

Bevoegd gezag Gemeente 
 

Afhandeltermijn Geen wettelijke termijnen. In acht nemen van de door de mediator gestelde 
termijnen conform Algemene wet bestuursrecht. 
  

Kengetal Per zaak kan dit anders zijn. De uren worden per zaak dan ook bijgehouden en 
in rekening gebracht bij desbetreffende partner. 

  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 



62 
 

Activiteit C.6.5 Behandeling Wob verzoeken (voor provincie) 

  

Zaaktypecode 

Gelderland 

Niet nader omschreven in het ZTC Gelderland 

Productomschrijving Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur kan iedereen verzoeken om 
informatie (Wob-verzoek). In principe moet deze informatie gegeven worden, 
tenzij het bijvoorbeeld vertrouwelijke informatie of persoonsgegevens betreft. 
Het verzoek kan zowel schriftelijk als mondeling worden gedaan. 
Dit product wordt alleen uitgevoerd voor de provincie, omdat de archieftaken 
van de gemeentes nog bij de gemeentes liggen. 
 

Deelproducten - Beoordelen van het verzoek 
- Verzamelen van informatie 
- Opstellen brief voornemen tot afwijzing of toewijzing van het Wob verzoek 
- Opstellen besluit op het Wob-verzoek (toe- of afwijzen) 
- Bij toewijzing, toesturen gevraagde gegevens 

 

Betrokken adviseur(s) - Extern: Provincie , eventuele derden indien dit noodzakelijk is voor 
motivering en benodigde onderzoeken.  

- Intern: jurist icm vergunningverlener en/ of toezichthouder 
 

Procedure Conform de Wet openbaarheid van bestuur 
 

Grondslag Wet openbaarheid van bestuur (art. 5)  
 

Beoogd resultaat Een correcte afhandeling van een Wob-verzoek conform de Wet openbaarheid 
van bestuur 
 

Bevoegd gezag Provincie 
 

Afhandeltermijn 4 weken (eenmalig te verdagen met 4 weken) 
 
Het verstrekken van milieu-informatie kent een afwijkende termijn, namelijk 2 
weken indien de verwachting is dat een belanghebbende daar bezwaar tegen 
heeft (artikel 6, zesde lid Wob). 
 

Kengetal Per verzoek kan dit anders zijn. De uren worden per verzoek dan ook 
bijgehouden en in rekening gebracht bij desbetreffende partner. 

 

  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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C.7 Milieuzonering 

 

Activiteit C.7.1 Advisering milieuzonering eenvoudig 

 

Zaaktypecode 

Gelderland 

ODGLD[RSIN]-16 (paragraaf 3.1 ZTC Gelderland) 

Productomschrijving Het adviseren over milieuzonering tussen verschillende functies conform de 
systematiek van de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering en het 
beoordelen van de toelaatbaarheid van bedrijven bij uitgifte van 
bedrijfskavels, waarbij sprake is van de inpassing van enkelvoudige bedrijven 
en/ of in de omgeving van een in te passen milieugevoelig object slechts een 
enkel bedrijf aanwezig is 
 

Deelproducten - Uitvoeren van milieuzoneringsonderzoek voor bestaande 
bedrijventerreinen of individuele bedrijven en andere 
omgevingsbelastende ontwikkelingen 

- Uitvoeren van milieuzoneringsonderzoek voor nieuwe of bestaande 
milieugevoelige objecten 

- Beoordelen van een milieuzoneringsparagraaf  voor een 
bestemmingsplan 

- Opstellen van een milieuzoneringsparagraaf voor een bestemmingsplan 
- Milieuadvies uitgifte bedrijfskavels (beoordeling type bedrijvigheid aan 

de hand van milieucategorieën) 
- Advisering bij bezwaar- en beroepsprocedure 

 

Betrokken adviseur(s) - Extern: adviesbureau, afdeling RO gemeente 
- Intern: specialist en waar nodig vergunningverlener en/ of 

toezichthouder 
 

Procedure Sluit aan bij te volgen procedures waar het advies bij hoort. 
 

Grondslag VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering, Wet ruimtelijke ordening, artikel 
3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening, Bestemmingsplan 
 

Beoogd resultaat Toepassen van milieuzonering in ruimtelijke plannen en 
omgevingsvergunningen (afwijking bestemmingsplan) ter voorkoming van 
hinder door bedrijven. 
 

Bevoegd gezag Gemeente/ provincie 
 

Afhandeltermijn Maximaal 4 weken 
 

Kengetal 2 uur 

 
  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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Activiteit C.7.2 Advisering milieuzonering complex 

 

Zaaktypecode 

Gelderland 

ODGLD[RSIN]-16 (paragraaf 3.1 ZTC Gelderland) 

Productomschrijving Het adviseren over milieuzonering tussen verschillende functies conform de 
systematiek van de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering en het 
beoordelen van de toelaatbaarheid van bedrijven bij uitgifte van bedrijfskavels 
waarbij sprake is van meerdere bedrijven en/ of milieugevoelige objecten 
 

Deelproducten - Uitvoeren van milieuzoneringsonderzoek voor nieuwe of bestaande 
bedrijventerreinen of individuele bedrijven en andere 
omgevingsbelastende ontwikkelingen 

- Uitvoeren van milieuzoneringsonderzoek voor nieuwe of bestaande 
milieugevoelige objecten 

- Beoordelen van een milieuzoneringsparagraaf  voor een 
bestemmingsplan 

- Opstellen van een milieuzoneringsparagraaf voor een bestemmingsplan 
- Milieuadvies uitgifte bedrijfskavels (beoordeling type bedrijvigheid aan 

de hand van milieucategorieën) 
- Advisering bij bezwaar- en beroepsprocedure 

 

Betrokken adviseur(s) - Extern: adviesbureau, afdeling RO gemeente 
- Intern: specialist en waar nodig vergunningverlener en/ of 

toezichthouder 
 

Procedure Sluit aan bij te volgen procedures waar het advies bij hoort. 
 

Grondslag VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering, Wet ruimtelijke ordening, artikel 
3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening, Bestemmingsplan 
 

Beoogd resultaat Toepassen van milieuzonering in ruimtelijke plannen en 
omgevingsvergunningen (afwijking bestemmingsplan) ter voorkoming van 
hinder door bedrijven. 
 

Bevoegd gezag Gemeente/ provincie 
 

Afhandeltermijn Maximaal 4 weken 
 

Kengetal 10 uur 

  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 



65 
 

C.8 Archeologie 

 

Activiteit C.8.1. Advisering archeologie eenvoudig 

 

Zaaktypecode 

Gelderland 

ODGLD[RSIN]-16 (paragraaf 3.1 ZTC Gelderland) 

Productomschrijving Het geven van eenvoudig advies op het gebied van archeologie voor 
vergunningverlening, meldingen, ruimtelijke procedures en gemeentelijke of 
provinciale projecten. 
 

Deelproducten - Advisering voor archeologie in ruimtelijke plannen en bij 
vergunningprocedures (o.a. beoordelen of onderzoek nodig is, 
afstemming over onderzoeksopzet, beoordelen paragraaf 
archeologie in ruimtelijke procedure) 

- Beoordelen van archeologische bureauonderzoeken en 
booronderzoeken 

 

Betrokken adviseur(s) - Extern: adviesbureau namens initiatiefnemer. 
- Intern: specialist 

 

Procedure Sluit aan bij te volgen procedures waar het advies bij hoort.  
 

Grondslag Erfgoedwet, Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, vigerende 
versie), het gemeentelijk archeologiebeleid (archeologische waarden- en 
verwachtingskaart, beleidsadvieskaart, beleidsdocument), Wet ruimtelijke 
ordening, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.  
 

Beoogd resultaat Behoud van archeologische waarden of het op de juiste wijze documenteren 
van de archeologische waarden bij een opgraving of archeologische 
begeleiding. 
 

Bevoegd gezag Gemeente / provincie / Rijk 
 

Afhandeltermijn Maximaal 4 weken 
 

Kengetal 5 uur 

 

  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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Activiteit C.8.2 Advisering archeologie complex 

 

Zaaktypecode 

Gelderland 

ODGLD[RSIN]-16 (paragraaf 3.1 ZTC Gelderland) 

Productomschrijving Het geven van complex advies op het gebied van archeologie voor 
vergunningverlening, meldingen, ruimtelijke procedures en gemeentelijke of 
provinciale projecten. 
 

Deelproducten - Beoordelen Programma van Eisen voor gravend archeologisch 
onderzoek 

- Beoordelen van een rapport van gravend onderzoek 
(proefsleuven, kleinschalige definitieve opgraving, archeologische 
begeleiding, evaluatie- en selectierapport) 

 

Betrokken adviseur(s) - Extern: adviesbureau namens initiatiefnemer 
- Intern: specialist 
-  

Procedure Sluit aan bij te volgen procedures waar het advies bij hoort. 
 

Grondslag Erfgoedwet, Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, vigerende 
versie), het gemeentelijk archeologiebeleid (archeologische waarden- en 
verwachtingskaart, beleidsadvieskaart, beleidsdocument), Wet ruimtelijke 
ordening, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.  
 

Beoogd resultaat Behoud van archeologische waarden of het op de juiste wijze documenteren 
van de archeologische waarden bij een opgraving of archeologische 
begeleiding. 
 

Bevoegd gezag Gemeente / provincie / Rijk 
 

Afhandeltermijn Maximaal 4 weken 
 

Kengetal 8 uur 

 

  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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Activiteit C.8.3 Begeleiding en advisering grootschalige archeologische 

projecten 

 

Zaaktypecode 

Gelderland 

ODGLD[RSIN]-16 (paragraaf 3.1 ZTC Gelderland) 

Productomschrijving In het kader van de archeologische monumentenzorg kan een 
maatwerkproduct mogelijk zijn.  

 

Deelproducten - Beoordelen rapporten van een complexe en grootschalige 
opgraving 

- Veldinspecties 
- Archeologische directievoering 
- Opstellen, of meehelpen met opstellen, van een projectplan en/of 

uitvoering projecten 
- Grootschalige planinpassing 
- Adviseren over monitoring en beheer van archeologische 

monumenten 
 

Betrokken adviseur(s) - Extern: archeologisch uitvoerder, archeologisch adviesbureau. 
- Intern: specialist 

 

Procedure Dit is van het deelproduct afhankelijk 
 
 

Grondslag Erfgoedwet, Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, vigerende versie), 
het gemeentelijk archeologiebeleid (archeologische waarden- en 
verwachtingskaart, beleidsadvieskaart, beleidsdocument), Wet ruimtelijke 
ordening, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.  
 

Beoogd resultaat Behoud van archeologische waarden of het op de juiste wijze documenteren 
van de archeologische waarden bij een opgraving of archeologische 
begeleiding. 
 

Bevoegd gezag Gemeente / provincie / Rijk 
 

Afhandeltermijn Afhankelijk van het deelproduct. De afhandeltermijn wordt per opdracht met 
opdrachtgever afgestemd. 
 

Kengetal Dit is afhankelijk van het deelproduct. Daarom wordt dit product per uur inzet 
verrekend. 
 

 

  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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C.9 Cultuurhistorie en erfgoed 

 

Activiteit C.9.1 Cultuurhistorische toets onderzoeksrapport 

 

Zaaktypecode 

Gelderland 

ODGLD[RSIN]-16 (paragraaf 3.1 ZTC Gelderland) 

Productomschrijving Beoordeling van een cultuurhistorisch onderzoeksrapport (bouwhistorie, 
historische geografie, historische stedenbouwkunde) met als resultaat een 
geaccordeerd onderzoeksrapport. Deze wordt getoetst voor ruimtelijke 
plannen of een omgevingsvergunning voor de activiteit aanleggen, bouwen 
en/of slopen al dan niet in relatie tot beschermde rijks- en gemeentelijke 
monumenten of beeldbepalende en karakteristieke objecten of gebieden. 
 

Deelproducten Beoordeling van: 
- een quickscan / Bureauonderzoek cultuurhistorische waarden 
(vooronderzoek) 
- een cultuurhistorische verkenning (inventarisatie exterieur) 
- een cultuurhistorische opname (inclusief waardenstelling) 
- een cultuurhistorisch ontleding (volledig en uitgebreid) 
- een Programma van Eisen voor cultuurhistorisch onderzoek 
- een haalbaarheidsstudie herbestemming 
 

Betrokken adviseur(s) - Extern: bouwkundig of landschapsarchitect (projectbegeleiding/ 
directievoering), cultuurhistorisch adviesbureau (rapportage) 

- Intern: specialist  
 

Procedure De toets geschiedt in een vorm waarin voor opdrachtgever en uitvoerende 
partijen duidelijk omschreven is welke aanpassingen noodzakelijk worden 
geacht en welk eindoordeel kan worden afgegeven.  
 

Grondslag Erfgoedwet, gemeentelijke Erfgoedverordening, erfgoednota, 
cultuurhistorische waarden- en beleidskaart, bestemmingplan, structuurvisie 
Wet ruimtelijke ordening, Wet milieubeheer  
 

Beoogd resultaat Het behoud of het verbeteren van cultuurhistorische waarde van een 
monument of een gebied door deze voldoende in de omgevingsvergunningen 
of ruimtelijke plannen te borgen. 
 

Bevoegd gezag Gemeente/ provincie 
 

Afhandeltermijn Maximaal 4 weken 
 

Kengetal 8 uur 

  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 



69 
 

Activiteit C.9.2 Vooroverleg en advisering erfgoed en cultuurhistorie 

 

Zaaktypecode 

Gelderland 

ODGLD[RSIN]-16 (paragraaf 3.1 ZTC Gelderland) 

Productomschrijving In het kader van vraagstukken rondom erfgoed en cultuurhistorie kan een 
maatwerkproduct nodig zijn. Producten hiervan zijn o.a.:,  

1. Advisering in ruimtelijke plannen 
2. Begeleiding en coördinatie  
3. Bijdrage instandhouding, opstellen en/of beoordelen documenten 
4. Gemeentelijk erfgoedbeleid 

 

Deelproducten 1. Advisering in ruimtelijke plannen: 
- Toetsing relevante cultuurhistorische passages uit ruimtelijke plannen 

en bijbehorende documenten. Dit kan bij o.a.: 
- een structuurvisie 
- ruimtelijke onderbouwingen (ROB’s) en bestemmingsplannen 
- een beheersverordening 
- een erfgoedvisie/ erfgoednota 
- cultuurhistorische waarden-, verwachtingen-, of beleidskaart  
- een milieueffectrapportage 

 2. Begeleiding en coördinatie  
- namens gemeente afhandelen van aanbesteding van het 

cultuurhistorisch onderzoek (offerte uitvraag, beoordeling offertes, 
contractbegeleiding) 

- toezicht op de uitvoerder tijdens de uitvoering van het onderzoek 
(overleg, veldbezoek, voortgangscontrole, etc.) 

- afstemming met gemeente en derden 
3. Instandhouding  

- namens de gemeente beoordelen van documenten m.b.t. 
cultuurhistorische (basis)beschrijvingen, monitoring, aanwijzing en 
bescherming (herijking, aanpassing) 

4. Gemeentelijk erfgoedbeleid 
- evaluatie gemeentelijk erfgoedbeleid 
- begeleiden van updates gemeentelijke cultuurhistorische 

waardekaarten 
- opstellen/beoordelen deelaspecten als subsidies en financieringen, 

restauratiekwaliteit, bouwhistorisch onderzoek, publieksgerichte 
communicatie, etc. 

- afstemming/advisering in relatie tot aanpalende beleidsterreinen 
(natuur en landschap, recreatie en toerisme, archeologie, etc.) 

- opstellen/beoordelen Erfgoedverordening 
- opstellen/beoordelen Subsidieverordening  

 

Betrokken adviseur(s) - Extern: uitvoerder, cultuurhistorisch adviesbureau, commissie 
welstand en monumenten Kwaliteit. 

- Intern: specialist  
 

Procedure Per beleidsveld verschillend. Per product afhankelijk van het vraagstuk, de 
status van het proces, de desbetreffende wettelijke grondslag. 
 

Grondslag Erfgoedwet, Erfgoedverordening, Wet ruimtelijke ordening artikel 2.1 lid 1 
(structuurvisie), artikel  3.1. lid 1 (bestemmingsplan),), artikel 3.38 lid 1 
(beheersverordening) en Besluit ruimtelijke ordening artikel 3.6.1. Europese 
Richtlijn m.e.r.,  
 

Beoogd resultaat Per product afhankelijk 
 

Bevoegd gezag Gemeente/ provincie 
 

Afhandeltermijn Per product afhankelijk. Afhandeltermijn wordt per opdracht met 
opdrachtgever afgestemd. 
 

Kengetal Per deelproduct afhankelijk. Daarom wordt dit product per uur inzet 
verrekend. 

  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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C.10 Licht 

 

Activiteit C.10.1 Advies lichthinder  

 

Zaaktypecode 

Gelderland 

ODGLD[RSIN]-16 (paragraaf 3.1 ZTC Gelderland) 

Productomschrijving Het geven van advies op het gebied van lichthinder voor vergunningverlening 
en ruimtelijke procedures. 
 

Deelproducten - Beoordelen van een onderzoek naar lichthinder en bepalen van 
eventuele (maatwerk)voorschriften voor een melding, 
omgevingsvergunning of ruimtelijk plan 

- Opstellen of beoordelen van een lichtparagraaf voor een 
omgevingsvergunning of ruimtelijk plan  

- Advisering bij bezwaar- en beroepsprocedure 
 

Betrokken adviseur(s) - Extern: adviesbureau 
- Intern: specialist 

 

Procedure Sluit aan bij te volgen procedures waar het advies bij hoort. 
  

Grondslag Activiteitenbesluit, artikel 2.1, 3.56 t/m 3.59, 3.148, Richtlijnen/ 
aanbevelingen Nederlandse Stichting voor de Verlichtingskunde (NSVV), Wet 
milieubeheer, 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
 

Beoogd resultaat Het voorkomen dan wel, voor zover dat niet mogelijk is, het tot een 
aanvaardbaar niveau beperken van lichthinder. 
 

Bevoegd gezag Gemeente/ provincie 
 

Afhandeltermijn Maximaal 4 weken 
 

Kengetal 8 uur 

  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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C.11 Constructieve veiligheid 

 

Activiteit 

 

C.11.1 Advies constructieve veiligheid 

Zaaktypecode 

Gelderland 

ODGLD[RSIN]-16 (paragraaf 3.1 ZTC Gelderland) 

Productomschrijving Advies t.b.v. de constructieve veiligheid 

Deelproducten - Uitvoeren van de volledigheidstoets 
- Toetsen van de aanvraag aan het Bouwbesluit 2012 
- Beoordelen van de constructieve veiligheid 
- Beoordelen van een beroep op gelijkwaardigheid 
- Opstellen van het advies t.b.v. de constructieve veiligheid 
- Beoordelen van een op een later tijdstip aan te leveren gegevens en 

bescheiden 

- Advisering bij bezwaar- en beroepsprocedure 
 

Betrokken  

adviseur(s) 

- Extern: adviesbureau 
- Intern: specialist 

 

Procedure Onderdeel van de reguliere- of uitgebreide procedure. 
 

Grondslag Beleid van bevoegd gezag, Bouwbesluit 2012, Woningwet, Bouwverordening 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Besluit omgevingsrecht, Ministeriele 
regeling omgevingsrecht 
 

Beoogd resultaat Het bevoegd gezag beschikt over een constructief advies waaruit blijkt op welke 
gronden een plan is beoordeeld en welke eventuele voorwaarden er van 
toepassing zijn. Het advies is handhaafbaar en juridisch houdbaar. 
 

Bevoegd gezag Gemeente / provincie  
 

Afhandeltermijn PM 
 

Kengetal 3,5 uur 

 
  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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C.12 Advies i.k.v. de natuurwetgeving 

 

Activiteit C.12.1 Advies natuurbescherming gebieden eenvoudig 

 

Zaaktypecode 

Gelderland 

ODGLD[RSIN]-16 (paragraaf 3.1 ZTC Gelderland) 

Productomschrijving Het adviseren over Natura 2000-gebieden in het kader van de 
Natuurbeschermingswet 1998 en de Habitat- en Vogelrichtlijn ten 
behoeve van ruimtelijke procedures, waarbij sprake is van 1 bedrijf 
met enkele, kleinere emissiebronnen 
 

Deelproducten - Beoordelen van berekeningen met Aerius Calculator en de 
uitkomsten hiervan duiden in relatie tot de PAS 

- Uitvoeren van berekeningen met Aerius Calculator en de 
uitkomsten duiden in relatie tot de PAS 

- Beoordelen van de noodzaak voor het uitvoeren van een 
passende beoordeling in het kader van de 
Natuurbeschermingswet (of Habitat-/Vogelrichtlijn) 

- Inhoudelijk beoordelen van een passende beoordeling in het 
kader van de Natuurbeschermingswet (of Habitat-
/Vogelrichtlijn) 

- Opstellen of beoordelen van een natuurbeschermings-
paragraaf voor een omgevingsvergunning of ruimtelijk plan 
(exclusief soortenbescherming flora en fauna) 

- Advisering bij bezwaar- en beroepsprocedure 
 

Betrokken 

adviseur(s) 

- Extern: adviesbureau, afdeling RO gemeente 
- Intern: specialist 

 

Procedure Sluit aan bij te volgen procedures waar het advies bij hoort. 
  

Grondslag Artikel 19j Natuurbeschermingswet 1998, artikel 6 Habitatrichtlijn 
 

Beoogd resultaat Het voorkomen van significant negatieve effecten op Natura 2000-
gebieden. 
 

Bevoegd gezag Gemeente/ provincie 
 

Afhandeltermijn Maximaal 4 weken 
 

Kengetal 5 uur 

 

  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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Activiteit C.12.2 Advies natuurbescherming gebieden complex 

 

Zaaktypecode 

Gelderland 

ODGLD[RSIN]-16 (paragraaf 3.1 ZTC Gelderland) 

Productomschrijving Het adviseren over Natura 2000-gebieden in het kader van de 
Natuurbeschermingswet 1998 en de Habitat- en Vogelrichtlijn ten 
behoeve van ruimtelijke procedures, waarbij sprake is van 1 bedrijf 
met grotere en/of een groot aantal emissiebronnen of meerdere 
bedrijven met emissiebronnen. 
 

Deelproducten - Beoordelen van berekeningen met Aerius Calculator en de 
uitkomsten hiervan duiden in relatie tot de PAS 

- Uitvoeren van berekeningen met Aerius Calculator en de 
uitkomsten duiden in relatie tot de PAS 

- Beoordelen van de noodzaak voor het uitvoeren van een 
passende beoordeling in het kader van de 
Natuurbeschermingswet (of Habitat-/Vogelrichtlijn). 

- Inhoudelijk beoordelen van een passende beoordeling in het 
kader van de Natuurbeschermingswet (of Habitat-
/Vogelrichtlijn) 

- Opstellen of beoordelen van een natuurbeschermings-
paragraaf voor een omgevingsvergunning of ruimtelijk plan 
(exclusief soortenbescherming flora en fauna) 

- Advisering bij bezwaar- en beroepsprocedure 
 

Betrokken 

adviseur(s) 

- Extern: adviesbureau, afdeling RO gemeente 
- Intern: specialist 

 

Procedure Sluit aan bij te volgen procedures waar het advies bij hoort. 
  

Grondslag Artikel 19j Natuurbeschermingswet 1998, artikel 6 Habitatrichtlijn 
 

Beoogd resultaat Het voorkomen van significant negatieve effecten op Natura 2000-
gebieden. 
 

Bevoegd gezag Gemeente/ provincie 
 

Afhandeltermijn Maximaal 4 weken 
 

Kengetal 10 uur 

 
  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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C.13 Overig 

 

Activiteit C.13.1 Advisering overig in het kader van milieu, ruimtelijke plannen 

en ontwikkelingsprojecten  

 

Zaaktypecode 

Gelderland 

ODGLD[RSIN]-16 (paragraaf 3.1 ZTC Gelderland) 

Productomschrijving Het adviseren over verder voorkomende en vanuit nieuwe, gewijzigde wet- en 
regelgeving voortvloeiende milieuaspecten. 
 

Deelproducten - Het adviseren over de groene wetgeving zoals de Flora- en  
- Het adviseren over ontwikkelingen in of nabij hoogspanningslijnen 
- Het adviseren over ontwikkelingen in of nabij GSM-/UMTS-masten. 
- Het adviseren over ontwikkelingen in of nabij grondwaterbeschermings- 

en waterwingebieden 
- Het adviseren over gezondheidseffecten (bijvoorbeeld over risico’s van 

dierziekten/zoönosen rondom veehouderijbedrijven), waarbij voor een 
meer diepgaand advies de GGD moet worden ingeschakeld 

- Het indicatief adviseren over landbouwontwikkellocaties, zoals bedoeld 
in het Reconstructieplan Achterhoek en Liemers 

- Het adviseren over bedrijfsomvang en bedrijfsgrootte van agrarische 
bedrijven volgens de methode van Standaardopbrengst (SO) en 
Nederlandse Grootte-Eenheden (NGE) 

- Het adviseren over spuitneveldrift bij boomkwekerijen. 
- Het adviseren over de winning van schaliegas 
- Het adviseren over vanuit nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving 

voortvloeiende milieuaspecten 
- Het beoordelen van een milieuparagraaf voor een bestemmingsplan 

over één of meerdere van bovenstaande aspecten 
- Het opstellen van een milieuparagraaf voor een bestemmingsplan over 

één of meerdere van bovenstaande aspecten 
- Opstellen geluidzonebeheersplan 
- Invoeren en actueel houden van kwetsbare objecten in het Informatie 

Systeem Overige Ramptypen (ISOR) 
- Actueel houden van risicobronnen- en contouren in het RRGS. 

 

Betrokken adviseur(s) - Extern: per deelproduct verschillend 
- Intern: per deelproduct verschillend 

 

Procedure Sluit aan bij te volgen procedures waar het advies bij hoort. 
 

Grondslag Per deelproduct verschillend 
 

Beoogd resultaat Toepassen van alle relevante milieuaspecten bij besluitvorming. 
 

Bevoegd gezag Gemeente/ provincie 
 

Afhandeltermijn Per onderdeel wordt afgesproken binnen welke termijn de zaak wordt 
afgehandeld. 
 

Kengetal Per deelproduct afhankelijk. Daarom wordt dit product per uur inzet 
verrekend. 

 
  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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Activiteit C.13.2 Advisering verwerking afvalstoffen 

 

Zaaktypecode 

Gelderland 

ODGLD[RSIN]-16 (paragraaf 3.1 ZTC Gelderland) 

Productomschrijving Het geven van advies op het gebied van verwerking van afvalstoffen door 
inrichtingen. 
 

Deelproducten Beoordelen of afvalstoffen verwerkt mogen worden, o.a. t.a.v. import van 
afvalstoffen (EVOA, ministerie van Infrastructuur en Milieu) 

 

Betrokken adviseur(s) - Extern: Afval overleg Gelderland (AOG) 
- Intern: toezichthouder en waar nodig specialisten 

 

Procedure Sluit aan bij te volgen procedures waar het advies bij hoort. 
  

Grondslag Wet milieubeheer, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
 

Beoogd resultaat Doelmatig beheer van afvalstoffen.  
 

Bevoegd gezag Gemeente/ provincie 
 

Afhandeltermijn Maximaal 10 dagen 
 

Kengetal 3 uur 

 
  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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Activiteit C.13.3 Vertegenwoordiging lokale overleggen  

 

Zaaktypecode 

Gelderland 

Niet nader omschreven in het ZTC Gelderland 

Productomschrijving Voor deelnemende gemeenten en de provincie neemt de ODA deel aan lokale 
overlegstructuren.  
 

Deelproducten - Lokaal handhavingsoverleg 
- Lokaal externe veiligheidsoverleg 

 

Betrokken adviseur(s) - Extern: per overleg verschillende vergunningverleners, toezichthouders, 
handhavers en/ of specialisten 

- Intern: per overleg verschillende vergunningverleners, toezichthouders, 
specialisten en/ of juristen 

 

Procedure De ODA neemt in opdracht van gemeenten en de provincie deel aan 
overlegstructuren. 
 

Grondslag Niet van toepassing 
 

Beoogd resultaat Waar nodig een goede afstemming met betrokken partijen 
 

Bevoegd gezag Gemeente/ provincie 
 

Afhandeltermijn Structurele overleggen 
 

Kengetal 4 uur 

  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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Activiteit C.13.4 Beleidsondersteuning 

 

Zaaktypecode 

Gelderland 

ODGLD[RSIN]-16 (paragraaf 3.1 ZTC Gelderland) 

Productomschrijving Ondersteuning en/of ontwikkeling van beleid op het gebied van 
milieuaspecten, archeologie en erfgoed waarbij geanticipeerd wordt op nieuwe 
ontwikkelingen of gewijzigde wetgeving 
 

Deelproducten Beleid op het gebied van: 
- Vergunningverlening en handhaving milieu; 
- Vergunningverlening en handhaving bouw/sloop; 
- Bodem; 
- Geluid; 
- Externe veiligheid; 
- Lucht; 
- Archeologie; 
- Erfgoed; 
- Bibob; 
- Enz. 

 

Betrokken adviseur(s) - Extern: gemeentelijke en provinciale afdelingen 
- Intern: per vraagstuk verschillende vergunningverleners, 

toezichthouders, specialisten en/ of juristen 
 

Procedure Per beleidsveld verschillend 
  

Grondslag Woningwet, Wet geluidhinder, Wet bodembescherming, Wet milieubeheer 
Waterwet, Monumentenwet, Algemene Plaatselijke Verordening, enz. 
 

Beoogd resultaat Actueel beleid 
 

Bevoegd gezag Gemeente/ provincie 
 

Afhandeltermijn Per project overeen te komen 
 

Kengetal Per deelproduct afhankelijk. Daarom wordt dit product per uur inzet 
verrekend. 

 
  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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Activiteit C.13.5 Front office 

 

Zaaktypecode 

Gelderland 

Niet nader omschreven in het ZTC Gelderland 

Productomschrijving Aannemen van de klantvraag en uitvoeren van intake. Verstrekken van 
informatie, geven van adviezen over producten en dienstverlening en 
aannemen plus eventueel afhandelen van klachten. 
 

Deelproducten - Algemene inhoudelijke informatie over regelgeving en proces 
- Specifieke informatie over regelgeving en proces voor aanvragen en 

procedures, inclusief de complexe aanvragen en procedures 
- Inhoudelijke informatie over (leges)kosten 
- Actueel (laten) houden website (producten, formulieren, diensten). 
- Bewaken van de afhandeling van de klantvraag 
- Aan de balie beoordelen of activiteiten vergunningplichtig zijn (check 

Omgevingsloket Online (OLO) en Activiteitenbesluit Internet module 
(AIM)) 

- Samenstellen aanvraagformulier aan de balie (activiteitenbepaling). 
- Ondersteuning bij OLO en AIM 
- Globaal beoordelen of de aanvraag voldoende gegevens bevat om deze 

in te boeken 
- Specialistische informatie op het gebied van milieu. 
- Bodeminformatie verstrekken aan makelaars, nutsbedrijven en andere 

aanvragers 
- Bodeminformatie verstrekken voor historisch onderzoek (NEN 5725) 
- Inzage milieudossiers inhoudelijk 
- Algemene informatie over asbest 
- Algemene informatie over monumenten 

 

Betrokken adviseur(s) - Extern: front office gemeente 
- Intern: administratief medewerker en waar nodig vergunningverlener, 

toezichthouder, specialisten en/ of jurist 
 

Procedure Niet van toepassing 
 

Grondslag Alle relevante wetgeving op het gebied van milieu, archeologie en 
cultuurhistorie/monumenten. 
 

Beoogd resultaat Zoveel mogelijk zaken direct of binnen zeer korte termijn afdoen. 
 

Bevoegd gezag Gemeente/ provincie 
 

Afhandeltermijn Per onderdeel wordt afgesproken binnen welke termijn de zaak wordt 
afgehandeld. 
 

Kengetal Dit kan per gemeente op een verschillende manier ingezet worden. Daarom 
wordt dit product per uur inzet verrekend. 

  

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 
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Activiteit C.13.6 Projectleiding 

 

Zaaktypecode 

Gelderland 

Niet nader omschreven in het ZTC Gelderland 

Productomschrijving Het leiden van een project 
 

Deelproducten - Opstellen van een projectplan en projectplanning 
- Opzetten van een projectgroep 
- Monitoring en verantwoording van de voortgang van het project 
- Oplevering en afronding 

 

Betrokken adviseur(s) - Extern: Per project verschillend 
- Intern: projectleider en waar nodig vergunningverlener, toezichthouder, 

specialisten en/ of jurist 
 

Procedure Per project verschillend 
 

Grondslag Vraag van opdrachtgever(s) 
 

Beoogd resultaat Resultaten uit het projectplan 
 

Bevoegd gezag Gemeente/ provincie 
 

Afhandeltermijn Staat in de projectplanning 
 

Kengetal Uren staan in het projectplan.  

 

Terug naar 
de inhouds- 
opgave 


