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Aanvraagformulier  
Specifieke uitkering Omgevingsdiensten inzet Interbestuurlijk 

programma (IBP) VTH 2022-2023

Algemene toelichting 

− In dit formulier beschrijft u de activiteiten, waarmee u aanspraak wil maken op de
specifieke uitkering.

− Het doel van deze specifieke uitkering is het realiseren van (additionele) capaciteit
bij omgevingsdiensten en financiële middelen ter beschikking te stellen aan
omgevingsdiensten ter uitvoering van het IBP.

− De aanvraagperiode loopt van 15 september tot en met 14 oktober 2022.

− In artikel 10 lid 2 van de regeling specifieke uitkering omgevingsdiensten is bepaald
dat de omgevingsdienst de activiteiten en urenramingen kan wijzigen in de periode
tussen 15 september 2022 tot 31 december 2023. De pijlertrekkers van het IBP
kunnen op basis van voortschrijdend inzicht ook vragen om andere werkzaamheden.
Om voor alle partijen aanpassingen doelmatig te laten verlopen, worden de
aanvragers en ook de pijlertrekkers dringend verzocht eenmalig wijzigingen in de
periode 1 februari 2023 tot 1 maart 2023 in te dienen bij het ministerie van I&W.

− Het is denkbaar dat aanvragen ten aanzien van bepaalde activiteiten tussen
diensten afgestemd moeten worden. Ook zal er afstemming met Omgevingsdienst
NL plaats moeten vinden aangezien sommige activiteiten ook in de subsidie voor de
uitvoering van het IBP aan Omgevingsdienst NL zijn opgenomen.
Omgevingsdiensten worden dan ook verzocht om hun aanvragen om deze reden aan
Omgevingsdienst NL voor te leggen (info@omgevingsdienst.nl). Vanuit de regierol
van Omgevingsdienst NL worden de aanvragen vervolgens op deze aspecten - door
Omgevingsdienst NL - doorgenomen.

− De activiteiten zijn onderverdeeld in zogenaamde collectieve activiteiten, van
toepassing op alle diensten, en facultatieve1 activiteiten, ter beoordeling aan de
individuele dienst. Voor de collectieve activiteiten is het voor de uitvoering van het
IBP noodzakelijk dat alle diensten participeren.

− Bij het publiceren van de regeling specifieke uitkering omgevingsdiensten op 13
september jl. waren er nog geen vastgestelde pijlerplannen. Voor een aantal
activiteiten kunnen er bij omgevingsdiensten nu al initiatieven zijn - of opgestart
worden - die van belang zijn voor de één of meerdere van de pijlers van het IBP.
Deze initiatieven kunnen, via de vertegenwoordiging van Omgevingsdienst NL in het
IBP, worden voorgelegd aan de betreffende pijlertrekker. Na instemming van de
pijlertrekker kan opname in het activiteitenplan plaatsvinden. Opgemerkt wordt dat
enkel werkzaamheden en daarmee samenhangende kosten vanaf 15 september
2022 in aanmerking komen voor deze regeling.

1 Hiervoor geldt wel dat deze activiteiten gerelateerd zijn aan het interbestuurlijk programma 
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Beoordeling aanvraag 
Om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen, moet het projectplan volledig (in ieder geval 
deel A, B2, D en E) zijn ingevuld. Per onderdeel is aangeven welke aspecten u moet 
beschrijven. 
 
Tijdspad 
15 Sept t/m 14 okt Aanvraagperiode (gemaakte kosten in deze periode tellen mee) 

indienen: postbusvth@minienw.nl. In deze periode is het 
mogelijk om de concept aanvraag te laten toetsen door 
Omgevingsdienst NL. 

1 Nov – 15 nov Beoordeling aanvraag en afgifte definitieve beschikking. Bij de 
beoordeling van de aanvraag zullen wij de pijlertrekkers 
betrekken. 

1 feb. – 1 mrt 2023 mogelijkheid tot indienen wijzigingen op aanwijzing van de 
pijlertrekkers 

 
Collectieve activiteiten 
Hieronder worden de collectieve activiteiten beschreven. De activiteiten die hier niet genoemd 
worden zijn facultatief. 
 

− Activiteit 2: Aanleveren van data voor het IPB op verzoek van Omgevingsdienst NL 
Het programmateam IBP geeft aan welke data de omgevingsdiensten per pijler aan 
moeten leveren. De uitvraag hiervan vindt plaats via Omgevingsdienst NL. Een 
eerste indicatie van de huidige behoefte aan data wordt geleverd in week 39, 2022. 
De verwachting is dat er een aanvullende uitvraag naar data komt voor de periode 1 
februari – 1 maart 2023. 
 

− Activiteit 4: Activiteiten gericht op het krijgen van inzicht in de bestaande vormen 
van bekostiging van de omgevingsdienst en in de voor- en nadelen hiervan. 
Het programmateam IBP geeft aan welke informatie gevraagd wordt (aanvullend op 
de informatie uit/ opgevraagd voor “Omgevingsdiensten in Beeld”) om inzicht in de 
bestaande vormen van bekostiging te krijgen. De uitvraag hiervan vindt plaats via 
Omgevingsdienst NL. Deze informatie is van alle diensten noodzakelijk om een goed 
beeld te kunnen krijgen van de mogelijke consequenties van de introductie van een 
normfinanciering zoals geadviseerd door de commissie van Aartsen. 
 

− Activiteit 6: Activiteiten gericht op de uniforme indeling naar risico van 
zorgbedrijven (risico ranking) volgende uit de inspectiemethodiek Landelijke 
Benadering Risicobedrijven 
Deze activiteit is van toepassing op alle 6 Brzo omgevingsdiensten. 
 

− Activiteit 10: Participeren in het onderzoek onder het IBP gericht op het ontwikkelen 
van één risicoanalyse en uitvoerings- en handhavingsplan per omgevingsdienst 
In het plan van aanpak van pijler 5 zal worden aangegeven welke inzet van de 
omgevingsdiensten wordt verlangd. Vooruitlopend op dit plan van aanpak wordt elke 
omgevingsdienst verzocht hiervoor maximaal 400 uur inzet te reserveren en in de 
(mogelijke) aangepaste aanvraag begin volgend jaar uit te werken. Indien er bij de 
omgevingsdiensten nu al initiatieven zijn kunnen deze (eventueel via 
Omgevingsdienst NL) worden voorgelegd aan de pijlertrekker. 
 
 

 
2 Activiteit 6 is enkel van toepassing voor de Brzo-omgevingsdiensten 
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− Activiteit 11: Opstellen en uitvoeren van implementatieprogramma voor het 
werkgebied van de omgevingsdienst van de risicoanalyse en het uitvoerings- en 
handhavingsplan. 
In het plan van aanpak van pijler 5 zal worden aangegeven welke inzet van de 
omgevingsdiensten wordt verlangd. Vooruitlopend op dit plan van aanpak wordt 
elke omgevingsdienst verzocht hiervoor maximaal 400 uur inzet te reserveren en 
in de (mogelijke) aangepaste aanvraag begin volgend jaar uit te werken. Indien 
er bij de omgevingsdiensten nu al initiatieven zijn kunnen deze (eventueel via 
Omgevingsdienst NL) worden voorgelegd aan de pijlertrekker. 

 
Inzet capaciteit 
Voor de collectieve activiteiten is het voor de uitvoering van het IBP noodzakelijk dat 
alle diensten participeren. Aangezien de exacte projecten binnen de pijlers nog niet 
bekend zijn, geven we hieronder een globale inschatting van de maximale uren die voor 
de inzet voor bepaalde activiteit wenselijk is. Omdat de tijdsbesteding per dienst voor 
het aanleveren van gevraagde data of overige inzet op projecten niet gelijk hoeft te zijn, 
wordt aan de diensten zelf gevraagd de inzet te waarderen. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Activiteit Maximale inzet (in uren) 
2 400 uur voor dataverzameling per pijler 
5 400 
10 400 
11 400 
12 400 



4   van 13 Controleer goed of u alle onderdelen/ vragen beantwoord (of ingevuld) heeft. 

 

 

Deel A Algemene gegevens 
 
Omgevingsdienst  
Naam  
Adres  
Postcode  
Plaats  
  
Contactpersoon  
Naam  
Mailadres  
Telefoonnummer  
  
IBAN  
Rekeningnummer  
Te naam stelling  
  
Periode  
Aanvangsdatum activiteiten  
Einddatum activiteiten  
  
  

 
Samenvatting aan te vragen activiteiten en begrote kosten 
 

nummer Korte omschrijving pijler Totaal 
aantal uren 

Totale 
kosten (€) 

1 Deelname werk- en projectgroepen 1 t/m 6   
2 Aanleveren van data voor het IPB 1 t/m 6   
3 Scholing en opleiding 1 t/m 6   
4 inzicht in de bestaande vormen van bekostiging 

van de omgevingsdienst 
1   

5 implementatie van de Landelijke 
Handhavingsstrategie Omgevingswet 

2/5   

6 uniforme indeling naar risico van zorgbedrijven 
(risico ranking) 

2   

7 openbaar maken van definitieve 
handhavingsbeschikkingen Wabo-inspecties 

2   

8 landelijke arbeidsmarktcampagne 4   
9 onderzoek onder het IBP naar belangrijke 

(transitie)opgaven 
5   

10 één risicoanalyse en uitvoerings- en 
handhavingsplan per omgevingsdienst 

5   

11 Opstellen en uitvoeren van 
implementatieprogramma 

5   

12 Participeren in onderzoek naar mandaten 5   
13 visitaties bij omgevingsdiensten en meewerken 

aan evaluatie van de pilots 
6   

14 plan van aanpak voor het inrichten van een 
systeem van onderzoeken door ILT naar het 
functioneren van het VTH stelsel 

6   

 materiele kosten (max 10% van bedrag genoemd 
in bijlage 2 SPUK) 

   

     
 Totaal    

 



5   van 13 Controleer goed of u alle onderdelen/ vragen beantwoord (of ingevuld) heeft. 

 

 

 
Deel B Collectieve activiteiten 
Onderstaande activiteiten dienen tenminste onderdeel uit te maken van de aanvraag. 
 

 

1. Activiteit 2: Aanleveren van data voor het IBP op verzoek van Omgevingsdienst NL 
 
 

 
 

 
  

Toelichting: 
Het programmateam IBP geeft aan welke data de omgevingsdiensten per pijler aan moeten leveren. 
De uitvraag hiervan vindt plaats via Omgevingsdienst NL. Ook het uitvoeren van acties om de 
datakwaliteit en de datalevering te verbeteren (waar omgevingsdiensten bronhouder zijn) en 
bijdragen aan praktijkvoorbeelden om effecten op datakwaliteit in beeld te krijgen vallen hieronder 
(pijler 3). Omdat de tijdsbesteding per dienst voor het aanleveren van de gevraagde data niet gelijk 
hoeft te zijn, wordt aan de diensten zelf gevraagd de inzet te waarderen in de vorm van uren * 
uurtarief. Een eerste indicatie van de huidige behoefte aan data wordt geleverd in week 39, 2022. De 
verwachting is dat een aanvullende uitvraag van de pijlertrekkers naar data komt voor de periode 1 
februari – 1 maart 2023. Geadviseerd wordt om maximaal 400 uur voor deze activiteit per pijler te 
reserveren. Naar eigen inzicht kan een andere inzet aangevraagd worden. 
Per pijler dient de inzet voor dataverzameling weergegeven te worden met een korte omschrijving en 
de benodigde ureninzet. 



6   van 13 Controleer goed of u alle onderdelen/ vragen beantwoord (of ingevuld) heeft. 

 

 

 
2. Activiteit 4: Activiteiten gericht op het krijgen van inzicht in de bestaande vormen van 

bekostiging van de omgevingsdienst en in de voor- en nadelen hiervan 

 

 

 

Toelichting: 
Het programmateam IBP geeft aan welke informatie gevraagd wordt (aanvullend op de informatie voor 
“Omgevingsdiensten in Beeld”) om inzicht in de bestaande vormen van bekostiging te krijgen. De 
uitvraag hiervan vindt plaats via Omgevingsdienst NL. Deze informatie is van alle diensten noodzakelijk 
om een goed beeld te kunnen krijgen van de mogelijke consequenties van de introductie van een 
normfinanciering zoals geadviseerd door de commissie van Aartsen. 
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Controleer goed of u alle onderdelen/ vragen beantwoord (of ingevuld) heeft. 

 

 

 
3. Activiteit 5: Activiteiten gericht op de implementatie van de Landelijke 

Handhavingsstrategie Omgevingswet 
 

 

 

Toelichting: 
De activiteiten die hieronder vallen worden nog nader uitgewerkt door de trekkers van pijler 2 en 5. De 
omgevingsdiensten worden verzocht hiervoor maximaal 400 uur te reserveren. 
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4. Activiteit 6: Activiteiten gericht op de uniforme indeling naar risico van zorgbedrijven 
(risico ranking) volgende uit de inspectiemethodiek Landelijke Benadering 
Risicobedrijven 

 

 
 

 Toelichting: 
Deze activiteit is alleen van toepassing op de 6 Brzo-omgevingsdiensten. Vanuit de trekker van pijler 2 
komt in week 39 een nadere uitwerking van de uit te voeren activiteiten.  



9 van 2 0  Controleer goed of u alle onderdelen/ vragen beantwoord (of ingevuld) heeft. 

 

 

5. Activiteit 7: Activiteiten gericht op het openbaar maken van definitieve 
handhavingsbeschikkingen Wabo-inspecties (of soortgelijke inspecties onder 
Omgevingswet) van bedrijven 

 

 

 

Toelichting: 
Het aangeven van de benodigde activiteiten om tot actieve openbaarmaking te komen van 
handhavingsbesluiten (Last onder Dwangsom, Besluiten tot Bestuursdwang). 



10 van 2 0  Controleer goed of u alle onderdelen/ vragen beantwoord (of ingevuld) heeft. 

 

 

6. Activiteit 10: Participeren in het onderzoek onder het IBP gericht op het ontwikkelen van 
één risicoanalyse en uitvoerings- en handhavingsplan per omgevingsdienst 

 

 

 

Toelichting: 
In het plan van aanpak van pijler 5 zal worden aangegeven welke inzet van de omgevingsdiensten wordt 
verlangd. Vooruitlopend op dit plan van aanpak wordt elke omgevingsdienst verzocht hiervoor maximaal 
400 uur inzet te reserveren en in de aanvulling begin volgend jaar uit te werken. Indien er bij de 
omgevingsdiensten nu al initiatieven zijn kunnen deze (eventueel via Omgevingsdienst NL) worden 
voorgelegd aan de pijlertrekker. 
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7. Activiteit 11: Opstellen en uitvoeren van implementatieprogramma voor het werkgebied 
van de omgevingsdienst van de risicoanalyse en het uitvoerings- en handhavingsplan. 

 

 
  

Toelichting: 
In het plan van aanpak van pijler 5 zal worden aangegeven welke inzet van de omgevingsdiensten wordt 
verlangd. Vooruitlopend op dit plan van aanpak wordt elke omgevingsdienst verzocht hiervoor 400 uur 
inzet te reserveren en in de aanvulling begin volgend jaar uit te werken. Indien er bij de 
omgevingsdiensten nu al initiatieven zijn kunnen deze (eventueel via Omgevingsdienst NL) worden 
voorgelegd aan de pijlertrekker. 
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8. Activiteit 12: Participeren in onderzoek naar mandaten. De coördinatie hierop verloopt via 
de pijlerwerkgroep. 

 

 

 

Toelichting: 
In het kader van activiteit 2 worden data opgevraagd over de wijze waarop de bevoegdheden in het 
kader van de uitvoering VTH zijn vastgelegd tussen de omgevingsdiensten en de bevoegde gezagen. Op 
grond van deze uitkomst wordt in het kader van pijler 5 een onderzoek verricht naar de 
mandaatstructuur zoals door de commissie van Aartsen is aanbevolen. De trekker van pijler 5 zal 
aangeven langs welke weg de inzet van de omgevingsdiensten wordt vormgegeven. Ook hiervoor worden 
de diensten gevraagd vooralsnog maximaal 400 uur te reserveren en dit in de aanvulling nader uit te 
werken. Indien er bij de omgevingsdiensten nu al initiatieven zijn kunnen deze (eventueel via 
Omgevingsdienst NL) worden voorgelegd aan de pijlertrekker. 



13 van 2 0  Controleer goed of u alle onderdelen/ vragen beantwoord (of ingevuld) heeft. 

 

 

9. Activiteit 13: Voorbereiden en uitvoeren van de (pilots van de) visitaties bij 
omgevingsdiensten en meewerken aan evaluatie van de pilots. 

 

 

 

Toelichting: 
In 2022 vinden 4 pilots plaats. De diensten die zich hebben aangemeld voor deze pilots kunnen de eigen 
inzet in uren en uurtarief aangeven. Voor 2023 is het de bedoeling dat de helft van alle diensten (14/15) 
gevisiteerd wordt. Hiervoor kan nu een opgave worden gedaan die in de aanvulling begin 2023 kan 
worden uitgewerkt, met de wetenschap van de uitkomsten van de pilots. De diensten die zich aanmelden 
voor pilots die zij in 2023 gaan uitvoeren, kunnen hiervoor naar eigen inzicht capaciteit reserveren. 



14 van 2 0  Controleer goed of u alle onderdelen/ vragen beantwoord (of ingevuld) heeft. 

 

 

Deel C Facultatieve activiteiten 
De hieronder weergegeven activiteiten zijn facultatief. 
 
1. Activiteit 1: Deelname aan werk- en/of projectgroepen IBP 

 

 

 

Toelichting: 
In bijlage 1 is een lijst van werkgroepen en projectgroepen weergegeven waar in het kader van de pijlers 
van het IBP inzet vanuit de omgevingsdiensten is gewenst. Indien er activiteiten zijn waarvan de 
omgevingsdiensten een toegevoegde waarde zien voor de uitwerking van een pijler, maar er op dit 
moment nog niet een werkgroep of projectgroep is voorzien, zullen deze activiteiten aan de 
desbetreffende pijlertrekker, eventueel via Omgevingsdienst NL, voor instemming moeten worden 
voorgelegd. Zeker nu er in deze fase nog geen afgeronde pijlerplannen zijn. Opname is dan alleen 
mogelijk na verkregen instemming. 



15 van 2 0  Controleer goed of u alle onderdelen/ vragen beantwoord (of ingevuld) heeft. 

 

 

 
2. Activiteit 3: Scholing en opleiding van medewerkers voor verbetering van de kwaliteit van 

de uitvoering van de VTH-taken 
 

 

 

Toelichting: 
Voor een aantal onderwerpen zal Omgevingsdienst NL (ook via ODNL Academie) opleidingen aanbieden, 
waaronder de BOA opleiding, waarvan de omgevingsdiensten gebruik kunnen maken. De verdere 
invulling van deze activiteit is aan de diensten. Per pijler de gewenste scholingen en de benodigde inzet 
vermelden. 



16 van 2 0  Controleer goed of u alle onderdelen/ vragen beantwoord (of ingevuld) heeft. 

 

 

3. Activiteit 8: Activiteiten in afstemming met Omgevingsdienst NL die verband houden met 
de door Omgevingsdienst NL op te zetten en uit te voeren landelijke 
arbeidsmarktcampagne 

 

 

 

Toelichting: 
Vooralsnog zal de bijdrage van de omgevingsdiensten zich beperken tot deelname aan werkgroepen en 
aanleveren van eigen praktijkervaringen. De trekker van pijler 4 (kennisinfrastructuur en arbeidsmarkt) 
vraagt alle diensten, via Omgevingsdienst NL aan te geven welke activiteiten al worden uitgevoerd 
richting arbeidsmarkt en welke toegevoegde waarde een landelijke campagne zou kunnen hebben. 
Daarnaast zal de trekker van pijler 4 nog met een nadere uitvraag komen. 



17 van 2 0  Controleer goed of u alle onderdelen/ vragen beantwoord (of ingevuld) heeft. 

 

 

 
4. Activiteit 9: Participeren in het onderzoek onder het IBP naar belangrijke 

(transitie)opgaven, zoals circulaire economie en energie, en hoe deze opgenomen kunnen 
worden in de regionale strategieën. 

 

 

 

Toelichting: 
Ten behoeve van de uitvoering van pijler 5 is het gewenst inzicht te krijgen of en zo ja welke initiatieven 
er in het werkgebied (voorgenomen) zijn met een beschrijving van de daarbij behorende activiteiten en 
de te besteden uren. De coördinatie hierop verloopt via de pijlerwerkgroep. 
 



18 van 2 0  Controleer goed of u alle onderdelen/ vragen beantwoord (of ingevuld) heeft. 

 

 

 
5. Activiteit 14: Meewerken aan de opstelling van een plan van aanpak voor het inrichten 

van een systeem van onderzoeken door ILT naar het functioneren van het VTH stelsel 
door het uitvoeren van thematische en signalerende onderzoeken. 

 

 

 

Toelichting: 
De pijlertrekker zal aangeven welke inzet van de omgevingsdiensten wordt gevraagd. Diensten die 
belangstelling hebben - of daar nu al werk voor willen verrichten - kunnen dit aangegeven en hiervoor 
inzet reserveren. De concretisering vindt begin volgend jaar plaats. Indien er bij de omgevingsdiensten 
nu al initiatieven zijn kunnen deze (eventueel via Omgevingsdienst NL) worden voorgelegd aan de 
pijlertrekker. 



19 van 2 0  Controleer goed of u alle onderdelen/ vragen beantwoord (of ingevuld) heeft. 

 

 

Deel D Begroting 
 

Toelichting: 
Geef per activiteit de benodigde inzet en uurtarief weer. Indien een activiteit voor meerdere pijlers 
wordt uitgevoerd dan de inzet van deze activiteit per pijler apart weergeven. Indien gekozen wordt 
voor een standaard, integraal uurtarief dan kunnen alleen uren aangevraagd worden. Additionele 
kosten die los van personele inzet staan kunnen onder de naam materiele kosten aangevraagd worden 
met een maximum van 10% van het toegekende budget uit bijlage 2 van de regeling specifieke 
uitkering omgevingsdiensten IBP VTH.  
 



20 van 2 0  Controleer goed of u alle onderdelen/ vragen beantwoord (of ingevuld) heeft. 

 

 

Deel E Ondertekening 
Toelichting: 
Plaats hier de handtekening van de tekenbevoegde persoon van de penvoerder (directeur van de 
dienst/gemachtigde voor het aangaan van financiële verplichtingen en voor het toezeggen van de eigen 
bijdrage en de inzet van medewerkers). 
 
De ondertekenaar verklaart: 
1) bevoegd en/of gemachtigd te zijn om deze aanvraag te ondertekenen; 
2) kennis te hebben genomen van de geldende wet- en regelgeving op basis waarvan deze subsidie 

wordt aangevraagd; 
3) dat het opgegeven rekeningnummer op naam staat van de omgevingsdienst; 
4) deze subsidieaanvraag inclusief bijlagen volledig, juist en naar waarheid te hebben ingevuld. 

Toelichting: 
Vermeld hier naam, functie, datum en organisatienaam van de tekenbevoegde persoon van de 
penvoerder. 
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