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FAQ regeling specifieke uitkering omgevingsdiensten inzet interbestuurlijk 
programma VTH 2022-2023 

IenW heeft samen met Omgevingsdienst NL twee informatiesessies gehouden over de 
regeling specifieke uitkering inzet interbestuurlijk programma VTH 2022-2023. Dit is een 
overzicht van de veelgestelde vragen. De vragen zijn geclusterd per thema. Andere vragen ? 
Mail naar info@omgevingsdienst.nl of postbusVTH@minienw.nl 

 

Thema Algemeen/proces 

Vraag: Kunnen we als losse OD een wijziging van het activiteitenplan indienen? Omdat er ook 
mogelijk iets in het IPB wijzigt, kan het ook zo zijn dat er iets in ons activiteitenplan wijzigt.  

Als vanuit het IBP aanleiding is om wijzigingen in het activiteitenplan aan te brengen, krijgen de OD’s 
een mogelijkheid dit te doen. Dat zal dan op verzoek van de pijlertrekkers gaan en onder regie van 
Omgevingsdienst NL. Te zijner tijd wordt een nadere instructie naar alle 29 Omgevingsdiensten 
gestuurd. Met deze nadere info kan je de wijzigingen vormgegeven. 

Vraag: De termijn om de aanvraag in te dienen is redelijk beperkt. Omgevingsdienst NL gaat 
misschien veel dubbelingen of juist gaten signaleren. Is het mogelijk dat er aan de voorkant wordt 
afgestemd over het hoe en wat? 

Die afstemming is deels aan de voorkant geregeld en er is afstemming geweest met de pijlertrekkers 
van het IBP. Daarnaast zijn de belangrijkste en snel uit te voeren prioriteiten geselecteerd. Voorbeeld 
daarvan is dataverzameling. Omgevingsdienst NL zorgt voor de regierol tussen pijlertrekkers en 
aanvraag. 

Vraag: We moeten nog mensen vrijmaken of werven, dat is al een hele klus. Hoe gaan we dat met 
zijn 29e allemaal goed regelen? Waar halen we de capaciteit vandaan? 

Dit is een knelpunt, wat deels binnen de interne organisatie en door landelijk samen te werken 
moeten worden opgelost. Omgevingsdienst NL kan helpen met een algemene arbeidsmarktstrategie. 

Vraag: Er staat in het stuk dat je de aanvraag met je bestuur moet afstemmen. Wat is afstemmen? 
Kunnen wij het ter informatie delen in december tijdens het volgende DB? Moeten we het aan de 
voorzitter melden?  

Afstemming en informeren van de aanvraag met het bestuur is gewenst. De wijze waarop is aan de 
OD’s. 

Vraag: ik worstel met het aan te vragen bedrag. Er is een hoop onzeker. Maar ik wil het ook zuiver 
doen. Als je nu maar voor de helft van het bedrag plannen hebt, ben je de rest dan kwijt?  

Vraag nu aan waar je plannen voor hebt en wat uitgevoerd kan worden. In het voorjaar is er nog 
nieuwe mogelijkheid om een aanvullend bedrag aan te vragen, indien het maximale per OD niet is 
aangevraagd in de originele aanvraag. Wanneer er geen aanvullende vraag komt van de OD’s vervalt 
het bedrag. 
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Vraag: vraag over het vast en variabele bedrag. Zit daar een relatie met hoe Omgevingsdienst NL 
zaken landelijk willen oppakken? Of is die relatie er niet? 

Voor de verdeling van de beschikbare middelen is gebruik gemaakt van de verdeelsleutel die 
Omgevingsdienst NL toepast voor de contributie van haar leden. Deze verdeelsleutel is gebaseerd op 
de omzet van een omgevingsdienst. 

Vraag: Art. 8.5/6. DB op 20 okt. Kunnen we de aanvulperiode van twee weken gebruiken voor de 
afstemming met het Dagelijks Bestuur? 

Afstemming met het dagelijks bestuur is aan de OD’s. We kunnen voorstellen dat bij grote bezwaren 
een wijziging wordt ingediend. 

Vraag: Op welke wijze kunnen wij te allen tijde op de hoogte zijn van alle informatie m.b.t. de 
SPUK? Ook ontvangen wij graag alle vragen en de beantwoording daarop in de vorm van 
bijvoorbeeld een Nota van Inlichtingen. 

De vragen bij de sessies zijn in dit document beantwoord. Omgevingsdienst NL en het IBP zorgen 
voor communicatie met de diensten. Verder kun u zich aanmelden voor de VTH nieuwsbrief (via 
postbusvth@minienw.nl), waar de belangrijkste meldingen worden gedaan. 

 

Thema Aanvraag 

Vraag: Is er een raming over het aantal uur dat Omgevingsdienst NL schat dat iedere dienst zou 
moeten leveren? 

In het aanvraagformulier wordt voor de belangrijkste activiteiten een raming gegeven, maar het kan 
per OD erg verschillend zijn. 

Vraag: Het aanvraag traject kan dus niet worden gedeclareerd? Staat nu voor 10 uur voor, maar is 
waarschijnlijk veel meer incl alle afstemming. 

Nee, dit kan niet. 

Vraag: Een overzicht vanuit Omgevingsdienst NL met ramingen komt dus nog? Anders gaat 
iedereen zijn eigen interpretatie eraan geven? 

Ja, dit komt ook in het aanvraagformulier. 

Vraag: Als ik kijk naar hele budget, dan moet ik vanaf nu 3 FTE voltijd inzetten om die uren te 
maken. Dat is nogal een opgave. Je moet daar projecten voor indienen en dan de uren 
verantwoorden met die projecten. Welke projecten ga ik nu allemaal doen? Moet ik dat allemaal 
zelf verzinnen, komt dat vanuit Omgevingsdienst NL zodat ik alleen maar op in te tekenen? Wat 
wordt er nu van mij als OD verwacht om in te dienen om voldoende uren te krijgen en 3 FTE kan 
vullen voor het komende jaar?  

In het aanvraagformulier wordt het zo concreet mogelijk gemaakt. Dit gebeurt in overleg met de 
pijlertrekkers. Omgevingsdienst NL biedt ondersteuning voor de aanvraag.  
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Vraag: Art. 8.2. Waar kunnen we het digitale aanvraagformulier terugvinden via Rijksoverheid.nl? 

Link en aanvraagformulier wordt ook gedeeld via Omgevingsdienst NL. 

Vraag: Bij activiteit 2, aanleveren van data, en de volgende activiteit, scholing en opleiding, heel 
belangrijk, maar in het hele IBP kan het niet de bedoeling zijn dat daar bij wijze van 80% heen gaat. 
Is er een verhouding, of kan je dat helemaal zelf inrichten?  

Bij het aanvraagformulier komt een indicatie van wat pijlertrekkers verwachten voor de inzet per 
activiteit. Binnenkort komt een eerste data-uitvraag via Omgevingsdienst NL. Omgevingsdienst NL 
gaat daar tevens een format voor ontwikkelen, zodat de aanvragen goed met elkaar vergeleken 
kunnen worden.  

Vraag: Opmerking over dat je nog niet weet hoeveel het gaat kosten: Kan je het ook omdraaien? Er 
is max bedrag per OD en dat bedrag verdeel ik over de activiteiten die ik wil gaan uitvoeren. Ipv 
projecten invullen tot het max bedrag. 

We willen graag een zo accuraat mogelijke raming, het lijkt niet logisch dat op alle pijlers evenveel 
inzet wordt gepleegd. Het aanvraagformulier bevat hiervoor handvatten. Bijstelling is later mogelijk. 

Vraag: De activiteiten die nu nog onduidelijk zijn, komen jullie nog met een advies over hoeveel we 
daarvoor moeten opnemen? Of leg je dat bij alle OD’s apart neer? 

Omgevingsdienst NL zal proberen naar beste weten een advies te geven wat dat aan capaciteit gaat 
opleveren. Maar dat is ingewikkeld, hangt heel erg af per dienst hoe je georganiseerd bent. Dus de 
aanvraag kan afwijken van het advies.  

Vraag: Na het lezen van de regeling en de activiteiten krijgen we het idee dat er vooral geld wordt 
besteedt aan onderzoek voor het IBP en landelijke werkgroepen, en er bijna geen ruimte is voor 
toepassing van de SPUK gelden voor de OD zelf. Is dit inderdaad de bedoeling? Zo nee kan dit 
veranderd worden door het aanpassen van de activiteiten en het verruimen van de (SISA) 
indicatoren? 

De omschreven activiteiten uit het IBP zijn ook bedoeld voor verbeteringen bij de OD’s. De middelen 
kunnen dus ingezet worden voor verbeteren bij OD’s en het bijdragen aan bijvoorbeeld landelijke 
data. Enige criteria is dat het moet bijdragen aan de activiteiten in de SPUK. 

 

Thema Financieel 

Vraag: over die data: welke activiteiten kan je nou vergoed krijgen? Zijn dat de activiteiten vanaf 
dat de aanvraag goedgekeurd is?  

Alleen uitgaven en uren die je vanaf 15 september maakt kunnen worden gedeclareerd. 

Vraag: In de SPUK staat dat maximaal 10% aan inzet aan inhuur verwacht wordt, klopt dat? 

Nee, er zit geen maximum op de inhuur als totaal, wel een maximum uurtarief. 
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Vraag: is het een optie dat je als OD je eigen indicator maakt? 

Nee, de indicatoren in de regeling zijn verplicht. Een aanvullende indicator mag in overleg met de 
pijlertrekkers. 

Vraag: Er wordt nu gezegd: 130 is het maximale uurtarief. Is het niet handig om 1 uur tarief te 
hanteren? 

Er is alleen een maximum tarief en er kan gewerkt worden met een integraal uurtarief.  

Vraag: Op blz 11. staat dat max 10% kan worden gebruikt aan externe opleidingen. Op blz 14 staat 
dat vakgerichte opleidingen ook bekostigd kunnen worden. Kan hier wat meer duidelijkheid over 
komen? 

Opleiding voor het primair proces mogen als activiteit worden gedeclareerd. Voor bijvoorbeeld BOA’s 
en toezichthouders. Ander soortige opleidingen vallen onder de categorie kleine materiële kosten. 
Deze post mag maximaal 10% zijn. 

Vraag: In hoeverre moet dat wat we declareren direct van toepassing zijn op de activiteiten, en in 
hoeverre mag dat indirect? Hoe indirect mag het zijn? 

Alleen de kosten die verbonden zijn aan de activiteiten komen in aanmerking voor uitkering. 

Vraag: Hoe gaan we om met uren die gemaakt zijn voor 15 september? 

Deze komen niet voor uitkering in aanmerking. 

Vraag: Als je al eerder IPB activiteiten hebt aan getrokken voor het IBP, mag dat onder deze 
regeling vallen? 

Alleen de kosten die vanaf 15 september gemaakt worden.  

Vraag: Het geld dat we via het IBP kunnen krijgen, is dat alleen bedoeld voor onze eigen uren, of 
kunnen we dat ook gebruiken voor het ontwikkelen van applicaties, zaken systemen, van de 
functionaliteiten zelf? 

Het gaat voornamelijk over urenvergoeding, en maximaal  10% van het totale uitkeringsbedrag mag 
besteed worden aan materiële kosten.  

Vraag: Kunnen we ook financiering aanvragen voor activiteiten die mogelijk niet op die lijst staan? 

Nee.  

Vraag: Hoe zit het met het BTW component van de materiele kosten?  

BTW komt niet voor uitkering in aanmerking. Uitsluitend als de OD aantoont dat de btw niet 
verrekend kan worden, en er dus sprake is van kostprijsverhogende btw, komt dit voor uitkering in 
aanmerking. 
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Vraag: Komt er iets in de regeling over hoe je het uurtarief kan berekenen? Of stem je dat af met je 
accountant?  

Een OD kan zijn eigen geldende uurtarief gebruiken (exclusief overhead/BTW) Voor de bepaling van 
het uurtarief bij de berekening van de kosten bij de aanvraag kan de Handleiding Overheidstarieven 
2022 als referentiekader worden gebruikt. Voor de inzet van eigen personeel: zie de kolom Uurtarief 
contracturen, excl. btw, in tabel 2.1 van die Handleiding. 

Vraag: Moeten we dan per persoon een uurtarief berekenen? We werken nu met één integraal 
tarief, dat is wel incl overhead.  

Het uurtarief dient exclusief overhead te zijn. 

Vraag: Is dat uurtarief inclusief of exclusief btw? Onze OD is gewoon ondernemer voor de 
belastingplicht, dus moeten wij gewoon een rekening sturen aan het ministerie met BTW 
eroverheen.  

Het betreft hier een specifieke uitkering, er is geen overeenkomst waarbij een factuur aan de 
opdrachtgever wordt gestuurd. Er is dus geen sprake van levering van goederen en diensten. 
Daardoor kan er geen sprake zijn van aan het ministerie in rekening gebrachte btw. 

Vraag: Vooral voor het inrichten van digitale systemen. Hoe strak is de norm van 10 % extern 
inkopen? Hoe ik het lees geldt deze norm overigens niet voor inhuur van externe krachten. 

Externe inhuur mag worden gedeclareerd, maar materiële kosten mogen maximaal 10% 

 

Thema Verantwoording 

Vraag: Deelnemen aan werkgroepen heb ik geïnterpreteerd als werkgroepen gerelateerd aan het 
programma. Nu lijkt dat toch genuanceerder te liggen. Hoe zit dat met de verantwoording straks? 
Als dit in SISA-systeem vastgelegd moet worden, dan gaan accountants er heel anders mee om. 
Hoe gaan we dat aan de voorkant goed regelen, dat we er aan de achterkant niet de prijs voor 
betalen? Worden de indicatoren niet te erg geïnterpreteerd? 

In de uiteindelijke beschikking wordt de verantwoordingsinformatie verder uitgewerkt. Tevens komt 
er in een handleiding voor verantwoording. Belangrijkste verantwoordingsinformatie is het aantal 
uren per pijler. IenW en Omgevingsdienst NL komen met verdere uitleg van de 
verantwoordingsinformatie per pijler, die gebruikt kan worden bij het jaarverslag. Zodat aan de 
voorkant duidelijk is hoe de eventuele accountantscontrole kan plaatsvinden. 

Vraag: SISA is voor veel van ons nieuw, onderschat niet wat SISA voor verantwoording betekent in 
je jaarrekening traject. Het vraagt om een intern controlemechanisme. 

IenW en Omgevingsdienst NL gaan helpen met het opstellen van de een handleiding voor de 
verantwoording (waaronder Sisa). Urenverantwoording is wel de belangrijkste indicator. Het is dus 
raadzaam om de gemaakte uren voor deze SPUK goed te registreren. 
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Vraag: Volgt er meer informatie over de SISA-systematiek? Voor ons het dit nieuw. 

We willen een handleiding gaan opstellen voor de verantwoording. Het moet in ieder geval in jullie 
jaarverslag worden meegenomen. Op Rijksoverheid.nl is nu al informatie beschikbaar over de SISA-
systematiek.   

Vraag: Is er bekend wanneer jullie daar meer over kunnen delen? 

Die handleiding wordt halverwege oktober gedeeld. Vooraf willen we hem met enkele diensten en 
Omgevingsdienst NL afstemmen. 

Vraag: De SPUK loopt eigenlijk door twee jaarverslagen heen. Hebben we de SISA-verklaring dan 
aan het eind van 2023 nodig, of zowel voor jaarverslag 2022 en jaarverslag 2023? 

De accountant doet over de hele regeling de uitspraak, dus beide jaren. Dit komt in de handleiding. 

Vraag: Ik zie een uitdaging in onderdelen van de SISA verantwoording. Er staat bijvoorbeeld 5 uren 
per bijeenkomsten dat we werkzaamheden moeten gaan bijhouden. Naar welk detailniveau zijn 
jullie op zoek? Gaan we hier een heel circus van administratieve last mee optuigen?  
A: Zie het vooral als urenverantwoording. Per activiteit en pijler wordt bijgehouden hoeveel uren je 
hebt gemaakt, inclusief bijbehorende kosten. Via het IPB kijken we inhoudelijk of de SPUK heeft 
gewerkt. Maar soms wordt per activiteit ook aanvullende informatie opgevraagd (zoals bewijs 
deelname werkgroepen en opgeleverde documenten). Aangezien het hier om belastinggeld gaat met 
een specifiek doeleinde, is een degelijke mate van urenverantwoording noodzakelijk. 

Vraag: Suggestie voor het inbouwen van een evaluatiefase en of het te doen is voor de OD’s, is de 
‘cost en control’ te hoog of niet?  

Dit wordt meegenomen in de afstemming van de handleiding. Doel blijft om het zo simpel mogelijk 
te houden. 

 

Thema IBP en Activiteiten 

Vraag: De stukken die van die pijlertrekkers afkomen, op welke termijn schatten jullie in dat zij 
aangeven wat er moet plaatvinden?  

In het aanvraagformulier is een deel van deze informatie verwerkt. In januari volgt een verdere 
uitwerking. 

Vraag: De regeling duurt tot eind 2023, volgens mij zijn de middelen structureel. Hoe ziet de 
bekostiging eruit na 2023 

Dat is afhankelijk van de uitwerking van het IBP. 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/uitwisseling-financiele-gegevens-met-sisa-en-iv3/single-information-single-audit-sisa
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Vraag: Art. 5. De SiSa-bijlage is onderdeel van de jaarrekening van decentrale overheden en 
gemeenschappelijke regelingen. Hoe moeten wij dit extra nieuwe onderdeel (controle) 
financieren? Hoe kunnen we de accountbeoordeling op de indicatoren aan de voorkant helder 
krijgen?  

Er komt een handleiding voor de controles.  

Vraag: Hoe kunnen wij participeren in pilots/projectwerkgroepen van Omgevingsdienst NL of 
andere pijlertrekkers? Hoe werkt dergelijke systematiek? Worden we hiervoor uitgenodigd? 

Hierover krijgen jullie aanvullende informatie van Omgevingsdienst NL en het IBP programma zelf. 

Vraag: Is het een criterium voor het indienen van activiteiten dat ze van een incidenteel karakter 
zijn? Of mag het ook een aanloop zijn naar structurele verbetering? 

Deze middelen zijn vooral bedoeld voor incidentele projecten (een eenmalige impuls). Er kan nog 
geen garantie worden gegeven over structurele vergoeding. Het is wel zo dat het hele IBP gericht is 
om structurele verbetering door te voeren. De pijler trekkers gaan over hoe de doorwerking in 
structurele zin eruit gaat zien.  

Vraag: Morgen heb ik dagelijks bestuur, daar komt regeling ook langs. Gaan de andere uitkeringen 
naar IPO en VNG of provincie? Hoe gaat het in de toekomst? 

Dit is nog onduidelijk en afhankelijk van de uitwerking in het IBP.  

Vraag: Wat was de rede voor het ministerie om pijler 3 zo verborgen te verwoorden? 

De belangrijkste bijdrage van pijler 3 zit verwekt in de tweede activiteit. Verder is het belangrijk om 
eerst ook de verdere uitwerking van het IBP af te wachten. 

Vraag: vraag over pijler 3, lijkt erop dat die niet meegaat in de planvorming, dat we daar als OD 
geen uren voor in kunnen inzetten? 

nee dat klopt niet, hij zit erin in activiteit 2, bij data verzameling. Die hebben we als één geschaard. 
Daarnaast is het deelnemen aan de werkgroepen.  

Vraag: Als je over risico-inventarisatie hebt, de ene gaat ermee beginnen en de ander heeft hem al. 
Je wilt eigenlijk naar 1 toe. Door dit geld te gaan besteden gaat iedereen weer zijn eigen ding doen. 
We zitten in krappe tijdspanne, ik zou best een paar uur eraan willen besteden, maar ga ik dan wel 
de goede kant op? Ga ik de uren niet op een verkeerde manier besteden, dat er volgend jaar 
halverwege wordt gezegd dat we naar 1 risicoanalyse voor heel Nederland, terwijl ik dan net een 
hele andere kant ben op gegaan. Dit is nu even een voorbeeld.  

Omgevingsdienst NL voert regie op de verschillende activiteiten. Als er behoefte is aan één 
overkoepelende strategie en/of formulier wordt deze door de pijlertrekkers van het IBP en 
Omgevingsdienst NL opgesteld.  

Vraag: Je hebt die 6 pijlers, daarna worden 14 activiteiten gedefinieerd. Moet je verplicht alle 14 
activiteiten meenemen in je aanvraag? Of mag je kiezen? 

Er worden een aantal activiteiten als collectief aangemerkt, de rest mag facultatief worden ingevuld.  
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Vraag: Ziet logica in van zaken samenvoegen op landelijk niveau. Maar ik kan me ook voorstellen 
dat zaken zoals data genereren echt op lokaal niveau geregeld worden. Hoe gaan jullie op dat 
moment kijken naar een heleboel vergelijkbare projecten? 

De pijlertrekker samen met Omgevingsdienst NL bekijkt op basis van de aanvragen welke activiteiten 
landelijke ondersteuning krijgt en welke lokaal geregeld kunnen worden. 

Vraag: 10% mag gebruikt worden voor materiele uitgaven. Maar in de regeling staat dat er geen 
applicatie mee mag worden gesteld. Hoe kan ik voor pijler 3 dan de applicatie laten ontwikkelen en 
laten bouwen? 

Die applicatie zit eigenlijk is fase 2, in de verdere uitwerkingen van de pijler 3 in het IBP. 

Vraag: Wanneer komt de data-uitvraag? 

Uiterlijk woensdag (21-9) gaan we het aanvraagformulier uitsturen. De uitvragen voor data 
verzameling zullen zo snel mogelijk komen nadat de pijlertrekkers hun programma gereed hebben. 
Dat kan nu nog niet concreet gezegd worden.  

Vraag: Er komt dus niet 1 grote data uitvraag? 

We beginnen met één uitvraag. Tot volgende week maandag hebben de pijlertrekkers om aan te 
geven welke data ze in eerste termijn nodig hebben. Dat wordt dan wel in één keer samen 
uitgestuurd.  

Vraag: In activiteiten (activiteit 1 uit bijlage 1)  wordt genoemd over werk en projectgroepen van 
het IBP. Welke zijn dit? Of mogen we ook per OD werk en projectgroepen in lijn van het IBP 
organiseren? Als dit het geval is, kan de omschrijving van de activiteit en de indicatoren worden 
aangepast? 

Het moeten werkgroepen onder regie en of in afstemming met de pijlertrekkers zijn. 

Vraag: Bij activiteit 2 kunnen alleen werkzaamheden worden verricht op verzoek van 
Omgevingsdienst NL. Met de huidige omschrijving zien wij geen mogelijkheden tot activiteiten van 
pijler 3. Wordt deze beschrijving aangepast? 

In het aanvraagformulier is een nadere uitwerking van pijler 2 gegeven. Bij vervolgvragen over het 
aanvraagformulier kan contact met Omgevingsdienst NL en/of IenW worden opgenomen. 

Vraag: Begrijpen we goed dat activiteit 4 een project wordt ingezet door OMGEVINGSDIENST NL, 
en dat we hier in ieder geval geld van de SPUK voor moeten reserveren? Is dit dan ook naar rato 
van omzet van de omgevingsdienst? 

In het aanvraagformulier is een nadere uitwerking  gegeven. Bij vervolgvragen over het 
aanvraagformulier kan contact met Omgevingsdienst NL en/of IenW worden opgenomen 
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Vraag: Bij activiteit 5: betekend dit meewerken aan het vaststellen van de LHSO landelijk in een 
werkgroep; of activiteiten voor het invoeren van de LHSO per OD in bijvoorbeeld het zaaksysteem? 
Dit maakt een wezenlijk verschil. 

In het aanvraagformulier is een nadere uitwerking  gegeven. Bij vervolgvragen over het 
aanvraagformulier kan contact met Omgevingsdienst NL en/of IenW worden opgenomen 

Vraag: Bij activiteit 7: valt hieronder ook systeemontwikkeling en projectleiding voor het instellen 
van een systeem om deze activiteit mogelijk te maken. Zo ja: worden de indicatoren nog veranderd 
voor verantwoording? 

Hier kunnen alleen uren voor systeemontwikkeling worden gedeclareerd en maximaal 10% materiele 
kosten. 

Vraag: Bij activiteit 8: Is dit ook aansluiting bij project of mogen we ook zelf activiteiten doen? En 
bij project landelijk gaat dit dan ook weer naar rato van omzet. Is hier verder nog een keuze om 
mee te doen of juist niet mee te doen? 

In het aanvraagformulier is een nadere uitwerking  gegeven. Omgevingsdienst NL zal een regierol 
vervullen en afstemmen met het IBP. Declaratie mag als de uren bijdrage aan de activiteit. Bij 
vervolgvragen over het aanvraagformulier kan contact met Omgevingsdienst NL en/of IenW worden 
opgenomen. 

Vraag Wanneer komt het project en hebben we een keuze bij deelname activiteit 9, 10, 12, 13 en 
14? 

Via het aanvraagformulier kun u de activiteiten omschrijven die u nodigt acht. Omgevingsdienst NL 
heeft hierin een regierol en adviseert bij de aanvraag. 

 

 


