
Overzicht BTP en  
BTP+ taken IJssellandse keuze 
taken die worden opgedragen aan de Omgevingsdienst IJsselland 
 

Wettelijk basistakenpakket 
 
 Vergunningen 

o Het basistakenpakket omvat taken met betrekking tot de voorbereiding van de aangewezen 
omgevingsvergunningen waarvoor Gedeputeerde Staten en burgemeester en wethouders het 
bevoegd gezag zijn.  

o GS bevoegd gezag: gehele omgevingsvergunning 
o B&W bevoegd gezag: alleen milieudeel 
o BRZO en RIE-4 taken gaan naar de ODRN 

 

Toelichting: 

 Basistakenpakket heeft betrekking op de aangewezen omgevingsvergunningen als bedoeld in 
artikel 7.1 lid 1 onder a van het Besluit Omgevingsrecht . 

 In het geval Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag zijn, bereidt de omgevingsdienst de 
omgevingsvergunning in zijn geheel voor. Indien burgemeester en wethouders bevoegd gezag 
zijn, bereidt de omgevingsdienst alleen het milieudeel van de omgevingsvergunning voor.  

 BRZO: Besluit Risico Zware Ongevallen 

 RIE-4 taken: alle bedrijven waarin een installatie staat als bedoeld in bijlage I, categorie 4, van de 
Richtlijn industriële emissies (RIE-4 bedrijven: chemische industrie)  

 Nadere info BTP: In de toelichting van de AMvB staat dat het wenselijk is dat de bevoegdheden 
voor deze BTP taken aan de directeur van de omgevingsdienst worden gemandateerd.  

 

 Meldingen 
o Het beoordelen van aangewezen meldingen activiteitenbesluit  
o Het voorbereiden van beschikkingen met maatwerkvoorschriften of gelijkwaardige 

maatregelen;  
 

Toelichting: 

 Basistakenpakket heeft betrekking op de aangewezen omgevingsvergunningen als bedoeld in 
artikel 7.1 lid 1 onder c van het Besluit Omgevingsrecht. 

 Het gaat hier om het beoordelingen van meldingen op grond van het activiteitenbesluit en het 
voorbereiden van beschikkingen tot het stellen van maatwerkvoorschriften, het beoordelen van 
gelijkwaardigheid van maatregelen en het daartoe voorbereiden van beschikkingen.  

 

 Toezicht en handhaving 
o De aangewezen taken met betrekking tot milieutoezicht van zowel vergunning- als 

meldingplichtige als niet-vergunningplichtige activiteiten door inrichtingen waarvoor GS of 
B&W het bevoegd gezag zijn.  

o Het voorbereiden van hierop betrekking hebbende handhavingsbeschikkingen  
 

Toelichting: 

 Basistakenpakket heeft betrekking op de aangewezen omgevingsvergunningen als bedoeld in 
artikel 7.1 lid 1 onder c en d van het Besluit Omgevingsrecht. 

 In het geval Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag zijn, bereidt de omgevingsdienst de 
omgevingsvergunning in zijn geheel voor. Indien burgemeester en wethouders bevoegd gezag 
zijn, bereidt de omgevingsdienst alleen het milieudeel van de omgevingsvergunning voor.  

 Het gaat hier om toezicht op de naleving van de meldingsplicht en op de algemene regels en 
eventuele maatwerkvoorschriften die gelden voor deze inrichtingen en 

 het voorbereiden van handhavingsbeschikkingen vanwege overtredingen van genoemde 
meldingsplicht, regels en voorschriften  

 Ter info: Hierbij dient te worden opgemerkt dat indien de directeur van de omgevingsdienst is 
gemandateerd om handhavingsbeschikkingen te nemen, dat mandaat niet van toepassing is op 
beschikkingen op bezwaar. Die beschikkingen mogen namelijk. Op grond van artikel 10.3, derde 
lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) niet worden gemandateerd.  

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:334:0017:0119:nl:PDF


 

Basistakenpakket + IJssellandse keuze 
 

 Wat verstaan we onder Basistakenpakket +: 
o Alle overige taken op het gebied van het beoordelen van meldingen voor de activiteit milieu, 

die niet als BTP zijn aangewezen. 
o Alle overige taken op het gebied van milieutoezicht die niet als BTP zijn aangewezen. 
o Het voorbereiden van handhavingsbeschikkingen ten aanzien van de bovengenoemde taken 

 

Toelichting: 
Een voorbeeld van een melding die BTP+ is die voor een Melkrundveehouderij 

 

Overige te onderscheiden taken en werkzaamheden (BTP, BTP+ en facultatief) 
 

 Juridisch 
o Alle voorbereidingshandelingen vanwege besluiten waarvan de voorbereiding aan de OD is 

opgedragen (BTP). 
o Het juridisch ondersteunen van het bevoegd gezag in procedures door de OD is een 

individuele keuze van de deelnemers 
 

Toelichting: 

 Alle juridische voorbereidingshandelingen vanwege vergunningverlening, maatwerkvoorschriften en 
handhavingsbeschikkingen waarvan de voorbereiding aan de OD is opgedragen. 

 Het (mede) laten vertegenwoordigen van het bevoegd gezag door een jurist van de OD in bezwaar en 
in beroep in procedures die het gevolg zijn van besluiten die door de OD zijn voorbereid. Het 
inbrengen van deze taken is een eigen keuze van de deelnemers. 

 

 Casemanagement (CM) 
o Enkelvoudige aanvraag milieu: CM beleggen bij de OD. 
o Meervoudige aanvraag: CM eigen keuze gemeente (naar OD of zelf houden). 
o Procedures tbv GS: CM bij de OD (BTP) 

 

Toelichting 

 Waar sprake is van een enkelvoudige aanvraag activiteit milieu omvat de behandeling van de 
aanvraag automatisch ook het casemanagement. Casemanagement ligt dan automatisch bij de OD. 

 Indien sprake is van een meervoudige aanvraag (dus naast milieu ook andere onderwerpen in de 
aanvraag) bij de gemeente, behandeld de OD alleen het milieudeel en de gemeentelijke dienst de 
rest. Voor wat betreft het ‘meervoudig casemanagement’ staat het iedere deelnemer vrij hierin een 
eigen keuze te maken.  

 De OD zorgt voor alle voorbereidingshandelingen van de gehele vergunningaanvraag als het gaat om 
een provinciaal geval. Het casemanagement vindt daarom ook plaats bij de Omgevingsdienst 

 

 Asbest 
o Behandelen meldingen en toezicht en handhaving asbestsloop, door bedrijven. (BTP) 
o Toezicht op saneren asbest in de bodem (BTP) 
o Voor GS geldt dat alle handelingen m.b.t. slopen, met of zonder asbest, naar de OD gaat 

(BTP).  
o Behandelen meldingen en toezicht en handhaving op asbestsanering bij en door een 

particulier (max 35 m2) (BTP+).  
 

 Toelichting 

 Behandeling en beoordelingen meldingen en toezicht en voorbereiding handhavingsbeschikkingen op 
asbestsloop, inclusief saneren asbest in de bodem. Toezicht en voorbereiding 
handhavingsbeschikkingen op particuliere asbestsloop (BTP+)  

 Ten aanzien van GS valt ook het behandelen van sloopmeldingen en vergunningen en het toezicht 
daarop onder de BRIKS taken = BTP. Deze gaan dus naar de OD 

 
 
 



 Bodem (BTP) 
o Bodem, bouwstoffen en lozingen: Het toezicht op saneringen, de toepassing van besluiten 

bodemkwaliteit en het toezicht op, en regels opstellen over, bodembedreigende activiteiten bij 
inrichtingen. 

 

 Bodem(BTP+) 
o de vakinhoudelijke toetsing en beoordeling van bodemonderzoeksplannen en -rapporten,  
o de vakinhoudelijke bodemexpertise bij ruimtelijke en civiele projecten 
o het bijhouden van het bodem-informatiesysteem (BIS),  
o de uitvoering van de Wet bodembescherming (Wbb) met betrekking tot bodemverontreiniging 

en sanering en meldingen Besluit uniforme saneringen (BUS).  
o het beleidsmatige, ruimtelijke en civieltechnische deel, de financiën (inclusief 

subsidieaanvraag) en de eventuele aanbesteding van ruimtelijke en civiele projecten gaat niet 
over naar de Omgevingsdienst  

 

 Zie ook de bijlage met daarin weergegeven de activiteiten ten aanzien van de bodemtaken 
genoemd in de kwaliteitscriteria 2.1 

 

 Geluid(BTP) 
o Geluidstaken m.b.t. het milieudeel van vergunningen en algemene regels voor inrichtingen, 

inclusief toezicht en handhaving (incl. regulier horecageluid). 
o Bij provinciale inrichtingen valt de advisering over geluid in geval van BRIKS ook binnen het 

BTP. 
 

 Geluid(BTP+) 
o Advisering VTH buiten het milieudeel (Wabo) 
o Advisering i.k.v. ruimtelijke ordening. 
o Geluidszonering  
o Kartering 
o Bouwakoestiek 
o Evenementen- en APV-geluid gaat niet naar OD 

 

Toelichting: 

 Advisering VTH buiten milieudeel: o.a. kruimelgevallen, bouwplan beoordeling, hogere waarden Wgh 
bouw  

 R.O waaronder geluidadvies aan milieuplanologen en t.b.v. ruimtelijke projecten.  
 Geluidzonering: zowel bedrijfs- als weg en spoorzonering  
 Kartering (opstellen verkeers- en geluidskaarten)  
 Geluidscoördinatie  
 Advisering t.b.v. beleidsontwikkeling geluid  
 Geluidsklachten wegverkeer  
 Bouwakoestiek: Bouwakoestiek is niet gericht op een milieutaak en valt buiten het BTP (maar bij 

provinciale inrichtingen valt dit wel binnen het BTP). In de kwaliteitscriteria zijn eisen gesteld aan de 
uitvoering van adviestaken over bouwakoestiek, waaraan iedere gemeente moet voldoen. Gelet op 
het voordeel van regionale bundeling van kennis en capaciteit m.b.t. bouwakoestiek is het logisch om 
dit specialisme toch op te nemen in het BTP+. 

 Zie ook de bijlage. 

 

 Overige specialismen 
o Met betrekking tot: 

 Externe veiligheid 

 Luchtkwaliteit (geur en lucht) 
gaan alle taken over waarvoor moet worden voldaan aan de kwaliteitscriteria  

o Energie en duurzaamheid: conform het bestuursbesluit 22-12-2016 
o Groen en ecologie: wordt niet als taak belegd bij de OD 

 
 
 
 



Toelichting: 

 Externe veiligheid: alle taken waarvoor moet worden voldaan aan de kwaliteitscriteria (zie bijlage) en 
advisering op bouw/RO. .Als voorbeeld kan hier genoemd worden: bijhouden risicokaart, toetsen 
QRA. 

 Luchtkwaliteit: alle taken waarvoor moet worden voldaan aan de kwaliteitscriteria (zie bijlage). Als 
voorbeeld kan hier genoemd worden: luchtonderzoeken, interpreteren van (geur)rapportages. 

 Energie en Duurzaamheid: In ieder geval de beoordeling van de EED-audits, zoals besloten in de 
bestuursvergadering van 22-12-2016. 

  



Bijlage bij Overzicht BTP en BTP+ taken IJssellandse keuze 
Taken / activiteiten zoals beschreven in de kwaliteitscriteria (2.1) 
 

Bouwakoestiek 
 

1. Controleren aan de hand van meting of de norm wordt gehaald  
2. Beoordelen van een aanvraag door middel van:  

a. de effecten van verschillende bouwkundige oplossingen op de geluidwering van de gevel 
beoordelen en een ingediende berekening interpreteren en controleren;  

b. de geluidwering van constructies tussen woningen beoordelen en toetsen aan het 
Bouwbesluit  

c. de nagalm in een gemeenschappelijke ruimte bepalen;  
3. Toezicht uitvoeren op de akoestische aspecten van het bouwplan.  
4. Beoordelen bouwlawaai en trillinghinder:  

a. beoordelen ontheffingsaanvraag;  
b. beoordelen of onderzoek nodig is, het (laten) uitvoeren van onderzoek en beoordelen 

onderzoek;  
c. ondersteunen bij toezicht en handhaving.  

5. Beoordelen noodzakelijkheid ontheffing bouwlawaai en trillinghinder.  

 

Geluid 
 
1. Uitvoeren geluidsonderzoeken en daarover adviseren.  
2. Inventariseren en controleren van invoergegevens.  
3. Opstellen en controleren van rekenmodellen.  
4. Bewerken van gegevens en databestanden met o.a. GIS.  
5. Bewerken van de berekeningsresultaten en toetsen aan de wet- en regelgeving en rapporteren.  
6. Beoordelen/toetsen van metingen in het kader van handhaving.  
7. Afgeven hogere waarde ontheffing.  

 

Bodem 
 
1. Onderhouden, gebruiken en toegankelijk maken van informatie uit een Bodeminformatiesysteem 

(BIS).  
2. Ondersteunen en adviseren in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving, 

waaronder:  
a. laten uitvoeren, begeleiden bij en toetsen/controleren van bodemonderzoek/ 

lozingonderzoek;  
b. beoordelen bodembeschermende voorzieningen (indien van toepassing: m.b.t. 

lozingenonderzoek); 
c. uitvoeren van het grondstromenbeheer in het kader van het besluit bodemkwaliteit;  
d. beoordelen (aanvragen) grondwateronttrekking, verlenen van de vergunning en uitvoeren 

toezicht en handhaving;  
e. beoordelen (aanvragen) koude-warmte opslagsysteem;  
f. beoordelen bodemsanering (noodzaak en plan), bodemonderzoek laten uitvoeren.  

3. Adviseren in het kader van een eenvoudig „afwijkingsbesluit‟; beoordelen bodemkwaliteit vanuit 
een oogpunt van volksgezondheid.  

4. Adviseren in het kader van een complex „afwijkingsbesluit‟; beoordelen geohydrologische situatie 
in relatie tot beoogde functie, beoordelen effecten van beoogde functies op waterkwaliteit, 
waterkwantiteit en waterveiligheid.  

 
Externe veiligheid 

 
1. Inbrengen aspecten externe- en procesveiligheid in het kader van vergunningverlening, toezicht 

en handhaving en het nemen van een afwijkingsbesluit (inclusief toepassing PGS richtlijnen).  
2. Het bijhouden van de EV-situatie (risicokaart). 



3. Vaststellen EV-situatie op basis van het RNVGS (relatie kunnen leggen tussen risicobronnen en 
ruimtelijke situatie en ontwikkelingen).  

4. Toetsen ontvankelijkheid QRA en het inhoudelijk beoordelen van het resultaat van een QRA.  
5. Maken van QRA's in het kader van BEVI, RNVGS, Buisleidingen.  
6. Advisering ten aanzien van verantwoorden groepsrisico (inclusief beheersmaatregelen).  

 

Luchtkwaliteit 
 
1. Bepalen of van onderzoeksplicht of noodzaak sprake is (o.a. op basis van het Besluit 

luchtkwaliteit), en zo ja het kunnen bepalen welk rekenmodel van toepassing is.  
2. (Laten) uitvoeren van luchtonderzoeken met toepassing van het NNM en CAR model (of een 

SRM3 model)  
a. inventariseren en controleren van invoergegevens;  
b. bewerken van gegevens en databestanden;  
c. bewerken van de berekeningsresultaten.  

3. Het uitvoeren van luchtonderzoeken met behulp van complexe rekenmodellen (juiste input 
leveren en output genereren).  

4. Het beoordelen en interpreteren van rapportages (van interne of externe adviseurs) en daarover 
adviseren i.h.k.v. de vergunningverlening, handhaving en het nemen van een afwijkingsbesluit.  

5. Het beoordelen van geurrapportage.  
6. Het uitvoeren van emissiemetingen en geuronderzoeken.  

 


