Omgevingsdienst ***
Ter attentie van de directeur, de heer/mevrouw ***
Postbus **
**** ** Amsterdam

Ede, 18 november 2013,

Geachte heer/mevrouw,
Omgevingsdiensten gaan voor de kwaliteit van toezicht en handhaving. Daarbij zijn slimme tools
zoals checklisten1 niet meer weg te denken. Mede daarom is het integraal Toezichts Protocol (iTP) in
het Besluit Omgevingsrecht genoemd bij de eisen aan de handhavingsorganisatie2. Het iTP is een
slimme checklist van de omgevingswetten. Door standaardisatie wordt een platform onafhankelijke
automatisering met een koppeling naar de beleidscyclus mogelijk gemaakt.
Het iTP is een landelijk initiatief van toezichthouders uit de praktijk en is sinds 2007 in werking bij
omgevingsdiensten, gemeenten en de brandweer. Ook uw toezichthouders werken al met het iTP of
zijn er mee bekend. Het iTP maakt het mogelijk om in het toezicht meer met minder te bereiken. Het
zorgt ervoor dat uw toezichthouders op de juiste zaken letten, met de juiste, op risico gebaseerde,
diepgang en volgens een landelijke norm met lokale accenten. In veel gemeenten is het iTP inmiddels
in het beleid verwerkt. Zo is het mogelijk om de resultaten van het toezicht in dezelfde structuur te
monitoren en helpt het iTP om verantwoording af te leggen over de ingezette middelen. Het iTP
levert op deze wijze een bijdrage aan een landelijk uniforme uitvoering van toezicht.
Voor uw ICT leverancier is het iTP een bouwsteen bij het automatiseren van uw toezichtproces;
bijvoorbeeld bij het efficiënt registreren van bezoekverslagen en bij het automatisch genereren van
brieven. Dit laatste is geen utopie, maar voor veel omgevingsdiensten al werkelijkheid. Met de juiste
ICT kan de toezichthouder zich focussen op hetgeen waartoe hij op aard is; namelijk toezicht houden.
Recent is het iTP geactualiseerd3 met incidentele bijdragen van IT-leveranciers. Als beroepsverenigingen4 in het publieke domein vinden wij het onze taak om het iTP actueel te houden en
verder te ontwikkelen; dat is onze kracht, dat is onze missie. Zo nemen wij als samenwerkende
overheden de regie op de beleidscyclus in het omgevingstoezicht. Wij gaan het iTP daarom beheren
vanuit een nieuwe stichting, de stichting iTP beheer. Deze werkwijze is afgestemd met
OmgevingsdienstNL. Namens OmgevingsdienstNL zal minimaal één bestuurder aantreden.
1

Standaard uittreksels van uitvoeringswetten ten behoeve van eenduidig werken, efficiënt rapporteren,
reproduceerbaarheid en kennismanagement.
2
Het betreft de toelichting op artikel 7.4 van het Besluit Omgevingsrecht (Eisen aan de uitvoeringsorganisatie).
Deze verwijzing doelt op het iTP als landelijk instrument om verband aan te brengen tussen de benodigde
beleid (artikel 7.2, analyse, prioriteitstelling, methodiek), monitoring (artikel 7.6) en rapportage (artikel 7.7).
3
Beschikbaar in databaseformaat of ruwe excel vorm via secretariaat.
4
Vakberaad Omgevingsrecht van OmgevingsdienstNL (voorheen Platform milieuhandhaving grote gemeenten),
de Vereniging BWT Nederland en Brandweer Nederland.

Afgestemd op ICT ontwikkelingen van de rijksoverheid
Het iTP sluit aan op de diverse IT-structuren die rijksoverheid heeft ontwikkeld zoals het
Omgevingsloket, de basisregistraties, Inspectieview, www.wetten.nl en het RIHa5 model. Met het
RIHa model kunnen bevindingen op grond van het iTP worden geregistreerd en uitgewisseld. In
andere woorden; de rijksoverheid heeft een bedrijfspand in haar catalogus om in te werken, het iTP
levert een passend stuk gereedschap voor de werkplaats.
Besparen door een bijdrage
U betaalt op dit moment direct of indirect aan een IT of content leverancier voor het gebruik van
checklisten. Zo niet dan besteden uw medewerkers uren aan checklisten of methoden om te
prioriteren. Dit gaat ten koste van de productiviteit. Het iTP helpt u om op deze kosten en moeite te
besparen door gezamenlijk het beheer uit te voeren. Om het iTP actueel te houden en verder te
ontwikkelen vragen wij van u een bijdrage van twee duizend euro per jaar. Deze bijdrage is beperkt
omdat we zuinig willen zijn en omdat wij voor u met een aantrekkelijk aanbod willen komen. Als alle
omgevingsdiensten meedoen is deze bijdrage voldoende om kwaliteit te kunnen bieden. Uw IT of
content leverancier hoeft deze content niet meer te ontwikkelen en uw (beleids-)medewerkers
kunnen de checklisten en de systematiek direct gebruiken. Van de centrale wetgever en de
veiligheidsregio’s vragen we ook een bijdrage. ICT leveranciers hebben de opdracht om een
koppeling op maat te maken met uw systemen. Een slimme en gebruiksvriendelijke koppeling is de
core business van de IT-bedrijven en veel bedrijven zijn daar ook volop mee bezig.
We besparen door deze samenwerking als omgevingsdiensten allemaal een veelvoud van de
genoemde bijdrage aan kosten voor IT, content en/of indirecte uren.
Wilt u meer weten?
Ter informatie voeg ik het stichtingsplan en de concept statuten van de stichting iTP in oprichting bij.
Voor meer informatie kunt u ook terecht bij Herbert Dekkers (Milieudienst IJmond), Koos Meijer
(vakberaad Omgevingsrecht) of Alfons Buijs (ondersteuning iTP). U bent ook welkom op de website,
www.toezichtsprotocol.nl.
Verzoek aan u:
Wilt u bijgevoegd enquêteformulier binnen twee weken (op papier of per email) retour sturen? Het
formulier is ook in WORD beschikbaar via bovengenoemde website.
Namens de stichting iTP in oprichting,

Wico Ankersmit
Directeur Vereniging Bouw & Woningtoezicht Nederland
E wico.ankersmit@vereniging-bwt.nl
Kopie
Bijlagen
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Het hoofd handhaving van de omgevingsdienst ***, de heer/mevrouw ***
- Stichtingsplan iTP beheer, statuten stichting iTP beheer
- Vragenformulier
- Contactgegevens

RIHa; Referentie Informatiemodel Handhaving , zie http://www.informatieuitwisselingmilieu.nl/

Vragenformulier bij iTP brief aan de omgevingsdiensten.
Graag ontvangen wij dit formulier voor 1 december ingevuld retour.
Naam
Functie
Telefoon
Email
Omgevingsdienst
1

2

3

4

5

6

7

8

:
:
:
:
:

Maakt u systematisch gebruik van checklisten om de uitvoering van
het toezicht te sturen en/of efficiënter te maken?
Zo ja, welke en hoeveel kost dat per jaar?
Zo nee, waarom niet?
Bent u het ermee eens dat een systeem voor checklisten
(ondersteuning uitvoeren) moet aansluiten (afstemming semantiek,
thema’s, gegevensdefinitie) op instrumenten voor monitoring,
nalevingsanalyse en beleid?
Zo nee waarom niet?
Bent u het ermee eens dat het efficiënt is om de ontwikkeling en het
actueel houden van een dergelijk systeem met de
omgevingsdiensten gezamenlijk uit te voeren (afgestemd zoals
beschreven met OmgevingsdienstNL)?
Zo nee waarom niet?
Het huidige iTP is inhoudelijk en qua systeem opgesteld in
samenwerking met de discipline BWT en de brandweer/
veiligheidsregio’s. Bent u het hiermee eens of wilt u geen
afstemming met andere disciplines (minder kosten) of wilt u juist
meer disciplines betrekken (enigszins meer kosten)?
Bent u het ermee eens dat het efficiënt is om de coördinatie en
instrumentele ontwikkeling (dus niet de gehele inhoudelijke
ontwikkeling) onder te brengen in de stichting iTP beheer?
Zo nee waarom niet?
Kan en wil uw organisatie een beperkte bijdrage (op dit moment is
de planning €2000 per jaar per omgevingsdienst) bijdragen aan de
stichting iTP beheer?
Zo nee waarom niet?
Zo ja u ontvangt binnenkort meer informatie over de wijze en het
moment van betalen.
Mocht het mogelijk zijn de betaling van de hierboven genoemde
bijdrage te bundelen/ laten lopen via de financiering van
inspectieview en/of infomil, zou u dat dan willen?
Kan vanuit uw organisatie een inhoudelijk redactionele bijdrage
worden geleverd? Zo ja hoeveel uren en welke onderwerpen?
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Kan vanuit uw organisatie een andere bijdrage (bestuurlijk, lobby, IT
etc.) worden geleverd? Zo ja hoeveel uur en welk onderwerp?

10

Overige opmerkingen en suggesties

Wilt u dit formulier SVP retourneren aan:
Vereniging Bouw & Woningtoezicht Nederland
t.a.v. algemeen secretariaat, Postbus 416, 6710 BK Ede
of per email via info@vereniging-bwt.nl of alfons@milveka.nl

Lijst contactgegevens bij iTP brief aan de omgevingsdiensten;
Wico Ankersmit (directeur vereniging BWT Nederland)
E wico.ankersmit@vereniging-bwt.nl
M 06-13154648
Alfons Buijs (ondersteuning/secretariaat iTP)
E alfons@milvekwa.nl
M 06-12821379
Herbert Dekkers (Milieudienst IJmond)
E hdekkers@milieudienst-ijmond.nl
M 06-22411910
Koos Meijer (ondersteuning vakberaad Omgevingsrecht)
E info@kmconsult.nl
M 06-46132032
Martien Meekes (Omgevingsdienst regio Arnhem)
E martien.meekes@odra.nl

