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Bijlage 3.  
Voorbereidingshandelingen die onder het BTP vallen. 
 
Achtereen volgens komen aan de orde de basistaken m.b.t.: 

1. De grijze en groene VTH-taken (industrieel, MKB, agrarisch, natuurbescherming, BRIKS-
provincie); 

2. De bruine VTH-taken (bodem); 
3. Milieutoezicht asbest. 

 
Legenda 

 Dit betreft het nemen van een besluit zelf en is een taak van het bevoegd 
gezag, tenzij dit aan de dienst is gemandateerd.  
Het publiceren van het besluit is hierin inbegrepen. 
Het opstellen van de (platte) publicatie tekst, behoort wel tot de 
voorbereidingshandelingen. 
 

 Aanduiding onderdelen handhaving 

Onderstaande lijst is niet limitatief. Voorbereidingshandelingen die heel weinig voorkomen zijn hierin 
niet opgenomen. 

 
1. De grijze en groene VTH-taken  

(industrieel, mkb, agrarisch, natuurbescherming en BRIKS-taken provincie) 

 
    

TOEZICHT   

  controle - uitvoeren, opstellen verslag en verzenden met  begeleidend schrijven 

  hercontrole  uitvoeren, opstellen verslag en verzenden met  begeleidend schrijven 

  overdrachtsbrief opstellen 

  verzenden van overdrachtsbrief  

    

KLACHTEN   

  intake 

  controle - uitvoeren, opstellen verslag / behandelen klacht/melding 

  vervolgactie nav bezoek afhandeling klacht 

    

HANDHAVING gedogen / handhavingsverzoek/dwangsom/bestuursdwang 

  voornemen opstellen 

  verzenden van het voornemen 

  
repressieve  controle uitvoeren, opstellen verslag en verzenden met  begeleidend 
schrijven 

  zienswijze gesprek inclusief opstellen verslag en verzenden 

  concept-beschikking opstellen 

  beschikking (het nemen van het besluit) 

 
 

  repressieve controle 
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  brief verbeuren opstellen 

  verzenden van brief verbeuren 

  concept-invorderingsbeschikking opstellen 

  invorderingsbeschikking(het nemen van het besluit) 

  kostenverhaal 

  kostenverhaalsbeschikking (het nemen van het besluit) 

  opstellen eindbrief 

  verzenden eindbrief  (geen beschikking) 

   verzending eindbrief (beschikking intrekken handhavingsbeschikking) 

bezwaar 
(inclusief voorlopige 
voorziening) verweerschrift incl. benodigde stukken aanleveren 

  zitting voorbereiden en aanwezigheid 

  opstellen concept beslissing op bezwaar 

  beslissing op bezwaar (het nemen van het besluit) 

    

(hoger) beroep 
(inclusief voorlopige 
voorziening) verweerschrift incl. benodigde stukken aanleveren 

  zitting voorbereiden en aanwezigheid 

 
 VERGUNNINGVERLENING   

Melding Activiteitenbesluit 
en Besluit lozen buiten 

inrichtingen 

beoordelen volledigheid melding 

opvragen aanvullende gegevens (verzenden brief) 

beoordelen aanvullende gegevens 

  verzenden eindbrief 

  publiceren melding  

    

 Maatwerkvoorschriften opstellen voornemen opleggen maatwerkvoorschriften 

 

verzenden voornemen opleggen maatwerkvoorschriften 

  behandelen zienswijzen 

  opstellen besluit 

  het nemen van het besluit 

    

Omgevingsvergunning 
activiteit milieu, uitgebreide 
procedure 

beoordelen volledigheid/ontvankelijkheid 

  opvragen aanvullende gegevens (verzenden brief) 

  beoordelen aanvullende gegevens 

  opstellen ontwerpbesluit 

  verzenden ontwerpbesluit 

  publiceren ontwerpbesluit 

  behandelen zienswijzen 

  opstellen besluit 
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  het nemen van het besluit 

    

Omgevingsvergunning 
activiteit milieu, reguliere 
procedure 

beoordelen volledigheid/ontvankelijkheid 

opvragen aanvullende gegevens (verzenden brief) 

beoordelen aanvullende gegevens 

  opstellen besluit 

  het nemen van het besluit 

    

Bezwaar verweerschrift incl. benodigde stukken aanleveren 

   zitting voorbereiden en aanwezigheid 

  opstellen beslissing op bezwaar 

  beslissing op bezwaar (het nemen van het besluit) 

    

(hoger) beroep verweerschrift incl. benodigde stukken aanleveren 

  zitting voorbereiden en aanwezigheid 
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2. De bruine  VTH-taken (bodem) 
Het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) is een basistaak. 
 

TOEZICHT   

  
controle - uitvoeren, opstellen verslag en verzenden met  begeleidend 
schrijven 

  
hercontrole  uitvoeren, opstellen verslag en verzenden met  begeleidend 
schrijven 

  overdrachtsbrief opstellen 

  verzenden van overdrachtsbrief  

    

KLACHTEN   

  intake 

  controle - uitvoeren, opstellen verslag / behandelen klacht/melding 

  vervolgactie n.a.v. bezoek afhandeling klacht 

    

HANDHAVING gedogen / handhavingsverzoek/dwangsom/bestuursdwang 

  voornemen opstellen 

  verzenden van het voornemen 

  
repressieve controle  uitvoeren, opstellen verslag en verzenden met  
begeleidend schrijven 

  zienswijze gesprek inclusief opstellen verslag en verzenden 

  conceptbeschikking opstellen 

  beschikking (het nemen van het besluit) 

  repressieve controle 

  brief verbeuren opstellen 

  verzenden van brief verbeuren 

  concept invorderingsbeschikking opstellen 

  invorderingsbeschikking  (het nemen van het besluit) 

  kostenverhaal 

  kostenverhaalsbeschikking (het nemen van het besluit) 

  opstellen eindbrief 

  verzenden eindbrief (niet zijnde een beschikking) 

 
verzending eindbrief (beschikking intrekken handhavingsbeschikking) 

    

Bezwaar (inclusief 
voorlopige voorziening) verweerschrift incl. benodigde stukken aanleveren 

  zitting voorbereiden en aanwezigheid 

  opstellen concept beslissing op bezwaar 

  beslissing op bezwaar (het nemen van het besluit) 

 

 
 

 (hoger) beroep (inclusief 
voorlopige voorziening) 

verweerschrift incl. benodigde stukken aanleveren 
 

 
zitting voorbereiden en aanwezigheid 
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 VERGUNNINGVERLENING   

Ontwerpbeschikking Wet 
bodembescherming beoordelen volledigheid/ontvankelijkheid 

  opvragen aanvullende gegevens (verzenden brief) 

  beoordelen aanvullende gegevens 

  opstellen ontwerpbesluit 

  verzenden ontwerpbesluit 

  het nemen van het besluit 

  
Beschikking Wet 
bodembescherming beoordelen volledigheid/ontvankelijkheid 

  opvragen aanvullende gegevens (verzenden brief) 

  beoordelen aanvullende gegevens 

  behandelen zienswijzen als ontwerpbeschikking is opgesteld 

  opstellen besluit 

  verzenden besluit 

  het nemen van het besluit 

  Ontwerpbeschikking 
Waterwet beoordelen volledigheid/ontvankelijkheid 

 
opvragen aanvullende gegevens (verzenden brief) 

 
beoordelen aanvullende gegevens 

 
opstellen ontwerpbesluit 

 
verzenden ontwerpbesluit 

 
het nemen van het besluit 

   Beschikking Waterwet beoordelen volledigheid/ontvankelijkheid 

 
opvragen aanvullende gegevens (verzenden brief) 

 
beoordelen aanvullende gegevens 

 
behandelen zienswijzen als ontwerpbeschikking is opgesteld 

 
opstellen besluit 

 
verzenden besluit 

  het nemen van het besluit 

  Pmv-meldingen beoordelen volledigheid/ontvankelijkheid 

 
opvragen aanvullende gegevens (verzenden brief) 

 
beoordelen aanvullende gegevens 

 
opstellen besluit 

 
verzenden besluit 

 
publiceren besluit 

  Bezwaar (inclusief 
voorlopige voorziening)  verweerschrift incl. benodigde stukken aanleveren 

  zitting voorbereiden en aanwezigheid 
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  opstellen concept beslissing op bezwaar 

  beslissing op bezwaar (het nemen van het besluit) 

    

(hoger) beroep verweerschrift incl. benodigde stukken aanleveren 

 (inclusief voorlopige 
voorziening) zitting voorbereiden en aanwezigheid 
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3. Het milieutoezicht asbest. 
 

TOEZICHT   

 
melding  controleren op juistheid en volledigheid 

  controle - uitvoeren, opstellen verslag en verzenden met  begeleidend schrijven 

  
hercontrole  uitvoeren, opstellen verslag en verzenden met  begeleidend 
schrijven 

  rapport van bevindingen opmaken (overdracht) 

  verzenden van rapport van bevindingen voor repressief 

    

KLACHTEN   

  intake 

 
overdracht(sdocument) 

  controle - uitvoeren, opstellen verslag / behandelen klacht/melding 

  vervolgactie nav bezoek afhandeling klacht 

    

HANDHAVING gedogen / handhavingsverzoek/dwangsom/bestuursdwang 

  voornemen opstellen 

  verzenden van het voornemen (gebeurt incidenteel) 

  
repressieve controle  uitvoeren, opstellen verslag en verzenden met  
begeleidend schrijven 

   zienswijze gesprek inclusief opstellen verslag en verzenden 

  concept beschikking opstellen 

  beschikking (het nemen van het besluit) 

  repressieve controle 

  brief verbeuren opstellen 

  verzenden van brief verbeuren 

  concept invorderingsbeschikking opstellen 

  invorderingsbeschikking  (het nemen van het besluit) 

  kostenverhaal 

  kostenverhaalsbeschikking (het nemen van het besluit) 

  opstellen eindbrief 

  verzenden eindbrief  (geen beschikking) 

  verzending eindbrief (beschikking intrekken handhavingsbeschikking) 

  bezwaar (inclusief indien 
van toepassing voorlopige 
voor-ziening) verweerschrift incl. benodigde stukken aanleveren 

  zitting voorbereiden en aanwezigheid 

  opstellen concept beslissing op bezwaar 

  beslissing op bezwaar (het nemen van het besluit) 

    

(hoger) beroep (inclusief 
indien van toepassing 
voorlopige voorziening) verweerschrift incl. benodigde stukken aanleveren 

  zitting voorbereiden en aanwezigheid 
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