
Onze VTH-applicatie voldoet aan de requirements Vergunning-, Toezicht en 
Handhavingscomponenten.

Onze VTH-applicatie is nu beschikbaar en klaar voor implementatie. Daardoor hebben we 
voldoende tijd om in 2021 te oefenen voordat de Omgevingswet live gaat.
  
Onze VTH-applicatie is geschikt voor een “hybride” aansluiting. Oftewel: Ik kan vanaf 1 juli 2022 
zowel een vergunningsaanvraag afhandelen via de Omgevingswet als aanvragen afhandelen of 
aanvullingen vanuit de Wabo.  

Onze VTH-applicatie sluit aan op het nieuwe koppelvlak (DSO-STAM) met een VTH-applicatie 
die voldoet aan de eisen van de Omgevingswet. Daarmee vermijd ik risico’s op dataverlies en 
handwerk. Zie ook: Risico’s aansluiting huidige Wabo VTH-software op DSO-LV

Onze VTH-applicatie is klaar voor aansluiting op de DSO-samenwerkingsruimte om te oefenen 
met ketenpartners.

VTH-applicatie en Omgevingswet
“Is jouw VTH-applicatie klaar voor de Omgevingswet?”  

Heb jij één of meerdere vakjes open staan? Dan is het interessant om te kijken naar een andere 
VTH-applicatie of leverancier. Wij willen jou hierbij de volgende aandachtspunten mee geven:

Lees de VNG marktverkenning om te ontdekken welke verschillende leveranciers er zijn.

Neem de tijd om te ontdekken welke VTH-applicatie én leverancier het beste bij de wensen van 
jouw organisatie past. Borg naast uitvoering van wettelijke taken ook dat er ruimte is voor eigen 
procesinrichting. Dit zorgt voor herkenning bij de gebruikers.

Betrek eindgebruikers bij de keuze voor een nieuwe VTH-applicatie, om o.a. de 
gebruikersvriendelijkheid te beoordelen.

Om op tijd klaar te zijn voor de Omgevingswet, is het advies van VNG om te implementeren in 
2020 en te oefenen in 2021. Is de applicatie die je overweegt al beschikbaar en is er voldoende 
tijd om te implementeren en te oefenen voor dat de Omgevingswet live gaat op 1 juli 2022? 
Wij adviseren minimaal een half jaar om te oefenen met testscenario’s ter voorbereiding op de 
Omgevingswet. 

Om aan te sluiten op het DSO-LV en te voldoen aan de eisen van de Omgevingswet is het 
noodzakelijk om de juiste software in huis te hebben. Wij bieden jou deze checklist om te 
controleren of jouw VTH-applicatie voldoet aan de Omgevingswet. Deze checklist is mede 
gebaseerd op de ‘VNG handreiking verwerving Omgevingswet software’. 

Controleer hier of jouw VTH-applicatie voldoet aan de Omgevingswet!

https://www.gemmaonline.nl/index.php/GAO_-_Vergunning-_Toezicht-_en_Handhavingcomponenten
https://www.gemmaonline.nl/index.php/GAO_-_Vergunning-_Toezicht-_en_Handhavingcomponenten
https://vng.nl/nieuws/risicos-aansluiting-huidige-wabo-vth-software-op-dso-lv
https://vng.nl/artikelen/marktverkenning-omgevingswetsoftware


Een bijdrage leveren aan een optimaal VTH-proces van onze klanten: daar werken wij bij 
Stadsbeheer elke dag aan. Dit doen we met LEEF, onze intuïtieve VTH-applicatie dat het 
werkproces ondersteunt in plaats van bepaalt.

Wij bieden jou met LEEF een moderne applicatie die aansluit bij de hedendaagse toepassingen. 
Met LEEF zijn jullie in staat alle processen op een gebruiksvriendelijke en gestructureerde 
wijze af te handelen. Door de intuïtieve user interface is overdracht aan (nieuwe) collega’s sterk 
vereenvoudigd waardoor jouw organisatie minder kwetsbaar is.

Wij werken op persoonlijke wijze samen met onze klanten. Mede dankzij hun input, onze 
specialistische kennis, motivatie en flexibiliteit, zorgen wij voor het effectiever en efficiënter 
maken van hun VTH-proces. Ook besteden wij veel tijd aan kennisvergaring, ook over de 
Omgevingswet. Zo is Stadsbeheer aanwezig bij (kennis)evenementen, zoals de DSO-dagen en 
leveranciersbijeenkomsten georganiseerd door ‘Aan de slag met de Omgevingswet’.

Over Stadsbeheer 

Meer weten?
Heb je vragen over deze checklist of wil je advies over de beste aanpak? Of wil je weten wat onze 
VTH-applicatie LEEF voor jouw organisatie kan betekenen? 

Neem contact met mij op via bprinsen@stadsbeheer.com of 06-29526985. Ik geef graag online 
of op locatie een demo van LEEF. En kijk natuurlijk ook op www.stadsbeheer.com voor meer 
informatie over LEEF en onze aanpak.

Hartelijke groet,

Gratis LEEF-demo 
aanvragen

http://www.stadsbeheer.com
https://stadsbeheer.com/demo-leef/

