Wetgeving algemeen (Opleiding Kernactiviteiten
Bouw)
In het vakgebied van toezichthouder, vergunningverlener en casemanager
hebt jij veel te maken met wetgeving en de onderlinge relaties tussen
verschillende wetten en regelgeving.

Meerwaarde

Na het volgen van deze module (en met goed gevolg afronden van het
examen) ben jij zelfstandig in staat om:
1. de samenhang tussen de wet- en regelgeving te begrijpen en onderlinge relaties te leggen zoals: Wabo,
Wm, Bouwbesluit, Wnb, Crisis- en herstelwet, Bor, Mor e.d.;
2. verschillende procedures voor toezicht en handhaving (Wabo/ omgevingsvergunning) in hoofdlijnen uit
te voeren en globaal uit te leggen;
3. termen zoals “(on)behoorlijk bestuur” uit te kunnen leggen en in de praktijk te herkennen;
4. de werking van een beroep en bezwaar commissie uit te leggen;
5. uit te leggen hoe een procedure bij de raad van state wordt doorlopen;
6. aan te geven welke toetsingen er nodig zijn bij een bouwvergunning (en waar wordt op getoetst) met
betrekking tot:
a. Welstand, Bouwbesluit, Bestemmingsplan/Wro, monumenten.
7. de procedures voor vergunningverlening en de daarbij relevante toetsingscriteria te benoemen.

Kosten

De kosten voor deze module bedragen € 875,- (excl. btw). Deze module maakt onderdeel uit van de OK Bouw.
Zie ook het leaflet van de gehele OK Bouw voor meer informatie.

Voor wie

Deze module is geschikt voor medewerkers van gemeenten, provincies en of omgevingsdiensten die in hun werk
te maken krijgen met toezicht op bouw en/of vergunningverleners bouwplannen. Het betreft een
gecombineerde opleiding voor toezichthouders én vergunningverleners. Ook teamleiders of medewerkers van
bouwbedrijven die veelvuldig te maken krijgen met zowel vergunningverlening als toezicht en handhaving
kunnen deelnemen aan deze opleiding. Deze module draagt zorg voor een brede kennis van de wet- en
regelgeving.

Instroomeisen

Deelnemers hebben minimaal een afgeronde mbo bouw- of milieuopleiding en beschikken over minimaal 3 jaar
werkervaring in het vakgebied. HBO Bouw of milieu deelnemers kunnen direct instromen (zonder werkervaring).

Lesmethode

Tijdens de module gaan wij in op de verschillende wetgevingen die van toepassing zijn bij het verlenen van een
omgevingsvergunning. Het betreft een basistraining WABO waarin ook bouw en milieuaspecten aan bod komen.
Termen als behoorlijk bestuur, Wro, besluit omgevingsrecht, bestemmingsplan, welstand, sloop, Crisis- en
herstelwet en de Wet natuurbescherming, komen aan bod. Na deze module beschikken de deelnemers over een
brede kennis van wet- en regelgeving en weten ze hoe de diverse compartimenten van de verschillende wetten
in elkaar overlopen/met elkaar te maken hebben.

Module

De gehele OK Bouw wordt afgesloten met een examen. Deelnemers aan de losse module “Wetgeving algemeen”
ontvangen na afronding een bewijs van deelname. Op verzoek is een deelexamen voor deze module los af te
nemen.
Duur: 5 dagdelen (20 uur) exclusief 8 uur zelfstudie (het doornemen van lesstof)
Datum lesdag:
• 15 mei 2018 (13.00 uur – 21.30 uur)
• 22 mei 2018 (13.00 uur – 21.30 uur)
• 29 mei 2018 (13.00 uur – 17.00 uur)
Groepsgrootte: maximaal 20 personen
Docent: Wim Coopmans
Vakbekwaamheid docent: Wim heeft ruim 15 jaar werkervaring (wetgeving algemeen, toezicht, handhaving,
vergunningverlening, ruimtelijke ordening en beleid).
Locatie: Eindhoven, kantoor Omgevingsdienst Nederland (op verzoek is deze module ook in-company af te
nemen)

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van onze informatie over de module Wetgeving algemeen, dan
kunt u hiervoor contact opnemen met manager opleidingen Jeroen van Drunen op nummer 06-13180822 of
per mail op j.van.drunen@omgevingsdienstnederland.nl.

