Vergunningverlening,
Toezicht en Handhaving

Samen zaak- en objectgericht werken
binnen het omgevingsdomein
De VTH-oplossing Rx.Mission ondersteunt (decentrale) overheden bij het zaak- en objectgericht samenwerken in het Omgevingsdomein. U kunt hiermee aanvragen en meldingen behandelen, klachten registreren,
toezicht plannen en uitvoeren en gegevens van locaties registreren en bijhouden. Een bijzonder complete
oplossing die breed inzetbaar is voor Wabo, Wro, de Waterwet, APV, Drank & Horeca en Bijzondere Wetten.
Met de Omgevingswet wil de overheid (lokale)
stakeholders samenbrengen bij het nemen van
besluiten over de leefomgeving. Inspraak, gebruiksgemak en een goede samenwerking tussen overheden en initiatiefnemers staan hierbij centraal. Dit
vraagt ook om andere oplossingen op het gebied van
ICT en software. Rx.Mission ondersteunt overheden
bij de uitvoering van de Omgevingswet met drie
belangrijke pijlers:
•
•
•

Rx.Mission ook voor waterschappen
Rx.Mission ondersteunt ook waterschappen bij het behandelen van aanvragen of meldingen voor het uitvoeren van
verschillende wateractiviteiten zoals het aanleggen van
een waterstaatswerk, het plaatsen van een damwand of
lozings- en onttrekkingsactiviteiten. Ook het toezicht op
deze wateractiviteiten, en de monitoring van waterkwaliteit en waterveiligheid voert u uit met Rx.Mission.
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Welke ondersteuning bieden deze drie pijlers?
•

•

Procesondersteuning
Deze pijler ondersteunt u in de dagelijkse
uitvoering van het zaakgericht werken. Vanuit het
werkproces navigeert u met één druk op de knop
naar een specifiek scherm om een taak uit te
voeren. Passend bij de vakinhoudelijke functionaliteit die op dat moment nodig is. Bijvoorbeeld
om een vergunningsaanvraag inhoudelijk te toetsen, legeskosten te berekenen of objectinformatie
vast te leggen. Rx.Mission levert en onderhoudt
een basisinrichting gebaseerd op de Omgevingswet zaaktypecatalogus. Zo is de software altijd
up-to-date met de laatste ontwikkelingen.
Samenwerkingsruimte
De pijler Samenwerkingsruimte helpt organisaties bij het organiseren van de samenwerking op
aanvragen, meldingen en informatieberichten. Het
maakt het voor gemeenten, omgevingsdiensten en
waterschappen mogelijk met al hun ketenpartners
op dezelfde wijze samen te werken. De Samenwerkingsruimte biedt u overzicht in de belangrijkste gegevens en gebeurtenissen over deze samenwerkingen. Zo ziet u over welke activiteiten een
verzoek gaat, welke documenten er zijn
meegestuurd en welke organisatie op welk
moment adviezen heeft gevraagd en/of geleverd.
Ook gebeurtenissen uit bijvoorbeeld het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet), zoals het indienen van
aanvullingen, worden getoond.

•

Omgevingsdossiers
Omgevingsdossiers helpen u om risico’s in de
fysieke leefomgeving in kaart te brengen. In het
Omgevingsdossier registreert u locatiegebonden
gegevens zoals activiteiten en detailgegevens zoals
aantal bewoners van een pand. Per wettelijk thema is een uitgebreid gegevensmodel beschikbaar.
Binnen het Omgevingsdossier ziet u
per moment o.a.:
- Geografische en administratieve informatie 		
over de locatie.
- Wie zijn er bij de locatie betrokken.
- Welke toestemming en voorschriften gelden 		
voor de locatie.
- Welke controles zijn uitgevoerd of gepland 		
voor deze locatie en de resultaten daarvan.

•

Common Ground
Rx.Mission maakt gebruik van architectuurprincipes van Common Ground. Data wordt eenmalig
opslagen, maar blijft toegankelijk voor andere
systemen binnen en buiten uw organisatie door
het toepassen van de ZGW api’s. Hierdoor is het
eenvoudig om andere systemen aan te laten sluiten op Rx.Mission om bijvoorbeeld zaak- of documentgegevens in te zien of te bewerken.
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