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Bijlagen 16 

Oplegnotitie_UIVO-I-

Werkpakket-2-

Ketenprocessen_v1.05 

1a - Beslisnotitie deliverable 

Ketenprocessen – v1.06  

1b - Interbestuurlijke 

Procesketens – v1.0 2017-11-13  

1c - Interbestuurlijke 

Procesketens in ArchiMate 

exchange formaat – v1.0 2017-

11-13  

2a - Beslisnotitie deliverable 

Producten- en Dienstencatalogus 

Omgevingswet – v1.05  

3a - Beslisnotitie deliverable 

Zaaktypecatalogus 

Omgevingswet – v1.05  

4a - Beslisnotitie deliverable 

Samenwerkingsruimte en 

Zaakgericht Samenwerken – 

v1.05  

4b - Verkenning Behoefte 

Samenwerkingsruimte - v1.05 

2017-02-09  

4c - Samenwerkingsruimte 

Aggregatie Eisen en Wensen - 

v1.05 2017-02-09  

4d - Samenwerkings-

Infoarchitectuur – v1.05 2017-

11-14  

5a - Beslisnotitie deliverable 

Digitale Duurzaamheid – v1.05  

5b - Rapport Archieffuncties in 

het Stelsel Omgevingswet - 

v1.05 2017-10-26  

6a - Beslisnotitie deliverable 

Meervoudig Bronhouderschap – 

v1.0  

6b - Convenant Meervoudig 

bronhouderschap - v1.0 2017-

10-30  

7 - Case Omgevingswet 

Recreatiecentrum v1.0  

8 - Ketenprocessen - workshop 

presentatie v1.0 2017-10-31  

www.aandeslagmetde 

omgevingswet.nl 

 

Reden agendering 

Na oplevering van de resultaten van het project UIVO-I (1e fase) eind vorig jaar is 

in de Programmaraad van 19 december 2017 besloten dat, in de daaropvolgende 

3 maanden in bestuurlijke afstemming beslisnotities worden opgesteld voor de 6 

werkpakketten van UIVO-I en ter besluitvorming aan de Programmaraad worden 

aangeboden. Hierdoor kan de Programmaraad een besluit nemen over de inhoud 

van de opgeleverde deliverables en de aanbevelingen die daarover inhoudelijk zijn 

gemaakt. Besluitvorming over vervolg op UIVO-I zal met een separate notitie aan 

de Programmaraad worden voorgelegd.  

 

Met deze kadernotitie worden de deliverables van het zogenaamde werkpakket 2 

– ketenprocessen UIVO-I – ter besluitvorming aangedragen. Dit werkpakket heeft 

als doel om een gezamenlijk beeld te krijgen van de (keten)bedrijfsprocessen en 

interbestuurlijke samenwerking van de bevoegd gezagen die rond 

informatievoorziening of digitalisering geraakt worden door de Omgevingswet. Om 

dit doel te bewerkstelligen zijn de volgende 6 deliverables opgeleverd die hierbij 

ter accordering op tafel liggen: 

 
1. Set uniforme interbestuurlijke ketenprocesbeschrijvingen  
2. Producten- en Dienstencatalogus interbestuurlijke procesketens voor de 

Omgevingswet (t.b.v. de bevoegde gezagen en uitvoeringsorganisaties)  
3. Uitgewerkte Zaaktype Catalogus Omgevingswet  
4. Verkenning Behoefte Samenwerkingsruimte, verder uitgewerkt in een 

Globaal Ontwerp (op architectuurniveau) van Benodigde Voorzieningen 
voor het interbestuurlijk samenwerken, aangevuld met spelregels voor 
Zaakgericht Samen Werken  

5. Procesafspraken voor Digitale Duurzaamheid (archivering) in de 
interbestuurlijke procesketens  

6. Procesafspraken rondom Meervoudig Bronhouderschap  

 

Gevraagde besluiten  

Hieronder zijn de gevraagde besluiten voor de 6 opgeleverde deliverables 

beschreven: 

 
1. Set uniforme interbestuurlijke ketenprocesbeschrijvingen: 

Instemmen met de vaststelling van de uniforme set interbestuurlijke 

ketenprocesbeschrijvingen (bijlage 1b) als referentiemodel, en deze als 

http://www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/
http://www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/
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uitgangspunt hanteren bij de vervanging van de Domein Overstijgende 

Processen (DOP’s) voor het bevoegd gezag deel 

 

2. Producten- en Dienstencatalogus voor de Omgevingswet (t.b.v. de 

bevoegde gezagen en uitvoeringsorganisaties)  

Instemmen met de vaststelling van de interbestuurlijke Producten- en 
Dienstencatalogus (PDC) Omgevingswet (omgevingswet.wiki), inclusief 
bijbehorend doel. 

 

3. Uitgewerkte Zaaktype Catalogus Omgevingswet  

Instemmen met de vaststelling interbestuurlijke Zaaktypecatalogus 

Omgevingswet (omgevingswet.wiki), inclusief bijbehorend doel  

 

Aangezien de 3 deliverables hierboven (proces)standaarden zijn dienen deze, 

conform beschreven in het Bestuursakkoord, ook in het OGB interbestuurlijk 

bekrachtigd worden, in het geval ze in de Programmaraad akkoord bevonden 

worden. In de stuurgroep van het project Procesmatig Borgen Standaarden (DSO-

PR07) is besloten dat voorafgaand aan interbestuurlijk vaststelling van deze 3 

standaarden, i.t.t. STOP/TPOD, STTR en STAM, geen separate impactanalyse per 

Bevoegd Gezag uitgevoerd hoeft te worden, aangezien deze deliverables 

interbestuurlijk zijn ontwikkeld, waarbij reeds met (afgevaardigden van) alle 

Bevoegd Gezagen is afgestemd en de impact is bepaald. In de separaat aan te 

bieden notitie over het vervolg van UIVO-I zal nader worden ingegaan op de 

mogelijkheden tot uitbreiding en doorontwikkeling van deze drie 

(proces)standaarden.  

  
4. Verkenning Behoefte Samenwerkingsruimte en zaakgericht 

samenwerken  

Bij het Rijk, Provincies, Gemeenten en Waterschappen wordt de door de taskforce 

complexiteitsreductie geconstateerde behoefte aan samenwerkingsfunctionaliteit 

breed gedeeld. De realisatie van een uitgebreide(re) samenwerkingsruimte is 

echter niet in de opdracht voor het DSO opgenomen. Het OGB heeft mede hierom 

op 26 februari j.l. besloten een business case op te laten stellen waarin per type 

samenwerking de eisen, prioriteit en voorkeursoplossing wordt uitgewerkt op 

basis van input van experts uit alle overheden en een marktverkenning.  

De deliverables rondom samenwerking zijn integraal opgesteld met de 

standaarden -overeenkomstig de deliverables 1 t/m 3. Dit is namelijk een 

belangrijke voorwaarde om op uniforme wijze (interbestuurlijk) zaakgericht te 

kunnen samenwerken. De uitgevoerde UIVO-I Verkenning Behoefte 

Samenwerking (zie bijlage 4b in relatie met bijlage 4c en 4d) biedt een goed 

fundament, maar er zullen prioriteiten gesteld moeten worden in de uitwerking 

van de functionaliteiten (groeimodel via genoemde business case). Voor het 

kunnen opstellen van de business case is het absoluut noodzakelijk dat 

planvormers en vergunningverleners van de verschillende BG-en nauw betrokken 

worden bij het vormgeven van de wijze van samenwerking in de keten, binnen de 

bedoelingen van de Omgevingswet en zal e.e.a. in de praktijk moeten worden 

beproefd. Al deze activiteiten kunnen in een vervolg op UIVO-I interbestuurlijk, 

integraal en “intersilo” worden opgepakt. Een voorstel hiervoor wordt opgenomen 

in de notitie over het vervolg op UIVO-I dat separaat aan de PR wordt 

aangeboden.  
 

https://omgevingswet.wiki/
https://omgevingswet.wiki/
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Instemmen met de vaststelling van de set deliverables rondom samenwerking 

(bijlage 4b, 4c en 4d) als input voor het opstellen van de business case 

 

5. Procesafspraken voor Digitale Duurzaamheid (archivering) in de 

interbestuurlijke procesketens  

Instemmen met  de uitvoering van DUTO-scans voor het gehele stelsel 

Omgevingswet en met de uitgangspunten en aanbevelingen in de rapportage 

(bijlage 5b)  

 

6. Procesafspraken rondom Meervoudig Bronhouderschap  

Instemmen  met de in het Convenant (bijlage 6b) voorgestelde werkwijze en 

het doorzetten van het Convenant naar de koepels  

 

De 6 deliverables zelf, inclusief de bijbehorende toelichtingen, zijn terug te vinden 

in de bijlagen. Hierbij corresponderen de nummers van de bijlagen met de 

nummers van de 6 deliverables. De overkoepelende bijlage “Oplegnotitie UIVO-I 

Werkpakket 2 – Ketenprocessen” geeft de nodige contextinformatie over 

werkpakket 2 en geeft ook de onderlinge samenhang tussen de 6 deliverables 

weer. In bijlage 7 “Case Omgevingswet Recreatiecentrum” staan een aantal cases 

beschreven waarbij de verwijzingen worden gemaakt naar de PDC- en Zaaktype 

catalogus die in de interbestuurlijke procesketens een rol spelen. 

 

Wij zijn van mening dat de 6 deliverables bijdragen aan de complexiteitsreductie 

en manier van werken die het BIT advies wenst: één uniforme taal (PDC en ZTC) 

en samenwerkvoorzieningen die Bevoegde Gezagen en uitvoeringsorganisaties 

gebruiken om onderling zaakgericht samen te werken. 

 

 


