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Reden agendering
In het op 1 juli 2015 door alle partijen ondertekend Bestuursakkoord
Implementatie Omgevingswet staat dat standaarden interbestuurlijk bekrachtigd
dienen te worden. Zoals in de Oplegnotitie UIVO-I – Werkpakket 2 –
Ketenprocessen beschreven, wordt met behulp van deze beslisnotitie de
uniforme set interbestuurlijke ketenprocesbeschrijvingen ter vaststelling
voorgelegd in dit gremium.
De ketenprocesbeschrijvingen vallen onder de processtandaarden, welke één van
de hoofdcategorieën is in de visie en doelarchitectuur van het DSO waarin de
verschillende standaarden worden onderverdeeld.

Datum
2 maart 2018
Bijlagen: 2
bijlage 1b - Interbestuurlijke
Procesketens – v1.0 2017-11-13
(set uniforme interbestuurlijke
ketenprocesbeschrijvingen via in
een PDF-bestand gegoten
PowerPoint presentatie)
bijlage 1c - Interbestuurlijke
Procesketens in ArchiMate
exchange formaat – v1.0 201711-13

www.aandeslagmetde
omgevingswet.nl

Gevraagde besluiten
1. Akkoord gaan met de vaststelling van de uniforme set interbestuurlijke
ketenprocesbeschrijvingen als referentiemodel.
2. Akkoord gaan met de uniforme set interbestuurlijke
ketenprocesbeschrijvingen en die als uitgangspunt hanteren bij de
vervanging van de Domein Overstijgende Processen (DOP’s), voor het
bevoegd gezag deel.
Toelichting op gevraagde besluiten
1. De set interbestuurlijke ketenprocesbeschrijvingen is opgebouwd uit een
uniform procesmodel dat als referentiemodel dient, zodat de bevoegde
gezagen de samenhang tussen de omgevingswetprocessen (o.a. ‘Toezicht &
Handhaving’ en ‘Vergunning Verlening & Melding’) bij het Rijk, provincies,
waterschappen, gemeenten en uitvoeringsorganisaties herkennen.
Het uniform procesmodel toont en ordent vervolgens de daaronder hangende
keten(bedrijfs)processen (bv. ‘Behandeling melding incident onder Toezicht &
Handhaving’) die plaatsvinden binnen de bevoegde gezagen.
Tot slot zijn er ook een viertal interactietypen uitgewerkt binnen de
interbestuurlijke procesketens. Een voorbeeld hiervan is een
vergunningaanvraag bij een gemeente vereist advies-met-instemming van de
Provincie. De uniforme set interbestuurlijk ketenprocesbeschrijvingen bestaat
uit een in een PDF-bestand gegoten PowerPoint presentatie van de
ketenprocesbeschrijvingen en uit een architectuurmodel (in het ArchiMate
exchange formaat), welke in twee separate bijlagen bij deze beslisnotities
terug te vinden zijn.
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2. De vastgestelde Overall Globale Architectuur Schets (OGAS) bevat een
beschrijving van de domein overstijgende processen (DOP’s). In het OGAS
staat dat “de DOP’s dienen als schakelpunt tussen het bedrijfsproces bij de
bevoegd gezagen en de applicatie services die het DSO gaat leveren aan deze
bedrijfsprocessen”. Daarnaast geeft het document Architectuur Governance
aan dat Architectuur de samenhang bewaakt in relatie tot de DOP’s. Bij het
advies om voor de DOP’s de uniforme set interbestuurlijk
ketenprocesbeschrijvingen als uitgangspunt te nemen is het van belang om te
benoemen dat bij de ontwikkeling van de ketenprocesbeschrijvingen de
afstemming met de architecten van het DSO intensief is geweest. Eén van de
Business Liaison Architecten was permanent lid van het projectteam en de
laatste concept versies van de ketenprocessen zijn in overleg met
vertegenwoordigers van de architecten aangepast op hun wensen ten behoeve
van de partiële vervanging van de DOP’s. Aangezien de ketenprocessen ook in
ArchiMate exchange formaat worden aangeleverd, kunnen deze door de
architecten worden geïmporteerd in de eigen architectuur repository, zodat ze
geïntegreerd kunnen worden met hun eigen proces- en informatiearchitectuur.
Gecreëerd draagvlak bij de totstandkoming van de interbestuurlijke
ketenprocesbeschrijvingen
De ketenprocesbeschrijvingen zijn tot stand gekomen via analyse van
aangeleverde procesmodellen door de koepels, die in een iteratief proces met
vertegenwoordigers van alle bevoegde gezagen en uitvoeringsorganisaties,
werden uitgebreid en verfijnd. Vervolgens zijn via ateliersessies, presentaties en
sessies per koepel de ketenprocessen toegelicht en bediscussieerd. Tot slot heeft
er een reviewperiode plaatsgevonden waarin vertegenwoordigers van Bevoegd
Gezagen commentaar konden leveren wat weer is verwerkt bij de totstandkoming
van de uiteindelijke deliverable. Via deze aanpak is er getracht interbestuurlijk
breed draagvlak te creëren.
VNG/KING heeft het UIVO-I uniforme procesmodel geadopteerd en geïntegreerd
in GEMMA-online. Het model is daarmee beschikbaar voor gemeenten (en ook
voor andere bevoegde gezagen). Stapsgewijs wordt het procesmodel geïntegreerd
met de bedrijfs-, applicatie- en informatiearchitectuur van de gemeenten.
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