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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 middels deze beslisnotitie de 

interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus (PDC) Omgevingswet 

ter vaststelling voorgelegd in dit gremium. De interbestuurlijke PDC valt onder de 

processtandaarden, welke één van de hoofdcategorieën is in de visie en 

doelarchitectuur van het DSO waarin de verschillende standaarden worden 

onderverdeeld. 

 

Gevraagde besluiten  

1. Akkoord gaan met het doel van de interbestuurlijke Producten- en 

Dienstencatalogus Omgevingswet (PDC): duidelijke afspraken over de 

producten en diensten, die de verschillende Bevoegde Gezagen en 

uitvoeringsorganisaties aan elkaar leveren in de interbestuurlijke 

procesketens  

2. Akkoord gaan met het vaststellen van de interbestuurlijke Producten- en 

Dienstencatalogus Omgevingswet   

 

Toelichting op gevraagde besluiten  
1. Overheden die samen werken aan het beantwoorden van een aanvraag (bv. 

een beschikking op een vergunningaanvraag), doen dit door producten en 
diensten (bv. advies en of instemmingen) bij elkaar af te nemen en niet door 
één gezamenlijk proces uit te voeren. De reden hiervoor is dat er geen 
gezagsverhouding bestaat tussen het bevoegd gezag en de 
overheidsorganisaties die adviseren over en/of instemmen met het 
uiteindelijke antwoord dat het bevoegd gezag geeft op de gestelde vraag. Het 
doel van de interbestuurlijke PDC is het duidelijk afspraken maken over de 
producten en diensten die de verschillende organisaties aan elkaar leveren 
voor een goed functionerende keten. Dat begint bij het benoemen van de 
eindproducten van elk bevoegd gezag en het benoemen en afbakenen van de 
halffabricaten die dat bevoegd gezag moet 'bestellen' bij zijn toeleveranciers 
om tot zijn eindproduct te komen. Vervolgens zullen voor elk eindproduct en 
halffabricaat afspraken moeten worden gemaakt over de kwaliteit (denk aan 
de vorm waarin het product wordt geleverd), levertijd en eventueel prijs.  

https://omgevingswet.wiki/bin/view/360/
https://omgevingswet.wiki/bin/view/360/Lees%20dit%20eerst/
http://www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/
http://www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/
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2. De interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus Omgevingswet (PDC) is 

de voornaamste bouwsteen in de dienstengerichte architectuur die nodig is 
voor de uitvoering van de Omgevingswet. De producten- en dienstencatalogus 
is bestemd voor gebruik in de keten van overheidsorganisaties die de 
Omgevingswet uitvoeren. De functie van de producten- en dienstencatalogus 
voor de Omgevingswet die door UIVO-I is ontwikkeld, is het ondersteunen van 
overheidsorganisaties die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het leveren 
van producten (denk aan een Omgevingsvergunning) en diensten (denk aan 
houden van toezicht) aan burgers, bedrijven, instellingen of de maatschappij 
als geheel. In deze producten- en dienstencatalogus wordt van zulke 
'eindproducten en -diensten' een decompositie gemaakt, zodat duidelijk wordt 
uit welke bouwstenen ('halffabricaten') die eindproducten en -diensten zijn 
opgebouwd en door wie die bouwstenen moeten worden geleverd. 

 

In de Omgevingswet en onderliggende besluiten benoemt de wetgever 

minutieus welk(e) (soort) overheidsorganisatie verantwoordelijk is voor 

welk(e) soort product(en) en ook welke halffabricaten nodig zijn om tot zo'n 

eindproduct te komen. De Omgevingswet en alle daaraan verbonden besluiten 

dicteren zo de producten en diensten die overheidsorganisaties zullen leveren, 

zowel aan burgers, bedrijven en instellingen als aan elkaar. Bij de 

ontwikkeling van de PDC hebben we - om die reden - nauwgezet de 

Omgevingswet gevolgd.  

 

De interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus Omgevingswet is 

beschikbaar in een (tijdelijke) online omgeving omgevingswet.wiki. Alvorens 

deze PDC te bekijken wordt geadviseerd om via de volgende link eerst de 

inleidende informatie te lezen dia o.a. ingaat op de oorspronkelijke opdracht, 

uitgangspunten en eerdere vergelijkbare initiatieven bij overheidsorganisaties  

 

Gecreëerd draagvlak bij de totstandkoming van de interbestuurlijke 

Producten- en Dienstencatalogus Omgevingswet  

De interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus Omgevingswet (PDC) is tot 

stand gekomen vanuit doorontwikkeling van een reeds bestaande PDC van de vijf 

omgevingsdiensten in Zuid-Holland.  

 

In een iteratief proces met vertegenwoordigers van alle bevoegde gezagen en 

uitvoeringsorganisaties is de PDC uitgebreid en verfijnd. Vervolgens is via 

interbestuurlijke ateliersessies en presentaties in het land de PDC, als vast te 

stellen landelijke standaard, toegelicht en bediscussieerd. Tot slot heeft er een 

reviewperiode plaatsgevonden waarin vertegenwoordigers van Bevoegd Gezagen 

online 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.  

 

https://omgevingswet.wiki/bin/view/360/
https://omgevingswet.wiki/bin/view/360/Lees%20dit%20eerst

