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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 Zaaktypecatalogus Omgevingswet (ZTC) ter vaststelling 

voorgelegd in dit gremium. De interbestuurlijke ZTC 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 Zaaktypecatalogus 

Omgevingswet: een standaard taal waarin bevoegde gezagen en 

uitvoeringsorganisaties met elkaar zaakgericht samenwerken en 

communiceren  

2. Akkoord gaan met het vaststellen van deze eerste versie van de 

interbestuurlijke Zaaktypecatalogus Omgevingswet  

 

Toelichting op gevraagde besluiten  
1. De interbestuurlijke Zaaktypecatalogus Omgevingswet (ZTC) is, in relatie tot 

de Producten en Diensten Catalogus (PDC) Omgevingswet, ontwikkeld 
vanwege onderstaande redenen:  
• Communicatie tussen overheidsorganisaties: voor een goed 

functionerende keten binnen de fysieke leefomgeving is het van belang 
dat overheidspartijen dezelfde taal spreken  

• Communicatie tussen systemen: voor de communicatie tussen systemen 
is een gemeenschappelijke taal onontbeerlijk.  

• Standaardisatie: in de Algemene Wet Bestuursrecht, de Omgevingswet en 
de huidige Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht is de procesgang op 
hoofdlijnen vrij precies voorgeschreven. De Zaaktypecatalogus 
Omgevingswet is strikt gemodelleerd conform deze wetgevingskaders (en 
dus bruikbaar voor zowel de toekomstige Omgevingswet als de huidige 
Wabo, hetgeen de transitie van bestaande wetgeving naar nieuwe 
wetgeving vergemakkelijkt). 

• Versnelling invoering en verbetering uitvoering: de Omgevingswet 
'veroordeelt' overheidsorganisaties tot intensievere en efficiëntere 

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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onderlinge samenwerking. Door de denk- en veranderkracht te bundelen 
en gezamenlijk één Zaaktypecatalogus te ontwikkelen voor alle processen 
die voor de uitvoering van de Omgevingswet van belang zijn, zal elke 
individuele overheidsorganisatie de Omgevingswet sneller kunnen 
implementeren en beter kunnen samenwerken met zijn ketenpartners.  

 
2. In de interbestuurlijke Zaaktypecatalogus Omgevingswet (ZTC) worden de 

zaaktypen (procesbeschrijvingen op hoofdlijnen) benoemd en beschreven die 
overheidsorganisaties uitvoeren om de Producten en Diensten van de 
Omgevingswet voort te brengen. De taal van zaakgericht werken is goed 
gestandaardiseerd, zowel in informatiemodellen (IMZTC en RGBZ) als in de 
bijpassende uitwisselingsstandaarden (StUF-ZTC en StUF-ZKN).  

Veel ICT systemen 'spreken' deze taal en kunnen eenvoudig met elkaar 

zaakgericht communiceren, mits ze op basis van dezelfde ZTC zijn ingericht.  

 

De interbestuurlijke Zaaktypecatalogus Omgevingswet is beschikbaar in een 

(tijdelijke) online omgeving omgevingswet.wiki. Alvorens de ZTC te bekijken 

wordt geadviseerd om via de volgende link eerst de inleidende informatie te 

lezen die o.a. ingaat op de oorspronkelijke opdracht, uitgangspunten en 

eerdere vergelijkbare initiatieven bij overheidsorganisaties.  

 

Gecreëerd draagvlak bij de totstandkoming van de interbestuurlijke 

Zaaktypecatalogus Omgevingswet  

De interbestuurlijke Zaaktypecatalogus Omgevingswet is tot stand gekomen 

vanuit doorontwikkeling van de reeds bestaande ZTC Haaglanden die ook door 

omgevingsdiensten, waterschappen, gemeenten en veiligheidsregio’s is gebruikt 

als basis voor hun implementatie van zaakgericht werken.   

 

In een iteratief proces met vertegenwoordigers van alle bevoegde gezagen en 

uitvoeringsorganisaties is de ZTC uitgebreid en verfijnd. Vervolgens is via 

interbestuurlijke ateliersessies en presentaties in het land de ZTC, 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://www.gemmaonline.nl/index.php/Informatiemodel_Zaaktypen_(ImZTC)
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Informatiemodel_Zaken_(RGBZ)
https://omgevingswet.wiki/bin/view/Zaaktypecatalogi/CAT_97oa2kKoeuKy8/zaaktype/?view=zaaktype
https://omgevingswet.wiki/bin/view/360/Lees%20dit%20eerst

