
Samen processen uitvoeren

Samenbrengen van gebruikers Rechten en rollen van gebruikers

Met gezamenlijke taal en 
werkwijze (wel spelregels), 
geografisch vindbaar en 
inzichtelijk (klik op de kaart), 
zonder keurslijf van 
standaardisatie (blokkeert 
creativiteit) kunnen werken 
aan concepten en ideeën

Met gezamenlijke taal en 
werkwijze (wel spelregels), 
geografisch vindbaar en 
inzichtelijk (klik op de kaart), 
zonder keurslijf van 
standaardisatie (blokkeert 
creativiteit) kunnen werken 
aan concepten en ideeën

Iedereen beschikt over 
dezelfde informatie

Iedereen beschikt over 
dezelfde informatie

Bij uitstek BG en adviseurs, 
initiatiefnemers en 
belanghebbende moeten 
samen alle info kunnen delen

Bij uitstek BG en adviseurs, 
initiatiefnemers en 
belanghebbende moeten 
samen alle info kunnen delen

Voor hele fase van 
vooroverleg t/m 
besluitvorming ruimtelijke 
planvorming voor “een ieder” 
inzichtelijk maken

Voor hele fase van 
vooroverleg t/m 
besluitvorming ruimtelijke 
planvorming voor “een ieder” 
inzichtelijk maken

Inzicht in alle relevante 
informatie.

Inzicht in alle relevante 
informatie.

Geïnformeerd worden over 
updates en toevoegingen van 
gedeelde informatie

Geïnformeerd worden over 
updates en toevoegingen van 
gedeelde informatie

Duidelijk laten blijken aan alle 
gebruikers wie Bevoegd gezag 
of gedelegeerd bevoegd gezag 
van de zaak is.

Duidelijk laten blijken aan alle 
gebruikers wie Bevoegd gezag 
of gedelegeerd bevoegd gezag 
van de zaak is.

Kunnen tonen en bewerken 
van de concept 
omgevingsdocumenten.

Kunnen tonen en bewerken 
van de concept 
omgevingsdocumenten.

Je wil de consequenties van 
een initiatief in beeld brengen 
aan de initiatiefnemer.

Je wil de consequenties van 
een initiatief in beeld brengen 
aan de initiatiefnemer.

Je wil aanvullende informatie 
kunnen aanvragen 
(Bestuursorgaan) en kunnen 
aanleveren (initiatiefnemer)

Je wil aanvullende informatie 
kunnen aanvragen 
(Bestuursorgaan) en kunnen 
aanleveren (initiatiefnemer)

inzicht geven in relevante 
documenten over 
behandeling initiatief

inzicht geven in relevante 
documenten over 
behandeling initiatief

Advisering / op de hoogte 
brengen andere 
bestuursorganen van het 
uiteindelijke besluit

Advisering / op de hoogte 
brengen andere 
bestuursorganen van het 
uiteindelijke besluit

Er is behoefte aan een ruimte 
waar informatie gedeeld kan 
worden ten behoeve van 
gezamelijke handhavingsacties

Er is behoefte aan een ruimte 
waar informatie gedeeld kan 
worden ten behoeve van 
gezamelijke handhavingsacties

Het samenwerken aan zaken 
in de vorm van een 
gezamenlijke zaken- en 
documentenregistratie

Het samenwerken aan zaken 
in de vorm van een 
gezamenlijke zaken- en 
documentenregistratie

Kunnen uitwisselen van 
onderliggende data (legger, 
peilbesluiten, gegevens 
andere BG).

Kunnen uitwisselen van 
onderliggende data (legger, 
peilbesluiten, gegevens 
andere BG).

Kunnen inzien van plannen en 
voornemens van andere 
partijen (belang/anticiperen)

Kunnen inzien van plannen en 
voornemens van andere 
partijen (belang/anticiperen)

Uitwisselen van informatie 
tijdens vooroverleg en 
procedure

Uitwisselen van informatie 
tijdens vooroverleg en 
procedure

Samen kunnen werken aan 1 
document

Samen kunnen werken aan 1 
document

Completeren aanvraag door 
mogelijkheid uploaden 
documenten in 
samenwerkingsruimte

Completeren aanvraag door 
mogelijkheid uploaden 
documenten in 
samenwerkingsruimte

Faciliteiten delen van kennis 
en expertise en 
videoconferencing

Faciliteiten delen van kennis 
en expertise en 
videoconferencing

Afstemmen initiatief op 
haalbaarheid 
(on)mogelijkheden en 
alternatieven

Afstemmen initiatief op 
haalbaarheid 
(on)mogelijkheden en 
alternatieven

Alternatieven kunnen 
bedenken en consequenties 
kunnen laten zien

Alternatieven kunnen 
bedenken en consequenties 
kunnen laten zien

Wens / Eis: adviseren over de 
risico's en de 
beheersmaatregelen daarbij 
en of accepteren van het (rest) 
risico

Wens / Eis: adviseren over de 
risico's en de 
beheersmaatregelen daarbij 
en of accepteren van het (rest) 
risico

Initiatiefnemers kunnen 
samenwerking (met o.a. 
belanghebbenden) starten, 

Initiatiefnemers kunnen 
samenwerking (met o.a. 
belanghebbenden) starten, 

Op basis van 
stakeholderanalyse relevante 
belanghebbenden uitnodigen 
tot samenwerking 

Op basis van 
stakeholderanalyse relevante 
belanghebbenden uitnodigen 
tot samenwerking 

Bij uitstek BG en adviseurs, 
initiatiefnemers en 
belanghebbende moeten 
samen alle info kunnen delen

Bij uitstek BG en adviseurs, 
initiatiefnemers en 
belanghebbende moeten 
samen alle info kunnen delen

Tot publicatie vindt vooral 
overleg plaats tussen 
initiatiefnemer en 
belanghebbende BG is niet de 
leidende partij.

Tot publicatie vindt vooral 
overleg plaats tussen 
initiatiefnemer en 
belanghebbende BG is niet de 
leidende partij.

Uit te nodigen deelnemers moeten niet beperkt 
zijn tot formele betrokkenen. Je moet hier ook 
denken aan partijen in de samenleving, in de 
markt en bv politie, Openbaar ministerie en 
veiligheidsregios, dit geldt voor alle vormen van 
samenwerkingsruimten. Verantwoordelijkheid 
voor de uitgenodigde deelnemers ligt bij 
eigenaar van samenwerkingsruimte

Uit te nodigen deelnemers moeten niet beperkt 
zijn tot formele betrokkenen. Je moet hier ook 
denken aan partijen in de samenleving, in de 
markt en bv politie, Openbaar ministerie en 
veiligheidsregios, dit geldt voor alle vormen van 
samenwerkingsruimten. Verantwoordelijkheid 
voor de uitgenodigde deelnemers ligt bij 
eigenaar van samenwerkingsruimte

Overzetten van bevoegd 
gezag, inclusief overdragen 
naar gemandateerde 
organisatie

Overzetten van bevoegd 
gezag, inclusief overdragen 
naar gemandateerde 
organisatie

Initiëren en organiseren 
vooroverleg, door beide 
partijen mogelijk

Initiëren en organiseren 
vooroverleg, door beide 
partijen mogelijk

Rampenbestrijding 
(veiligheidheidsregio) als 
belanghebbende (oa met 
gebruik RIS) mee laten 
participeren bij planvorming

Rampenbestrijding 
(veiligheidheidsregio) als 
belanghebbende (oa met 
gebruik RIS) mee laten 
participeren bij planvorming

Benaderingsstrategie 
belanghebbenden bepalen 
door BG en toepassen met 
inzet van 
samenwerkingsruimte

Benaderingsstrategie 
belanghebbenden bepalen 
door BG en toepassen met 
inzet van 
samenwerkingsruimte

E-notificatie en 
abonnementsfuncties ook bij 
planvorming (aanpassing 
plannen, updates) realiseren 
(als bij uitvoering)

E-notificatie en 
abonnementsfuncties ook bij 
planvorming (aanpassing 
plannen, updates) realiseren 
(als bij uitvoering)

Er is duidelijk behoefte aan 
signaleringsfunctionaliteit 
bijvoorbeeld om ervoor te 
zorgen dat een bepaald 
initiatief je niet overkomt als 
formele of minder formele 
adviseur. Daarbij wil je filters 
in kunnen stellen om te 
voorkomen dat je overal van 
op de hoogte gebracht wordt. 
Deze wens leeft bij meerdere 
bestuursorganen maar ook bij 
uitvoerende diensten en bv 
veiligheidsregio's. Het gaat er 
ook om betrokken te raken in 
de stadia voordat een officiele 
aanvraag ingediend wordt.

Er is duidelijk behoefte aan 
signaleringsfunctionaliteit 
bijvoorbeeld om ervoor te 
zorgen dat een bepaald 
initiatief je niet overkomt als 
formele of minder formele 
adviseur. Daarbij wil je filters 
in kunnen stellen om te 
voorkomen dat je overal van 
op de hoogte gebracht wordt. 
Deze wens leeft bij meerdere 
bestuursorganen maar ook bij 
uitvoerende diensten en bv 
veiligheidsregio's. Het gaat er 
ook om betrokken te raken in 
de stadia voordat een officiele 
aanvraag ingediend wordt.

Toetsen van een vergunning 
op handhaafbaarheid bij de 
beoogde TenH organisatie. 
Deze toets wil je ook tijdens 
de behandelingsstap doen

Toetsen van een vergunning 
op handhaafbaarheid bij de 
beoogde TenH organisatie. 
Deze toets wil je ook tijdens 
de behandelingsstap doen

Je wil de belanghebbende al 
in de vooroverlegfase 
betrekken, zeker bij 
complexere aanvragen

Je wil de belanghebbende al 
in de vooroverlegfase 
betrekken, zeker bij 
complexere aanvragen

Vooral tijdens voorverleg moet je de 
veiligheidsregios betrekken bij alle ruimtelijke 
ontwikkelingen waarbij er consequenties 
kunnen zijn voor de fysieke veiligheid, i.v.m. 
mogelijke gevolgen voor de uitvoering van de 
repressieve taak.

Vooral tijdens voorverleg moet je de 
veiligheidsregios betrekken bij alle ruimtelijke 
ontwikkelingen waarbij er consequenties 
kunnen zijn voor de fysieke veiligheid, i.v.m. 
mogelijke gevolgen voor de uitvoering van de 
repressieve taak.

Advisering bij 
omgevingsvergunning met 
indirecte lozingen 

Advisering bij 
omgevingsvergunning met 
indirecte lozingen 

Tijdig betrekken van 
overheidspartijen met indirect 
belang

Tijdig betrekken van 
overheidspartijen met indirect 
belang

Voor Toezicht en Handhaving 
is het van belang om de 
integratie met de 
Inspectieview milieu 
applicatie uit te werken en 
tegelijkertijd op te letten dat 
er niet overlap ontstaat (tenzij 
dat beargumenteerd kan 
worden). Ook de 
functionaliteit van de VTH 
applicaties in de eigen 
backoffice moet meegenomen 
worden

Voor Toezicht en Handhaving 
is het van belang om de 
integratie met de 
Inspectieview milieu 
applicatie uit te werken en 
tegelijkertijd op te letten dat 
er niet overlap ontstaat (tenzij 
dat beargumenteerd kan 
worden). Ook de 
functionaliteit van de VTH 
applicaties in de eigen 
backoffice moet meegenomen 
worden

Denk ook aan de 
mogelijkheden om toezicht 
houden bij bedrijven zelf neer 
te leggen en daarop door hen 
te laten rapporteren.

Denk ook aan de 
mogelijkheden om toezicht 
houden bij bedrijven zelf neer 
te leggen en daarop door hen 
te laten rapporteren.

Bij opstellen visie, programma 
en omgevingsplan is 
samenwerkingsruimte virtueel 
platform om documenten te 
delen en reacties te vragen 
aan andere bestuursorganen 
(OD, prov, ws) en 
belanghebbenden, ter info, 
ter accordering en ter 
aanpassing (voorstellen / 
suggesties)

Bij opstellen visie, programma 
en omgevingsplan is 
samenwerkingsruimte virtueel 
platform om documenten te 
delen en reacties te vragen 
aan andere bestuursorganen 
(OD, prov, ws) en 
belanghebbenden, ter info, 
ter accordering en ter 
aanpassing (voorstellen / 
suggesties)

Verschillende achterliggende 
belangen en prioriteiten 
(argumenten) uit de 
omgevingsplannen inzichtelijk 
maken voor andere BG en 
belanghebbenden

Verschillende achterliggende 
belangen en prioriteiten 
(argumenten) uit de 
omgevingsplannen inzichtelijk 
maken voor andere BG en 
belanghebbenden

Overzicht van alle vragen, 
concepten en besluiten 
overzichtelijk voor alle 
betrokkenen tijdens fase van 
het opstellen van de plannen 
(voorkomt zienswijzen en 
geschillen) 

Overzicht van alle vragen, 
concepten en besluiten 
overzichtelijk voor alle 
betrokkenen tijdens fase van 
het opstellen van de plannen 
(voorkomt zienswijzen en 
geschillen) 

Het samenwerken aan zaken 
in zgn. co-creatie omgevingen 
tussen ketenpartijen onderling 
en met burgers en bedrijven

Het samenwerken aan zaken 
in zgn. co-creatie omgevingen 
tussen ketenpartijen onderling 
en met burgers en bedrijven

Projectbesluit: participatie en 
samenwerking centraal bij 
start proces, met DSO 
ondersteuning door 
onomstreden informatie. En 
na 2018 innovatieve manieren 
vinden om burgers en 
ondernemers mogelijkheid te 
bieden om informatie aan te 
dragen

Projectbesluit: participatie en 
samenwerking centraal bij 
start proces, met DSO 
ondersteuning door 
onomstreden informatie. En 
na 2018 innovatieve manieren 
vinden om burgers en 
ondernemers mogelijkheid te 
bieden om informatie aan te 
dragen

Advies vragen en geven op 
concept plannen/visies (vgl. 
werkwijze watertoets)

Advies vragen en geven op 
concept plannen/visies (vgl. 
werkwijze watertoets)

Interactie met andere BG’s bij 
opstellen waterverordening 
en programma

Interactie met andere BG’s bij 
opstellen waterverordening 
en programma

Advies op concept 
omgevingsvisie, indienen 
wateradvies

Advies op concept 
omgevingsvisie, indienen 
wateradvies

Communicatie en 
samenwerken inzake 
adviesaanvraag, 
maatwerkvoorschriften

Communicatie en 
samenwerken inzake 
adviesaanvraag, 
maatwerkvoorschriften

Vooroverleg tijdens opstellen 
plannen (als Omgevingsplan) 
met overlegrondes en 
reacties. Op basis van concept 
plannen gemaakt volgens 
STOP standaard.

Vooroverleg tijdens opstellen 
plannen (als Omgevingsplan) 
met overlegrondes en 
reacties. Op basis van concept 
plannen gemaakt volgens 
STOP standaard.

Adviseur met instemming 
laten participeren in 
vooroverleg

Adviseur met instemming 
laten participeren in 
vooroverleg

Ontwerpplannen ter inzage 
leggen en ophalen zienswijzen 
belanghebbenden

Ontwerpplannen ter inzage 
leggen en ophalen zienswijzen 
belanghebbenden

Publicatie van voornemens bij 
projectbesluit en visualisatie 
van ideeën, plannen en 
concepten

Publicatie van voornemens bij 
projectbesluit en visualisatie 
van ideeën, plannen en 
concepten

Informeren en uitnodigen tot 
inspraak en participatie door 
burgerinitiatieven en 
aanbrengen alternatieven en 
varianten

Informeren en uitnodigen tot 
inspraak en participatie door 
burgerinitiatieven en 
aanbrengen alternatieven en 
varianten

Publicatie van concepten ten 
behoeve van inspraak

Publicatie van concepten ten 
behoeve van inspraak

Beantwoording van 
zienswijzen delen 

Beantwoording van 
zienswijzen delen 

Elkaar kwa proces kunnen 
aansturen en voortgang 
proces inzichtelijk maken 
(bijvoorbeeld indien er sprake 
is van 1 of meerdere formele 
adviseurs)

Elkaar kwa proces kunnen 
aansturen en voortgang 
proces inzichtelijk maken 
(bijvoorbeeld indien er sprake 
is van 1 of meerdere formele 
adviseurs)

Je wil statusinformatie 
aanbieden aan initiatiefnemer

Je wil statusinformatie 
aanbieden aan initiatiefnemer

Signaleringen en notificaties 
van (status)wijzigingen en 
afwikkelmomenten

Signaleringen en notificaties 
van (status)wijzigingen en 
afwikkelmomenten

Coördineren onderling overleg 
en vragen aanvullende info / 
input, ook ter beperking en 
hergebruik beschikbare 
informatie

Coördineren onderling overleg 
en vragen aanvullende info / 
input, ook ter beperking en 
hergebruik beschikbare 
informatie

Coördinatie informatiestroom 
naar initiatiefnemer inzake 
status, voortgang, 
bekendmakingen etc.

Coördinatie informatiestroom 
naar initiatiefnemer inzake 
status, voortgang, 
bekendmakingen etc.

Ondersteuning en inzicht in 
procesflow, voortgang, 
afhandelingstermijnen voor 
advies met instemming

Ondersteuning en inzicht in 
procesflow, voortgang, 
afhandelingstermijnen voor 
advies met instemming

Kritieke of aandachtspunten 
delen t.b.v. toezicht / 
toezichthouder

Kritieke of aandachtspunten 
delen t.b.v. toezicht / 
toezichthouder

Oplossingsrichtlijnen 
voorstellen en afstemmen

Oplossingsrichtlijnen 
voorstellen en afstemmen

Alle TenH informatie 
inzichtelijk (overlap 
inspectieview milieu??!!)

Alle TenH informatie 
inzichtelijk (overlap 
inspectieview milieu??!!)

Afstemmen toezichtacties en 
samenwerking hierin - het 
opstellen van een jaarplan / 
individuele bezoeken. (overlap 
inspectieview milieu??!!)

Afstemmen toezichtacties en 
samenwerking hierin - het 
opstellen van een jaarplan / 
individuele bezoeken. (overlap 
inspectieview milieu??!!)

Je moet hier ook 
samenwerken met 
marktpartijen die in sommige 
gevallen de toetsing op de 
voorwaarden bij een 
verleende vergunning 
uitvoeren (bv bij 
bouwprojecten)

Je moet hier ook 
samenwerken met 
marktpartijen die in sommige 
gevallen de toetsing op de 
voorwaarden bij een 
verleende vergunning 
uitvoeren (bv bij 
bouwprojecten)

Coördinatie van afhandeling 
en deelname in afwikkeling 
zienswijzen bij uitgebreide 
procedure

Coördinatie van afhandeling 
en deelname in afwikkeling 
zienswijzen bij uitgebreide 
procedure

Mogelijkheid initiatiefnemer 
mee te nemen in 
inspraakproces indien 
gewenst.

Mogelijkheid initiatiefnemer 
mee te nemen in 
inspraakproces indien 
gewenst.

Delen van (eventueel locatie gebonden) informatie 
zoals:
● Omgevingsdocument in wording: Het initiatief 

(plan, aanvraag) waaraan samengewerkt 
wordt, inclusief locatie;

● Andere relevante documenten zoals: 
ontwerpschetsen, onderzoeksrapporten, 
notulen, enz.

Sommige bestandsformaten moeten rechtstreeks 
te raadplegen zijn, andere alleen ter download 
aanbieden.
{Informatie-1}

Delen van (eventueel locatie gebonden) informatie 
zoals:
● Omgevingsdocument in wording: Het initiatief 

(plan, aanvraag) waaraan samengewerkt 
wordt, inclusief locatie;

● Andere relevante documenten zoals: 
ontwerpschetsen, onderzoeksrapporten, 
notulen, enz.

Sommige bestandsformaten moeten rechtstreeks 
te raadplegen zijn, andere alleen ter download 
aanbieden.
{Informatie-1}

Mogelijkheden om 
opmerkingen te plaatsen bij 
documenten of bij delen van 
documenten. 
{resultaat-2}

Mogelijkheden om 
opmerkingen te plaatsen bij 
documenten of bij delen van 
documenten. 
{resultaat-2}

Video conferencing 
mogelijkheden
{resultaat-7}

Video conferencing 
mogelijkheden
{resultaat-7}

Het moet duidelijk zijn waarop het samen 
werken betrekking heeft (initiatief, plan of 
toezicht- of handhavingsactiviteit), wie de 
initiatiefnemer of planinitiator en bevoegd 
gezag zijn, welke bestuursorganen nog meer 
formeel betrokken zijn en in welke fase het 
initiatief zich bevindt (globaal). 
{samenbrengen-1}

Het moet duidelijk zijn waarop het samen 
werken betrekking heeft (initiatief, plan of 
toezicht- of handhavingsactiviteit), wie de 
initiatiefnemer of planinitiator en bevoegd 
gezag zijn, welke bestuursorganen nog meer 
formeel betrokken zijn en in welke fase het 
initiatief zich bevindt (globaal). 
{samenbrengen-1}

Vragen stellen of opmerkingen 
richten (bv suggesties doen) 
aan specifieke personen en 
die beantwoorden
{resultaat-4}

Vragen stellen of opmerkingen 
richten (bv suggesties doen) 
aan specifieke personen en 
die beantwoorden
{resultaat-4}

In ieder 
samenwerkingsverband is het 
mogelijk voor de eigenaar / 
beheerder om andere 
personen en organisaties uit 
te nodigen met verschillende 
rechten niveaus (lezen, 
lezen/schrijven, wellicht per 
stuk functionaliteit).
{samenbrengen-4}

In ieder 
samenwerkingsverband is het 
mogelijk voor de eigenaar / 
beheerder om andere 
personen en organisaties uit 
te nodigen met verschillende 
rechten niveaus (lezen, 
lezen/schrijven, wellicht per 
stuk functionaliteit).
{samenbrengen-4}

De persoon die het samen 
werken initieert is eigenaar / 
beheerder van het 
samenwerkingsverband. 
{rechten-2}

De persoon die het samen 
werken initieert is eigenaar / 
beheerder van het 
samenwerkingsverband. 
{rechten-2}

Ondersteuning t.b.v. het uitnodigen van de juiste 
personen / organisaties zoals bv:
● Iedere persoon, bestuursorgaan of 

belangengroep (in de breedste zin van het 
woord) die aangegeven heeft interesse te 
hebben in een van de activiteiten behorende 
bij het initiatief / het plan in het gebied waar 
het initiatief / plan betrekking op heeft. 

● Alle bestuursorganen waarvan een 
beperkingengebied de locatie van het 
initiatief raakt zouden met een druk op de 
knop moeten kunnen worden uitgenodigd; 

Er is sprake van een samenloop met 
attenderingsservices, waarbij ervoor gezorgd moet 
worden dat belanghebbenden ook al gevonden 
kunnen worden voordat het initiatief / plan 
ingediend is.
{samenbrengen-2}

Ondersteuning t.b.v. het uitnodigen van de juiste 
personen / organisaties zoals bv:
● Iedere persoon, bestuursorgaan of 

belangengroep (in de breedste zin van het 
woord) die aangegeven heeft interesse te 
hebben in een van de activiteiten behorende 
bij het initiatief / het plan in het gebied waar 
het initiatief / plan betrekking op heeft. 

● Alle bestuursorganen waarvan een 
beperkingengebied de locatie van het 
initiatief raakt zouden met een druk op de 
knop moeten kunnen worden uitgenodigd; 

Er is sprake van een samenloop met 
attenderingsservices, waarbij ervoor gezorgd moet 
worden dat belanghebbenden ook al gevonden 
kunnen worden voordat het initiatief / plan 
ingediend is.
{samenbrengen-2}

Suggesties doen (door 
samenwerkingspartners) aan de eigenaar 
van de samenwerking over 
belanghebbenden die nog niet uitgenodigd 
zijn in de samenwerking, zoals bijvoorbeeld 
toezichthouders of externe organisaties 
waarvan bezwaar te verwachten is.
{samenbrengen-3}

Suggesties doen (door 
samenwerkingspartners) aan de eigenaar 
van de samenwerking over 
belanghebbenden die nog niet uitgenodigd 
zijn in de samenwerking, zoals bijvoorbeeld 
toezichthouders of externe organisaties 
waarvan bezwaar te verwachten is.
{samenbrengen-3}

Online discussieforum t.b.v. 
planvorming en co-creatie, participatie, 
vooroverleg en overleg over 
verbetersuggesties. 
Standaardfunctionaliteit discussieforum
{resultaat-3}

Online discussieforum t.b.v. 
planvorming en co-creatie, participatie, 
vooroverleg en overleg over 
verbetersuggesties. 
Standaardfunctionaliteit discussieforum
{resultaat-3}

Datumprikker om bijeenkomsten te 
kunnen organiseren en daarbij  partijen 
uit kunnen nodigen. Bijvoorbeeld t.b.v.  
planvorming en co-creatie of 
vooroverleg, enz.
{resultaat-6}

Datumprikker om bijeenkomsten te 
kunnen organiseren en daarbij  partijen 
uit kunnen nodigen. Bijvoorbeeld t.b.v.  
planvorming en co-creatie of 
vooroverleg, enz.
{resultaat-6}

Toegankelijk maken voor 
betrokkenen van informatie 
over het proces van 
behandeling (mijlpalen, 
termijnen, actiehouders e.d.) 
en huidige status daarvan.
{proces-2}

Toegankelijk maken voor 
betrokkenen van informatie 
over het proces van 
behandeling (mijlpalen, 
termijnen, actiehouders e.d.) 
en huidige status daarvan.
{proces-2}

Notificeren van betrokkenen 
met het verzoek om conform 
eerder gemaakte 
procesafspraken, een 
(volgend) deel van het proces 
uit te voeren (bijv. het 
verzoeken om aanvullende 
informatie of het geven van 
advies).  
{proces-4}

Notificeren van betrokkenen 
met het verzoek om conform 
eerder gemaakte 
procesafspraken, een 
(volgend) deel van het proces 
uit te voeren (bijv. het 
verzoeken om aanvullende 
informatie of het geven van 
advies).  
{proces-4}

Verwerken van afspraken (tussen 
betrokkenen) over de uitvoering van 
processen en de wijzigingen daarop 
(eventueel o.b.v. 
voorbeeldprocessen) (bijv. ook de 
melding van een initiatiefnemer dat 
de bouw zover gevorderd is dat 
toezicht plaats kan vinden).
{proces-1}

Verwerken van afspraken (tussen 
betrokkenen) over de uitvoering van 
processen en de wijzigingen daarop 
(eventueel o.b.v. 
voorbeeldprocessen) (bijv. ook de 
melding van een initiatiefnemer dat 
de bouw zover gevorderd is dat 
toezicht plaats kan vinden).
{proces-1}

Proces als ingang tot 
gerelateerde informatie (die 
toegankelijk is m.b.v. 
‘Informatie delen’).
{proces-5}

Proces als ingang tot 
gerelateerde informatie (die 
toegankelijk is m.b.v. 
‘Informatie delen’).
{proces-5}

Visualisatie van locatie 
gebonden informatie in 
een kaart
{informatie-4}

Visualisatie van locatie 
gebonden informatie in 
een kaart
{informatie-4}

Mogelijkheden om samen aan 
1 document te schrijven.
{resultaat-1}

Mogelijkheden om samen aan 
1 document te schrijven.
{resultaat-1}

Kunnen terugkeren naar een 
eerdere versie van een 
document (bouwsteen 
document management)
{resultaat-5}

Kunnen terugkeren naar een 
eerdere versie van een 
document (bouwsteen 
document management)
{resultaat-5}

Betrekken en ontsluiten van (eventueel locatie 
gebonden) DSO informatie zoals:
● Verwijzingen (links) naar bestaande 

(geselecteerde) omgevingsdocumenten (van 
verschillende status);

● Verwijzingen (links) naar andere 
informatieproducten DSO (informatiehuizen, 
generieke gegevenssets), eventueel inclusief 
geografische afbakening (uitsnede);

● Verwijzingen (links) naar te gebruiken 
(eventueel verplichte) rekentools zoals Aerius 
of geluidsmodellen

{Informatie-2}

Betrekken en ontsluiten van (eventueel locatie 
gebonden) DSO informatie zoals:
● Verwijzingen (links) naar bestaande 

(geselecteerde) omgevingsdocumenten (van 
verschillende status);

● Verwijzingen (links) naar andere 
informatieproducten DSO (informatiehuizen, 
generieke gegevenssets), eventueel inclusief 
geografische afbakening (uitsnede);

● Verwijzingen (links) naar te gebruiken 
(eventueel verplichte) rekentools zoals Aerius 
of geluidsmodellen

{Informatie-2}

Communicatie richting 
betrokkenen over voortgang 
(bereikte mijlpalen, 
vertragingen e.d.) van proces. 
{proces-3}

Communicatie richting 
betrokkenen over voortgang 
(bereikte mijlpalen, 
vertragingen e.d.) van proces. 
{proces-3}

Delen van 
aandachtspunten door 
formele adviseur 
(bestuursorgaan) met 
toezichthouder hetzij in 
documentvorm 
(informatie-1) dan wel 
in een discussie 
(discussie-1 of -2).
{informatie-3}

Delen van 
aandachtspunten door 
formele adviseur 
(bestuursorgaan) met 
toezichthouder hetzij in 
documentvorm 
(informatie-1) dan wel 
in een discussie 
(discussie-1 of -2).
{informatie-3}

Eigenaar / beheerder kan een 
samenwerkingsverband 
sluiten. 
{rechten-3}

Eigenaar / beheerder kan een 
samenwerkingsverband 
sluiten. 
{rechten-3}

Eigendom / beheer van een 
verband kan overgedragen 
worden aan andere persoon 
of organisatie zoals een 
omgevingsdienst (gedelegeerd 
bevoegd gezag) of een externe 
adviseur (initiatiefnemer). 
Hou er rekening mee dat 
eindverantwoordelijkheid bij 
bevoegd gezag blijft liggen. 
{rechten-4}

Eigendom / beheer van een 
verband kan overgedragen 
worden aan andere persoon 
of organisatie zoals een 
omgevingsdienst (gedelegeerd 
bevoegd gezag) of een externe 
adviseur (initiatiefnemer). 
Hou er rekening mee dat 
eindverantwoordelijkheid bij 
bevoegd gezag blijft liggen. 
{rechten-4}

Duidelijk aangeven wie welke 
rechten heeft in het  
samenwerkingsverband. 
{rechten-5}

Duidelijk aangeven wie welke 
rechten heeft in het  
samenwerkingsverband. 
{rechten-5}

De eigenaar / beheerder kan 
de deelnemers verschillende 
rechten geven (lezen, lezen-
schrijven etc). 
{rechten-6}

De eigenaar / beheerder kan 
de deelnemers verschillende 
rechten geven (lezen, lezen-
schrijven etc). 
{rechten-6}

ondersteunen van 
samenwerking tussen alle 
betrokken bestuursorganen 
en uitvoeringsorganisaties om 
haalbaar initiatief te verkrijgen

ondersteunen van 
samenwerking tussen alle 
betrokken bestuursorganen 
en uitvoeringsorganisaties om 
haalbaar initiatief te verkrijgen

Delen en ontsluiten van 
zaakinformatie (leverancier en 
afnemer) waarmee open 
speelveld ontstaat voor 
samenwerking met burgers, 
bedrijven en andere 
bestuursorganen.

Delen en ontsluiten van 
zaakinformatie (leverancier en 
afnemer) waarmee open 
speelveld ontstaat voor 
samenwerking met burgers, 
bedrijven en andere 
bestuursorganen.

Creëren van een eenduidig 
gezamenlijk vertrekpunt voor 
inventarisatie van plannen van 
verschillende overheden

Creëren van een eenduidig 
gezamenlijk vertrekpunt voor 
inventarisatie van plannen van 
verschillende overheden

Intensieve 
ketensamenwerking met 
andere bestuursorganen zodat 
kwaliteit en rendement 
verbetert.

Intensieve 
ketensamenwerking met 
andere bestuursorganen zodat 
kwaliteit en rendement 
verbetert.

Samenwerkingsruimte voor 
planvorming voor fases 
oriënteren tot en met 
opstellen, in vervolgstappen 
afwikkelen procedurestappen, 
moet samenwerkingsruimte 
feitelijk niet meer noodzakelijk 
zijn

Samenwerkingsruimte voor 
planvorming voor fases 
oriënteren tot en met 
opstellen, in vervolgstappen 
afwikkelen procedurestappen, 
moet samenwerkingsruimte 
feitelijk niet meer noodzakelijk 
zijn

Leeswijzer:
Geeltjes zijn de ruwe wensen zoals die in de opgehaald zijn binnen de volgende kaders:
● VIVO Waterschappen
● VIVO Rijk
● VIVO Gemeenten
● VIVO Provincies
● Ateliersessie (15-12-2017)

De geeltjes zijn geaggregeerd tot de lichtblauwe basisfunctionaliteiten, dit is een samenvattende beschrijving van de gekoppelde geeltjes. De lijntjes tussen de gele en de lichtblauwe vlakken symboliseren de relatie tussen een ruwe wens (geeltje) en diens geaggregeerde basisfunctionaliteit 
(lichtblauw). Sommige geeltjes zijn gekoppeld aan meerdere basisfunctionaliteiten. Het komt voor dat een belangrijke basisfunctionaliteit niet direct aan een ruwe wens gekoppeld is. Die basisfunctionaliteit acht de expertgroep UIVO-I samenwerkingsruimte onmisbaar voor de juiste werking 
van een samenwerkingsruimte. Deze basisfunctionaliteit is dan gekoppeld aan een andere basisfunctionaliteit. De basisfunctionaliteiten zijn voorzien van een code {rood} die in andere analyses ook gebruikt wordt.

De lichtblauwe basisfunctionaliteiten zijn geclusterd tot 5 blokken:
● Delen van informatie
● Samen werken aan het resultaat
● Samen processen uitvoeren
● Samenbrengen van gebruikers
● Rechten en rollen van gebruikers
Het komt voor dat een ruwe wens of de een basisfunctionaliteit in 2 clusters van basisfunctionaliteiten thuishoort. 

UIVO-I Samenwerkingsruimte: Aggregatie
Van ruwe wensen naar geaggregeerde en geclusterde wensen aan de samenwerkingsruimte

Een ieder die aan een 
initiatief, plan of aan een 
toezicht- of 
handhavingsactiviteit werkt 
kan samen werken starten.
{rechten-1}

Een ieder die aan een 
initiatief, plan of aan een 
toezicht- of 
handhavingsactiviteit werkt 
kan samen werken starten.
{rechten-1}

Delen van informatie

Samen werken aan resultaat
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