UIVO-I Samenwerkingsruimte: Aggregatie
Van ruwe wensen naar geaggregeerde en geclusterde wensen aan de samenwerkingsruimte
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.
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Samen werken aan resultaat
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ingediendis.
is.
{samenbrengen-2}
{samenbrengen-2}

Oplossingsrichtlijnen
Oplossingsrichtlijnen
voorstellen
voorstellenen
enafstemmen
afstemmen

Afstemmen
Afstemmeninitiatief
initiatiefop
op
haalbaarheid
haalbaarheid
(on)mogelijkheden
(on)mogelijkhedenen
en
alternatieven
alternatieven

Kritieke
Kritiekeof
ofaandachtspunten
aandachtspunten
delen
delent.b.v.
t.b.v.toezicht
toezicht//
toezichthouder
toezichthouder

Delen
Delenvan
van
aandachtspunten
aandachtspuntendoor
door
formele
formeleadviseur
adviseur
(bestuursorgaan)
(bestuursorgaan)met
met
toezichthouder
toezichthouderhetzij
hetzijinin
documentvorm
documentvorm
(informatie-1)
(informatie-1)dan
danwel
wel
inineen
eendiscussie
discussie
(discussie-1
(discussie-1of
of-2).
-2).
{informatie-3}
{informatie-3}

Informeren
Informerenen
enuitnodigen
uitnodigentot
tot
inspraak
inspraaken
enparticipatie
participatiedoor
door
burgerinitiatieven
burgerinitiatievenen
en
aanbrengen
aanbrengenalternatieven
alternatievenen
en
varianten
varianten

Geïnformeerd
Geïnformeerdworden
wordenover
over
updates
updatesen
entoevoegingen
toevoegingenvan
van
gedeelde
gedeeldeinformatie
informatie
Kunnen
Kunnentonen
tonenen
enbewerken
bewerken
van
vande
deconcept
concept
omgevingsdocumenten.
omgevingsdocumenten.

Inzicht
Inzichtininalle
allerelevante
relevante
informatie.
informatie.

Afstemmen
Afstemmentoezichtacties
toezichtactiesen
en
samenwerking
samenwerkinghierin
hierin--het
het
opstellen
opstellenvan
vaneen
eenjaarplan
jaarplan//
individuele
individuelebezoeken.
bezoeken.(overlap
(overlap
inspectieview
inspectieviewmilieu??!!)
milieu??!!)

Uit
Uitte
tenodigen
nodigendeelnemers
deelnemersmoeten
moetenniet
nietbeperkt
beperkt
zijn
zijntot
totformele
formelebetrokkenen.
betrokkenen.Je
Jemoet
moethier
hierook
ook
denken
denkenaan
aanpartijen
partijenininde
desamenleving,
samenleving,ininde
de
markt
markten
enbv
bvpolitie,
politie,Openbaar
Openbaarministerie
ministerieen
en
veiligheidsregios,
veiligheidsregios,dit
ditgeldt
geldtvoor
vooralle
allevormen
vormenvan
van
samenwerkingsruimten.
samenwerkingsruimten.Verantwoordelijkheid
Verantwoordelijkheid
voor
voorde
deuitgenodigde
uitgenodigdedeelnemers
deelnemersligt
ligtbij
bij
eigenaar
eigenaarvan
vansamenwerkingsruimte
samenwerkingsruimte

Benaderingsstrategie
Benaderingsstrategie
belanghebbenden
belanghebbendenbepalen
bepalen
door
doorBG
BGen
entoepassen
toepassenmet
met
inzet
inzetvan
van
samenwerkingsruimte
samenwerkingsruimte

Suggesties
Suggestiesdoen
doen(door
(door
samenwerkingspartners)
samenwerkingspartners)aan
aande
deeigenaar
eigenaar
van
vande
desamenwerking
samenwerkingover
over
belanghebbenden
belanghebbendendie
dienog
nogniet
nietuitgenodigd
uitgenodigd
zijn
zijnininde
desamenwerking,
samenwerking,zoals
zoalsbijvoorbeeld
bijvoorbeeld
toezichthouders
toezichthoudersof
ofexterne
externeorganisaties
organisaties
waarvan
waarvanbezwaar
bezwaarte
teverwachten
verwachtenis.
is.
{samenbrengen-3}
{samenbrengen-3}

Vooral
Vooraltijdens
tijdensvoorverleg
voorverlegmoet
moetjejede
de
veiligheidsregios
veiligheidsregiosbetrekken
betrekkenbij
bijalle
alleruimtelijke
ruimtelijke
ontwikkelingen
ontwikkelingenwaarbij
waarbijer
erconsequenties
consequenties
kunnen
kunnenzijn
zijnvoor
voorde
defysieke
fysiekeveiligheid,
veiligheid,i.v.m.
i.v.m.
mogelijke
mogelijkegevolgen
gevolgenvoor
voorde
deuitvoering
uitvoeringvan
vande
de
repressieve
repressievetaak.
taak.
Coördinatie
Coördinatievan
vanafhandeling
afhandeling
en
endeelname
deelnameininafwikkeling
afwikkeling
zienswijzen
zienswijzenbij
bijuitgebreide
uitgebreide
procedure
procedure

Je
Jewil
wilde
debelanghebbende
belanghebbendealal
ininde
devooroverlegfase
vooroverlegfase
betrekken,
betrekken,zeker
zekerbij
bij
complexere
complexereaanvragen
aanvragen

Op
Opbasis
basisvan
van
stakeholderanalyse
stakeholderanalyserelevante
relevante
belanghebbenden
belanghebbendenuitnodigen
uitnodigen
tot
totsamenwerking
samenwerking
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Mogelijkheid
Mogelijkheidinitiatiefnemer
initiatiefnemer
mee
meete
tenemen
nemeninin
inspraakproces
inspraakprocesindien
indien
gewenst.
gewenst.
Creëren
Creërenvan
vaneen
eeneenduidig
eenduidig
gezamenlijk
gezamenlijkvertrekpunt
vertrekpuntvoor
voor
inventarisatie
inventarisatievan
vanplannen
plannenvan
van
verschillende
verschillendeoverheden
overheden

Tijdig
Tijdigbetrekken
betrekkenvan
van
overheidspartijen
overheidspartijenmet
metindirect
indirect
belang
belang

Rampenbestrijding
Rampenbestrijding
(veiligheidheidsregio)
(veiligheidheidsregio)als
als
belanghebbende
belanghebbende(oa
(oamet
met
gebruik
gebruikRIS)
RIS)mee
meelaten
laten
participeren
participerenbij
bijplanvorming
planvorming

In
Inieder
ieder
samenwerkingsverband
samenwerkingsverbandisishet
het
mogelijk
mogelijkvoor
voorde
deeigenaar
eigenaar//
beheerder
beheerderom
omandere
andere
personen
personenen
enorganisaties
organisatiesuit
uit
te
tenodigen
nodigenmet
metverschillende
verschillende
rechten
rechtenniveaus
niveaus(lezen,
(lezen,
lezen/schrijven,
lezen/schrijven,wellicht
wellichtper
per
stuk
stukfunctionaliteit).
functionaliteit).
{samenbrengen-4}
{samenbrengen-4}

ondersteunen
ondersteunenvan
van
samenwerking
samenwerkingtussen
tussenalle
alle
betrokken
betrokkenbestuursorganen
bestuursorganen
en
enuitvoeringsorganisaties
uitvoeringsorganisatiesom
om
haalbaar
haalbaarinitiatief
initiatiefte
teverkrijgen
verkrijgen

Je
Jemoet
moethier
hierook
ook
samenwerken
samenwerkenmet
met
marktpartijen
marktpartijendie
dieininsommige
sommige
gevallen
gevallende
detoetsing
toetsingop
opde
de
voorwaarden
voorwaardenbij
bijeen
een
verleende
verleendevergunning
vergunning
uitvoeren
uitvoeren(bv
(bvbij
bij
bouwprojecten)
bouwprojecten)

Denk
Denkook
ookaan
aande
de
mogelijkheden
mogelijkhedenom
omtoezicht
toezicht
houden
houdenbij
bijbedrijven
bedrijvenzelf
zelfneer
neer
te
teleggen
leggenen
endaarop
daaropdoor
doorhen
hen
te
telaten
latenrapporteren.
rapporteren.

Bij
Bijuitstek
uitstekBG
BGen
enadviseurs,
adviseurs,
initiatiefnemers
initiatiefnemersen
en
belanghebbende
belanghebbendemoeten
moeten
samen
samenalle
alleinfo
infokunnen
kunnendelen
delen
Initiëren
Initiërenen
enorganiseren
organiseren
vooroverleg,
vooroverleg,door
doorbeide
beide
partijen
partijenmogelijk
mogelijk
Initiatiefnemers
Initiatiefnemerskunnen
kunnen
samenwerking
samenwerking(met
(meto.a.
o.a.
belanghebbenden)
belanghebbenden)starten,
starten,
Tot
Totpublicatie
publicatievindt
vindtvooral
vooral
overleg
overlegplaats
plaatstussen
tussen
initiatiefnemer
initiatiefnemeren
en
belanghebbende
belanghebbendeBG
BGisisniet
nietde
de
leidende
leidendepartij.
partij.
Overzetten
Overzettenvan
vanbevoegd
bevoegd
gezag,
gezag,inclusief
inclusiefoverdragen
overdragen
naar
naargemandateerde
gemandateerde
organisatie
organisatie

De
Deeigenaar
eigenaar//beheerder
beheerderkan
kan
de
dedeelnemers
deelnemersverschillende
verschillende
rechten
rechtengeven
geven(lezen,
(lezen,lezenlezenschrijven
schrijvenetc).
etc).
{rechten-6}
{rechten-6}
Een
Eenieder
iederdie
dieaan
aaneen
een
initiatief,
initiatief,plan
planof
ofaan
aaneen
een
toezichttoezicht-of
of
handhavingsactiviteit
handhavingsactiviteitwerkt
werkt
kan
kansamen
samenwerken
werkenstarten.
starten.
{rechten-1}
{rechten-1}
Eigenaar
Eigenaar//beheerder
beheerderkan
kaneen
een
samenwerkingsverband
samenwerkingsverband
sluiten.
sluiten.
{rechten-3}
{rechten-3}
De
Depersoon
persoondie
diehet
hetsamen
samen
werken
werkeninitieert
initieertisiseigenaar
eigenaar//
beheerder
beheerdervan
vanhet
het
samenwerkingsverband.
samenwerkingsverband.
{rechten-2}
{rechten-2}

Duidelijk
Duidelijkaangeven
aangevenwie
wiewelke
welke
rechten
rechtenheeft
heeftin
inhet
het
samenwerkingsverband.
samenwerkingsverband.
{rechten-5}
{rechten-5}
Eigendom
Eigendom//beheer
beheervan
vaneen
een
verband
verbandkan
kanovergedragen
overgedragen
worden
wordenaan
aanandere
anderepersoon
persoon
of
oforganisatie
organisatiezoals
zoalseen
een
omgevingsdienst
omgevingsdienst(gedelegeerd
(gedelegeerd
bevoegd
bevoegdgezag)
gezag)of
ofeen
eenexterne
externe
adviseur
adviseur(initiatiefnemer).
(initiatiefnemer).
Hou
Houer
errekening
rekeningmee
meedat
dat
eindverantwoordelijkheid
eindverantwoordelijkheidbij
bij
bevoegd
bevoegdgezag
gezagblijft
blijftliggen.
liggen.
{rechten-4}
{rechten-4}
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