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De verschillende ‘lagen’

Landelijk: Digitaal Stelsel Omgevingswet

Interbestuurlijk: UIVO-I

BG Collectief : UIVO-xxxx

Elk individueel bevoegd gezag: 

gemeente, provincie, waterschap, rijk. 

Omgevingsdienst,veiligheidsregio, etc. 

Relatie DSO, UIVO-I, UIVO’s-collectief



Elke koepel – bestuurslaag pakt naast UIVO-Interbestuurlijk ook een aantal zaken op die uit de VIVO’s 
zijn voortgekomen en die specifiek uitsluitend betrekking hebben op de eigen achterban.
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Project UIVO-I (Uitwerking informatie 
Voorziening Omgevingswet) is een 
interbestuurlijk DSO project. 

Naast UIVO-I hebben  zijn de koepels eigen 
uitwerkingsprojecten gestart. Deze hebben als 
doel om koepelspecifiek collectieve activiteiten 
op te pakken om de invoering van OW en de 
dagelijks operatie van BG’s te ondersteunen. 

Na VIVO’s: de UIVO’s



Waarom een Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)? 

DSO: de digitale snelweg voor de Omgevingswet

Wat kan / mag wel en niet op een fysieke locatie? 
Wie zijn de betreffende bevoegde gezagen en andere belanghebbenden? 

Met initiatiefnemers en andere bevoegde gezagen (interbestuurlijk) kunnen samenwerken aan visies, 
programma’s, verordeningen, plannen, besluiten en vergunningen. 

Een uniforme manier van werken en zaakgericht communiceren in dezelfde uniforme taal borgt de 
kwaliteit van onze (interbestuurlijke) processen. 

Het DSO faciliteert de uniforme manier van werken en ontsluit alle relevante informatie die wordt 
vastgelegd in de 10 informatiehuizen, landelijke databases en registers. 



Ontwikkeling DSO langs 3 (4) ketens 



De ketens verklaard 
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Waarom zijn de resultaten van het UIVO project belangrijk voor onze organisatie(s)? 

We moeten ihkv de Omgevingswet samenwerken met andere bevoegde gezagen, uitvoeringsorganisaties en 
initiatiefnemers. Om een gelijkwaardige informatiepositie en een eenduidige (zaakgerichte) communicatie te kunnen 
bereiken zijn landelijke afspraken en standaards – een uniforme taal – noodzakelijk. In het UIVO-I project wordt dat voor 
en namens alle bestuurslagen en uitvoeringsorganisaties gedaan. Belangrijk werk dat individuele organisaties niet meer zelf 
hoeven te doen, omdat we het samen doen. 



Deliverables WP2 – Ketenprocessen 

1. Set uniforme interbestuurlijke ketenprocesbeschrijvingen 

2. Producten- en Dienstencatalogus interbestuurlijke procesketens voor de Omgevingswet (t.b.v. de 

bevoegde gezagen en uitvoeringsorganisaties) 

3. Uitgewerkte Zaaktype Catalogus Omgevingswet 

4. Verkenning Behoefte Samenwerkingsruimte, verder uitgewerkt in een Globaal Ontwerp (op 

architectuurniveau) van Benodigde Voorzieningen voor het interbestuurlijk samenwerken, aangevuld 

met spelregels voor Zaakgericht Samen Werken 

5. Procesafspraken voor Digitale Duurzaamheid (archivering) in de interbestuurlijke procesketens 

6. Procesafspraken rondom Meervoudig Bronhouderschap 

7. Beheer- en doorontwikkelprocedures voor alle deliverables die in beheer genomen moeten worden 

8. Oplegnotities bij deliverables die moeten leiden tot vaststellen als standaarden 

Deliverables UIVO-I WP2 – Ketenprocessen 

Oplevering november 2017, geen 100% (want nog niet alle wetgeving klaar), wel structurele en uitbreidbare basis  



De deliverables van UIVO-I WP2 – Ketenprocessen zijn tot stand 
gekomen met medewerking van vertegenwoordigers van: 

Betrokken partijen UIVO-I WP2 – Ketenprocessen 

• Rijk 

• Provincies 

• Waterschappen 

• Gemeenten 

• Omgevingsdiensten 

• Veiligheidsregio’s 

• Uitvoeringsorganisaties

• Opdrachtgevend Beraad 

• Nationaal Archief 

• Min. OCW

• Brancheorganisaties KVAN / Brain 

• BLM’s en BLA’s

• Stelselarchitecten 

• Kernteam en 1e ring UIVO-I WP2 



Wij werken samen om de 

fysieke leefomgeving in

Nederland

op een hoger plan te brengen

Samenwerken



Samenwerken aan de uitvoering van de Omgevingswet

Interbestuurlijke samenwerking

Initiatief(nemer) zet procesketen in gang 
bijvoorbeeld een vergunningaanvraag met een bouwdeel, waterdeel en natuurdeel 

Meerdere bevoegde gezagen (BG’s)(en uitvoeringsorganisaties) betrokken om 

producten en deelproducten te realiseren 

Vraagt: interbestuurlijke procesketen met koppelvlakken tussen BG’s

Gezamenlijke uniforme taal: PDC en ZTC 
Interbestuurlijke: Producten en Diensten Catalogus en Zaaktypen Catalogus 

Principes en afspraken
Gedragscode Meervoudig Bronhouderschap 

Serviceformules 

Afspraken over archivering in de interbestuurlijke procesketens

Samen werk faciliteiten 
Ruimte om interbestuurlijk samen te werken 



1. In de beginfase bij het opstellen van de uitgangspunten is naast participatie van burgers en bedrijven 
een inhoudelijke bijdrage van andere bestuursorganen gewenst, teneinde te komen tot een 
omgevingsvisie  die aansluit bij de omgevingsvisies van de andere bestuursorganen.

2. In vervolg op de uitgangspunten is een inhoudelijke bijdrage van ketenpartners gewenst in de 
ontwerpfase. 

3. Samenwerking bij het behandelen van zienswijzen is gewenst. Daar waar zienswijzen betrekking 
hebben op het door ketenpartners geadviseerde, is ook afstemming bij de beantwoording gewenst.

4. Andere bestuursorganen kunnen desgewenst participeren, een zienswijze indienen of beroep 
aantekenen.

Interbestuurlijke procesketens omgevingswet 13

Ketensamenhang bij “Ontwikkelen omgevingsvisie”
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1. In de beginfase bij het opstellen van de uitgangspunten is een inhoudelijke bijdrage van ketenpartners 
gewenst, teneinde belangen van bv. provincie mee te nemen en inhoudelijke consistentie te borgen.

2. In vervolg op de uitgangspunten is een inhoudelijke bijdrage van ketenpartners gewenst in de 
ontwerpfase.

3. Samenwerking bij het behandelen van zienswijzen is gewenst, daar waar zienswijzen betrekking hebben 
op het door ketenpartners geadviseerde, is ook afstemming bij de beantwoording gewenst.

4. Andere bestuursorganen kunnen desgewenst participeren, een zienswijze indienen of beroep 
aantekenen.

Voorbeeld: Provincie wijst zwemwater aan (eindproduct) en heeft daarvoor input nodig van waterschap 
tav waterkwaliteit (halffabricaat tbv proces provincie) 
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Ketensamenhang bij “Wijzigen verordening / plan / 
legger / peilbesluit”

1 2 3

4 4 4



1. Vooraan in het proces wordt bepaald welk BG het proces gaat coördineren. Dit wordt in onderling 
overleg bepaald voor zover er geen bepalende (wettelijke) richtlijnen zijn.

2. Het bevoegd gezag dat het projectbesluit opstelt, overlegt met belanghebbende andere 
bestuursorganen over inhoudelijke aspecten.

3. Wanneer adviezen van andere bestuursorganen in het projectbesluit zijn overgenomen, worden die 
bestuursorganen betrokken bij de beantwoording van zienswijzen. De reactie op zienswijzen wordt 
daarmee een gezamenlijk resultaat.

4. Het projectbesluit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan provincie en/of Rijk.

5. Andere bestuursorganen kunnen participeren, een zienswijze indienen of beroep aantekenen.
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Ketensamenhang bij “Ontwikkelen projectbesluit”
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1. Vooraan in het proces wordt bepaald welk BG het proces gaat coördineren. Dit wordt in onderling 
overleg bepaald voor zover er geen bepalende (wettelijke) richtlijnen zijn.

2. Bij de intake is het wenselijk om bestuursorganen die verantwoordelijk zijn voor vergunningsdelen mee 
te laten toetsen voor de voor hen relevante delen.

3. Advies met instemming is noodzakelijk voor de vergunningdelen die onder verantwoordelijkheid van 
andere bevoegde gezagen vallen. Met name bewaken van termijnen is hier van groot belang.

4. Bij de inhoudelijke toetsing is advies van de betrokken ketenpartners gewenst.

5. Samenwerking bij het behandelen van zienswijzen is gewenst. Daar waar zienswijzen betrekking 
hebben op het door ketenpartners geadviseerde, is ook afstemming bij de beantwoording gewenst.

6. De bekendmakingen in het proces kunnen aanleiding zijn voor andere bestuursorganen om actie te 
ondernemen.
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Ketensamenhang bij “Behandelen vergunningaanvraag”

1 2 3 4 5
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T.a.v. deliverables WP2 – Ketenprocessen 

• Koplopers in de praktijk laten testen en ervaringen weer inbrengen in project.

• Doorontwikkeling resultaten op interbestuurlijk niveau (UIVO-I fase 2) zeer aan te 
bevelen / noodzakelijk.

• Zeer sterke voorkeur voor voortzetting UIVO-I WP2 teams met huidige bezetting, 
vanwege flow, opgebouwd expertise niveau, netwerk, opgeleverde resultaten. 

Voorlopige conclusie vervolg



• Leidt dit tot meerwaarde?

• Wat ga je hier mee doen?

• Wat heb je hier nog voor nodig?


