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Samen werken in de keten.

- Wat is het, wanneer gebeurt het. 

Focus vandaag: 
Opstellen omgevingsverordening

- Waarop moet je je voorbereiden

Anneke Spijker – BLM Provincies
Alexander Hermanns – ged. Houder BC SWV
Paul de Frankrijker – Poject architect PIKO



Doel van deze sessie

Inzicht en blije mensen. 

Mogelijkheden om samen te werken met 
provincies verkend

• Welke momenten 

• met welke partners …. 

• Welke afspraken maken

Hier een voetregel over titel
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organisatie functie

Gemeente Vlissingen Procesmanager

IPO blm

RWS portefeuillehouder IV opgave OW

Vng Strategisch adviseur

lex digitalis

Gemeente Rotterdam Informatiemanager

Open.satisfaction Informatieadviseur

Gemeente Arnhem Projectmanager Omgevingswet

ZZP Zelfstandig subsidieadviseur

Provincie Limburg Trainee

Gemeente Overbetuwe Casemanager verguningen

Rijkswaterstaat Zee en Delta Projectleider Veranderopgave Omgevingswet

Gemeente Velsen Informatieadviseur

gemeente heerlen beleidsmedewerker RO

Gemeente Zwartwaterland I-adviseur

VNG jurist

VNG

Ministerie van BZK Integraal Ketentestmanager Programma DSO

Aan de slag RIO Rotterdam Rijnmond, Haaglanden en Midden- en West-Brabant

Geonovum Product Owner PR33

BZK/Aan de slag met de Omgevingswet Coördinator implementatie omgevingswetbesluiten

Tactisch Beheerorganisatie Kadaster Kwartiermaker / Business architect

BZK Adviseur

Waterschap Zuiderzeeland Strategisch Adviseur Informatie

Kadaster Analist

Provincie Gelderland Strategisch Adviseur

Provincie Noord-Brabant Medewerkster digitale plannen Wro en Ow

VNG RIO

Gemeente Purmerend Organisatie en informatieadviseur

Vng Vth

Geodan Business development

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Programmamanager

Rijkswaterstaat Scrum Master



Wat is een omgevingsverordening?
Bron : Provinciale handreiking (IPO) : 

Hier een voetregel over titel

De omgevingsverordening bevat alle provinciale regels voor de fysieke leefomgeving. Per 
provincie is er één omgevingsverordening. Zij vervangt bestaande verordeningen zoals de 
milieuverordening, de planologische verordening, de ontgrondingenverordening, de 
landschapsverordening en de grondwaterverordening.

Bij de totstandkoming van de provinciale verordening is het vanuit het 
subsidiariteitsbeginsel verplicht om af te wegen of het doelmatiger en doeltreffender is 
om het betreffende onderwerp op gemeentelijk niveau te (laten) regelen of door het 
waterschap. 
Het gaat daarbij dus om de keuze tussen wel of geen instructieregels voor het 
omgevingsplan of waterschapsverordening en om de keuze tussen rechtstreeks 
werkende regels en instructieregels.



Hoe ziet dat er uit ? De omgevingsdocumenten

Hier een voetregel over titel
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Omgevingswaarden

Werkingsgebieden 

Algemene regels

Instructieregels



Maart 2020

Hier een voetregel over titel
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• Ontwerpverordening is klaar.
• Publiceren in de LVBB is gelukt.
• Via de viewer kunnen we onze provincies zien ………….

en toch…….

De toekomst is erg dichtbij…….. 

Oktober 2020



December 2019-maart 2020
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Hier een voetregel over titel

Wat kunnen we nu gaan doen om ;
- waarde toe te voegen aan de omgeving ?
- de omgevingsverordening interbestuurlijk te verankeren?

Of kunnen de provincies het gewoon in hun uppie?

We gaan oefenen en ontdekken hoe we dit kunnen 
aanpakken.



Wanneer is samen werken nuttig en wanneer is inspraak voldoende ?

Beleidsdoorwerking / eigen initiatief / onderzoek initiatiefnemer

Voorbereiden en/of wijzigen verordening

Ontwerpen wijzigen verordening

Besluit wijzigen verordening: 

Bekendmaken verordening

Waar vinden provincies en andere regelgevers elkaar ? 
Wat is nodig om waarde toe te voegen aan de omgeving ?



samenwerkingsvormen



Samen werken bij “Wijzigen verordening/plan/legger/peilbesluit”

1. In de beginfase is een inhoudelijke bijdrage van ketenpartners gewenst, teneinde belangen van bv. provincie mee te nemen en 
inhoudelijke consistentie te borgen.

2. In het vervolg 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
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Vragen 
Welke vragen zijn er ? 

Waar zitten overeenkomsten ?

Welke onderwerpen leven er ?

13Hier een voetregel over titel



Samen werken

In groepen per onderwerp

- Wie heeft interesse in het onderwerp ?

- Wie heeft kennis over onderwerp ?

- Wie wil bijdragen ?



Antwoorden en acties

Groepen

1. Wat en hoe prioriteren 
Welke thema’s / regels eerst

2. Breder Samenwerken
betrekken interbestuurlijke partners 
vergunningverleners, toezichthouders, 
etc bij opstellen regels  

3. Subsidiariteitsbeginsel
Doorwerking regelgeving naar 
gemeente en waterschap



Afronding

Zoek elkaar op omdat ;

• partijen elkaar kennen

• regelgeving is afgestemd 
(Oriënteren)

• toepasbare regels volledig zijn.
(Checken en Indienen)



Einde sessie

Backup slides



Provinciale omgevingsverordening einde 2019

Wat is er : 

• Botsproeven

• Eerste bestaande verordeningen 
Noord-Brabant in TPOD,   

• Nota’s van inspraak

• Ondersteuning Tijdreizen in regelgeving

• Actueel :  “zodra besloten” 

• Samenwerkingsfunctionaliteit

190611 Stand van zaken eisen en wensen DSO samenwerkingsfunctionaliteit Rijk  

Wat is er niet :  

• Samenwerkingsfunctionaliteit 

• Omgevingsverordeningen in TPOD

• Mutaties aanleveren

• Gezamenlijke definities bij begrippen

• Ondersteuning tijdreizen 
Voorzien: “Ontwerptraject” en “Concept”

• Toepasbare regels “natuur etc..”



Wat is samen werken ?  Waarmee samen werken

Bouwstenen (PIKO)

1. De interbestuurlijke Procesketens

2. De interbestuurlijke Producten- en DienstenCatalogus (i-PDC)

3. De interbestuurlijke ZaakTypenCatalogus (i-ZTC)

Bovenstaande drie bouwstenen zijn in onderlinge samenhang 
ontwikkeld, samen met ;

4. De handreiking interbestuurlijk samenwerken aan 

5. Het ontwerp voor de Samenwerkvoorziening

6. Spelmateriaal (recreatiecentrum en proces simulatie module)



>Interbestuurlijke samenwerking> Ondersteuning in de keten” 

• Adviseren is geborgd in PDC en ZTC 

• Instemmen is geborgd in PDC en ZTC

• “Samen realiseren” wordt grotendeels ondersteund door functionaliteit DSO-LV 

• “Regievoeren op samenwerking” ondersteunende functionaliteit DSO ontbreekt



Procesbeschrijving “Wijzigen verordening/plan/legger/peilbesluit”

Dit bedrijfsproces betreft het wijzigen van de gebiedsdekkende regeling met daarin de vastgestelde regels voor de fysieke leefomgeving.

Aanleiding

Wens vanuit eigen organisatie om verordening/plan/legger/peilbesluit op te stellen of aan te passen

Wens tot aanpassing naar aanleiding van een plan van een initiatiefnemer

Verplicht als gevolg van beleidsdoorwerking vanuit EU, Rijk, provincie of waterschap

Proces

Voorbereiden wijzigen verordening/plan/legger/peilbesluit

Organiseren van participatie en andere input, en op basis daarvan opstellen van uitgangspunten voor het ontwerp

Ontwerpen verordening/plan/legger/peilbesluit

Opstellen van een ontwerp op basis van de uitgangspunten, opstellen (toepasbare) regels?

Besluiten verordening/plan/legger/peilbesluit

Uitvoeren van een uniforme openbare voorbereidingsprocedure en vaststelling via besluit

Bekendmaken verordening/plan/legger/peilbesluit

Publiceren van verordening/plan/legger/peilbesluit, informeren van belanghebbenden, aanleveren (toepasbare) regels?

Interbestuurlijke procesketens omgevingswet 21

(Zie achterin voor details)



samenwerkingsvormen



Samen werken bij “Wijzigen verordening/plan/legger/peilbesluit”

1. In de beginfase is een inhoudelijke bijdrage van ketenpartners gewenst, teneinde belangen van bv. provincie mee te nemen en 
inhoudelijke consistentie te borgen.

2. In het vervolg 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
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Dit betekent voor Toyota

-e



Analogie: supply chain Toyota

UIVO-I WP2 Ketensamenwerking



Kapstok : Samen werken aan omgevingsdocumenten in de keten 

• Uitvoering van Omgevingswettaken vindt, daar waar meerdere partijen betrokken zijn, plaats in procesketens. Iedere organisatie voert 
haar eigen bedrijfsproces uit, al dan niet zaakgericht. Deze bedrijfsprocessen vormen gezamenlijk een procesketen gericht op 
bijvoorbeeld de behandeling van een vergunningaanvraag. Binnen deze procesketen wordt tussen de ketenpartners zaakgericht 
gecommuniceerd en afgestemd om uitvoering te geven aan bijvoorbeeld die aanvraagbehandeling. Vanuit de keten gezien voeren de
betrokken ketenpartners zaken uit die aan elkaar gerelateerd zijn. 

gemeente

omgevings

dienst

veiligheids

regio

waterschap

provincie

adviseurs

burger

bedrijf

ZAAK

ZAAK

ZAAK

ZAAK

ZAAK

ZAAK

GGD

Omgevingsverordening ?

Advies?

Advies?

Advies?

Instemming?

Advies?

Goedkeuring?



190611 Stand van zaken eisen en wensen DSO samenwerkingsfunctionaliteit Rijk  

Actieverzoeken, Product/diensten en Zaaktypen op 
Processtap “Intake verzoek” poster GEMMA

Producten en diensten uit PDC

Producten en diensten uit PDC

Procespatronen uit ZTC

Bestellingen / 
actieverzoeken

Bestellingen / 
actieverzoeken



PIKO

Samen werken in de keten 
Afspraken en ondersteuning 

Project Interbestuurlijke Ketensamenwerking Omgevingswet 28



PIKO

Contour en / of aandachtspunten afspraken
1. Geest van de samenwerking 

2. Informatie naar belanghebbenden en initiatiefnemers

3. Planbaten/Planschade

4. Vulling DSO 

5. Toepasbare regels / annotaties

6. Uitvoeringstoetsen

7. Regievoering 

8. Termijnen, doorlooptijden voor zaaktypes, producten 

en diensten(incl. gedaante en kwaliteit), voor: (kader rechts)

9. Service Level Agreements 

10.Leges (ook milieubelastende activiteiten)

11.Gebruik Samenwerkingsvoorzieningen DSO

12.Afspraken in het kader van de archiefwet en AVG

a) Verkennen initiatief en vooroverleg

b) Reguliere procedure

c) Advies en Advies met instemming

d) Uitgebreide procedure*

e) Behandeling Zienswijzen

f) Gefaseerde vergunning*

g) Beroep, bezwaar, verzoek om voorlopige 

voorziening en hoger beroep



DEMO 
PDC /ZTC

https://omgevingswet.wiki/bin/view/360/


Hoe zit het nou met de 
samenwerkings-
voorzieningen

- De rol van de 
samenwerkingsvoorzieningen

- De rol van je eigen zaaksysteem



DSODSO-LV

Toepasbare 
regels

LVBB/Previe
w Portaal KV 

1

Keten-
samenwerking

Omgevings-
besluiten

Aanvragen en 
Meldingen

Standaard 
Toepasbare 

Regels

Standaard 
Officiële Publicaties + 

Toepassingsprofiel 
Omgevingsdocumenten

API’s / GUI 
(Toekomstige 
ontwikkeling)

Standaard 
Aanvragen en 

Meldingen

RTR KV 2 STAM KV 3

SWAPI KV 4

Stelselcatalogus

KV 5

KV 6

Ontsluiten
Omgevingsinformatie



GEREED 
PER 

INGANG 
WET



Toekennen rollen
en rechten

Delen van Documentatie

Documentatie-
notificatie

Actieverzoek

Kaartviewer o.a. voor
delen van concept plannen

i.s.m. regels

Delen van Documentatie

Actieverzoek

Van 
Idee
Tot
Afhandeling

Van Plan
Tot 

Publicatie

Samenwerkingsfunctionaliteit UIVO-I -> business cases





PIKO

Eisen en wensen aan Samenwerkingsfunctionaliteit aangevuld

• Actueel en voorzien

Machtigingen

intialiseren en afronden

Autorisatie beheer

Dossierbeheer

Notificaties 

Actieverzoeken

• Aanvullingen: 

Regievoeren en voortgang

Project Interbestuurlijke Ketensamenwerking Omgevingswet 38

Bestaand vs aanvullen vs Nieuw vs overbodig
(Groen) vs (Oranje) vs (Blauw) vs (Rood)



DEMO
GT

Disclaimer: De demo toont een clickable prototype voor de 
API’s samenwerkingsvoorzieningen ter verkenning van 

functionaliteiten. Het uiteindelijke product kan afwijken

https://1xtfqh.axshare.com/#p=start-schermklikmodel&g=1


Vragen

De samenwerkingsvoorzieningen maken samenwerken in een document mogelijk. Ja - nee - weet niet

Kan ik zonder VTH applicatie toch samenwerken? Ja – nee - weet niet

Actieverzoeken komen rechtstreeks aan bij? De behandelaar – Organisaties - Rollen binnen de 

organisatie - Initiatiefnemer als ik extra stukken opvraag

Ik weet wat ik verwacht van ons eigen VTH systeem. Ja - Nee

Via de SWV kan ik concrete producten en diensten bij ketenpartners vragen? Ja – Nee – weer niet

Communicatie met de initiatiefnemer gaat via? De samenwerkingsvoorzieningen - Berichtenbox Mijn 

overheid.nl - Rooksignalen - Mogen wij zelf weten

De stukken uit de samenwerkingsvoorziening DSO – LV kunnen met de STAM koppeling worden 

opgehaald. Ja – Nee - Weet niet



Wat moet of wil je allemaal 
geregeld hebben



Wat moet je bijvoorbeeld regelen?

• Weet elkaar te vinden, oefen en maak
afspraken met je ketenpartners / SLA’s

• Leren om anders denken en doen
• Gereedmaken Zaaktypes, Producten en 

diensten
• Afspraken over de regievoering
• Kennis op pijl brengen
• Informeren bewoners/ potentiele 

initiatiefnemers en belanghebbenden
• AVG- en archiveringswet gerelateerde 

afspraken maken

• Aansluiting aan de API’s
• Samenwerkfunctionaliteit in je 

bedrijfsapplicatie regelen
• Autorisaties binnen je organisatie bepalen

en inregelen
• Gebruik webinterface aanmelden
• Samenwerken aan resultaat
• Samenbrengen van betrokkenen
• E-herkenning en aanmelden bij DSO-LV
• Aanpassen van je archivering (‘Audit Trail 

DSO-LV en DSO-LV Opslag)

DIGITALE MIDDELENPROCESSEN EN MENSEN



(actief!) Programma

✓ Samen ontdekken hoe interbestuurlijk en
met ketenpartners wordt samengewerkt
onder de Omgevingswet

✓ Leren hoe de samenwerkingsbouwstenen
helpen: Samenwerkingsvoorzieningen DSO-
LV, Zaaktype catalogus, Producten-diensten
catalogus, serviceformules e.t.c.

✓ Zicht op de gezamenlijke veranderopgave

✓ Uitwerken ketenafspraken

✓ Zicht krijgen op de zelf te realiseren
samenwerkingsondersteuning



Contour aandachtspunten
1. Geest van de samenwerking 

2. Informatie naar belanghebbenden en initiatiefnemers

3. Planbaten/Planschade

4. Vulling DSO 

5. Toepasbare regels / annotaties

6. Uitvoeringstoetsen

7. Regievoering 

8. Termijnen, doorlooptijden voor zaaktypes, producten 

en diensten(incl. gedaante en kwaliteit), voor: (kader rechts)

9. Service Level Agreements 

10.Leges (ook milieubelastende activiteiten)

11.Gebruik Samenwerkingsvoorzieningen DSO

12.Afspraken in het kader van de archiefwet en AVG

a) Verkennen initiatief en vooroverleg

b) Reguliere procedure

c) Advies en Advies met instemming

d) Uitgebreide procedure*

e) Behandeling Zienswijzen

f) Gefaseerde vergunning*

g) Beroep, bezwaar, verzoek om voorlopige 

voorziening en hoger beroep



Vragen samen werken aan regelgeving

Wanneer is samen werken nuttig en wanneer is inspraak voldoende ? 

Afstemmen van regelgeving met ketenpartners / belanghebbenden doen wij ……?

(Niet – achteraf – conform procedure – continu)

Wij hebben al afspraken gemaakt met ketenpartners en belanghebbenden ?. 

(Ja – Nee - Weet niet)

Wij hebben de minimale eisen om per 1-1-2021 onder de omgevingswet te kunnen werken in de gaten ? 

(Ja – Nee – Weet niet) 

Ik heb vertrouwen dat onze organisatie en partners per 1-1-2021 klaar zijn voor de ketensamenwerking. 

(Ja – Nee – Weet niet) 

Binnen onze organisatie worden verzoeken ……. afgehandeld 

(niet – analoog– deels digitaal – digitaal) 

Binnen onze organisatie worden regels ………. opgesteld en ……. gepubliceerd ? 

( beide analoog – opstellen analoog  en publicatie digitaal – beide digitaal – digitaal als mutatie)



GA AAN DE SLAG MET JE KETENPARTNERS
EN EVTL LEVERANCIERS RONDOM CONCRETE CASES



Bronnen voor het vervolg

Omgevingswet.wiki (ZTC/ PDC)

Aan de slag met de Omgevingswet en websites van de koepels

UIVO I resultaten

Serviceformules

Omgevingstafel

Simulatiespel Recreatiecentrum

Simulatie interbestuurlijke samenwerking en DSO LV

Pilotstarter

DEMODAGEN 

DSO Demo

Eigen afspraken, bijvoorbeeld onder de WABO, evalueren en uitbreiden

RIOs en Try-out regio’s

https://omgevingswet.wiki/bin/view/360/
https://1xtfqh.axshare.com/#g=1&p=start-schermklikmodel









