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Doel terugkoppeling

• Inzicht in aanpak en resultaat
• Terugkijken

• Vooruitkijken!

UIVO-I werkpakket
Interbestuurlijke Routeplanner Digitalisering
Waarom?

Hulpvraag /beoogd doel: Welke generieke voorbereidingen/activiteiten

Scope

kunnen de Bevoegd Gezagen uitvoeren om de IV succesvol te
implementeren voor inwerkingtreding van de Omgevingswet.

ateliersessie Routeplanner Digitalisering Interbestuurlijk

Aanpak en tijdslijn

(3e

•

Uitwerken producten in kernteam (1e ring)
6 sessies (14 maart, 4 april, 25 april, 16 mei, 6 juni, 27 juni)

•

Uitwerking toetsen Klankbordgroep (2e ring)
ateliersessies (28 maart, 11 mei, 6 juli, 7 sep)

•

Toetsen van uitwerking/planning met DSO Planningsteam en
inhoudelijk DSO specialisten (3e ring)

Deelnemers kernteam 1e ring
Opdrachtgevers:
➢ Joyce de Jong (Programma DSO)
➢ Ernst Koperdraat (Projectleider UIVO-I)

Resultaat
Opgeleverde producten Routeplanner Digitalisering Interbestuurlijk:
1. Doelenboom BG met bedrijfsfuncties en vaardigheden

2. Metrokaart BG – Functioneel
3. Metrokaart BG – Randvoorwaarden
4. Relatie BG – DSO vaardigheden

Scope 1-7-2019, scenario 2, exclusief
definitiestudies en vanuit perspectief
Informatievoorziening
Doelen stelselherziening

Vergroten inzichtelijkheid
vermindering onderzoekslasten

Doelenboom - Bevoegd Gezag Vaardigheden

Meer integrale aanpak

Vergroten afweegruimte

… ondersteund door een
digitaal stelsel
Snellere en betere
besluitvorming

Outcomes

Bevoegde gezagen brengen een
omgevingsvisie/omgevingsplan/
waterschapsverordening/provinciale verordening en de
verplichte programma’s (en projectbesluit? ) cf. de
bedoeling van de Ow tot stand

Bevoegde gezagen werken met
de omgevingsvergunning cf. de
bedoeling van de Ow

Bevoegde gezagen werken aan de randvoorwaarden om binnen de bedoeling van de Ow te kunnen
werken

Subdoelen

a. Bevoegd gezagen worden digitaal ondersteund in het
proces “van plan naar publicatie”

b. Bevoegd gezagen worden
digitaal ondersteund in het
proces “van oriënteren naar
vergunning”

c. Aanvullende randvoorwaarden voor bevoegd gezagen om de OW realiseren

Bedrijfsfuncties

Besluiten over en
beschikbaar stellen
Omgevingsdocument
(Planvorming)

Vaardigheden

Toepasbare regels maken:

Aanvragen behandelen,
besluiten vervaardigen en
beschikbaar stellen
(Uitvoering)

één Taal, uitwisselen van
begrippen en informatie

Gegevensmanagement
en beheer

Connectiviteit en Security

B1.1: Kunnen orienteren obv
beschikbare informatie DSO

B2.1:Bepalen welke
documenten regels
bevatten

B3.1: Kunnen uitwisselen van
gegevens in het vooroverleg

B 4.1: Kunnen inzien
beschrijvende informatie en
begrippen (catalogus)

B5.1:Kunnen beheren van eigen
aangeleverde informatie (regels,
data, terminologie)

B6.1: Identificatie en
authenticatie kunnen borgen
op juiste niveau

B1.2: Kunnen afnemen
beschikbare
omgevingsdocumenten

B 2.2: Relatie leggen tussen
regel-werkingsgebiedobjectregistraties

B 3.2:Kunnen
ontvangen/opvragen van de
aanvraag of melding van
DSO/GDI

B 4.2: Kunnen aanleveren
beschrijvende informatie en
begrippen (catalogus)

B5.2: Kunnen zorgen voor
archivering en zorgplicht

B6.2: Machtigen op het juiste
niveau

B 1.3: Kunnen opstellen of
wijzigen van ontwerp
omgevingsdocument

B2.3Kunnen genereren van
business rules/toepasbare
regels volgens standaard

B 3.3:Kunnen versturen
ontvangstbevestiging via
Mijnoverheid berichtenbox

B 4.3: Kunnen beheren van
informatie en begrippen (tbv
catalogus)

B5.3: Kunnen voldoen aan
datakwaliteit (de 3 B's)

B 6.3: Attenderingsfuncties

B1.4:Kunnen aanleveren van
omgevingsdocumenten

B 3.4:Kunnen ontvangen van
aanvullende gegevens via
MijnOverheid berichtenbox

B 4.4: Kunnen valideren t.b.v.
hergebruik van reeds
beschreven informatie en
begrippen (catalogus)

B1.5: Kunnen bekend maken
Omgevingsdocumenten

B3.5:Kunnen versturen bericht
om aanvullende gegevens aan
Mijnoverheid berichtenbox

B1.6:Kunnen ontvangen van
validatiegegevens

B 3.6:Kunnen uitwisselen van
gegevens in de keten (rol
adviseur met instemming,
uitvoeringsdienst etc)

B1.7: Kunnen beschikbaar
stellen van
Omgevingsdocumenten van
rechtswege

B 3.7: Kunnen melden van
juridische status aan LVBB

B 3.8: Kunnen aanleveren van
besluit (of) publicatie aan LVBB

B6.4: Kunnen koppelen met
Informatiehuizen (start IH
Ruimte)

Nr.

Vaardigheid BG

Toelichting BG vaardigheid

De minimale vereisten voor de BG om de vaardigheid BG
in te kunnen richten

B1.1

Kunnen oriënteren obv
beschikbare informatie DSO

BG moet eigen regels kunnen toetsen
aan/integreren in de regels en visie van andere
BG's (tbv de integratie)

BG moet in staat zijn om de regels en visie van andere BG's
in te zien en de eigen regels en visie daar op aan te passen

B1.2

Kunnen afnemen beschikbare
omgevingsdocumenten

BG kan omgevingsdocumenten geautomatiseerd
overhalen naar en hergebruiken in het eigen
systeem.

BG heeft de techniek in huis om omgevingsdocumenten
geautomatiseerd te kunnen overhalen naar en
hergebruiken in het eigen systeem.
BG dient kennis te kunnen nemen van de metadata bij een
omgevingsdocument conform de daarvoor beschikbare
standaarden. (Wellicht wordt dit afgedekt door DSO
capabilities: beschikbaar stellen omgevingsdocumenten en
toepasbare regels + kunnen koppelen systemen).

BG dient authenticatie en autorisatie te regelen en
daarvoor de benodigde bevoegdheden vast te leggen in
een mandaatbesluit. Indien ‘identity propagation’ kan
worden toegepast dient het BG dit formeel en technisch te
regelen.

METROKAART BG
Functionele vaardigheden zijn in kleur bruin weergegeven
minimale eisen zijn in de kleur blauw weergegeven
2017
Q3

2018
Q4

2019

Q1

Q2

Q3

PvE

start
aanbesteding

gunnning

Q4

Q1

aandachtspunten
Q2

Besluiten over en beschikbaar stellen Omgevingsdocument (Planvorming)
B 1.1 Kunnen oriënteren obv beschikbare informatie DSO
BG is in staat regels andere BG's in te zien en eigen regels daar op aan te passen

B1.2: Kunnen afnemen beschikbare omgevingsdocumenten
BG heeft de techniek in huis om omgevingsdocumenten geautomatiseerd te
kunnen overhalen naar en hergebruiken in het eigen systeem.

Bepalen samenwerking aanbesteding

bouw testomgeving productie
omgeving en
testen

BG kan metadata omgevingsdocument conform standaarden lezen. (Wellicht
wordt dit afgedekt door DSO capabilities: beschikbaar stellen
omgevingsdocumenten en toepasbare regels + kunnen koppelen systemen).

afweging onderdeel
aanbesteding

realisatie

BG kan voldoen aan eisen van authenticatie en autorisatie bij de uitwisseling
van gegevens en het gebruik van het stelselknooppunt en kan evt. ‘identity
propagation’ toepassen (is bij afnemen inloggen nodig?)

authenticatie en
autorisatie is input
voor aanschaf
techniek

?

voorbereiding levert
input voor aanschaf
techniek

implementatie

B 1.3: Kunnen opstellen of wijzigen van ontwerp omgevingsdocument
BG heeft het werkproces voor het opstellen en wijzigen van
omgevingsdocumenten aangepast aan de eisen uit de Omgevingswet. Het
werken met de noodzakelijk standaarden is hierin verwerkt.

oefenen en
corrigeren

indien europees aanbesteden nodig is
dan is de doorlooptijd 1 kwartaal langer

maak een afweging: bestaande
applicaties aanpassen of een uitvraag
starten voor de gehele gewenste digitale
ondersteuning

beschrijf werkproces op hoofdlijn (welk(e)
organisatie(onderdeel) doet wat) bij de
start en werk deze later uit. Werkproces
kan van invloed zijn op een eventuele
aanbesteding

Vervolg Routeplanner Digitalisering

•

De Routeplanner Digitalisering is op het Romnetwerk geplaatst

•

Routeplanner Digitalisering is ook weer geagendeerd voor de
ateliersessie van 7 september

•

Publicatie op de website ADSMO (aandeslagmetdeomgevingswet)
heeft nog niet plaatsgevonden

•

Beheer Routeplanner is uitgezet (UIVO-i en DSO)

En verder…(1)

Van:
Interbestuurlijk
Routeplanner Digitalisering (UIVO-i)
Naar:
Collectief gemeenten
Checklist Informatievoorziening (UIVO-CG)

Basisplaat Informatievoorziening Gemeente uitgebreid

DSO

Gemeente

beheerder

Informatie
DSO

Keten
Partners

Processen gemeente

Systemen
DSO

Informatie gemeente

Berichtenbox
(GDI)

Uitvoerings
Partners

Systemen gemeente

Informatie
Producten

Basis
registraties
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CHECKLIST INFORMATIEVOORZIENING OMGEVINGSWET V0.5 (STATUS: CONCEPT VOOR ATELIERSESSIE 7-9)

Betekenis
afgerond
loopt
nog te doen
issue

2017: VOORBEREIDING & VERANDERING
Omgevingswet Kennis, Plan van aanpak en financiering
Aanstellen gemeentelijke trekker (verantwoordelijke) voor
Informatievoorziening Omgevingswet
Organiseren van interne afstemming trekker Informatievoorziening
Omgevingswet met gemeentelijk programmamanager
Omgevingswet

M

Q2

M

Q2

DSO

Kennisnemen van volgende documenten:
- VIVO rapport gemeenten;
- DSO Visie en Doelarchitectuur;
beheerder
- architecturen op gemmaonline.nl;
- informatie op aan de slag met de omgevingswet webisite;
- aan de slag routeplanner.

M

Informatie
DSO
Kennisnemen van de collectieve oplossingen
die ontwikkeld
worden

Systemen
DSO

Aanmelden op ROMnetwerk. Site met updates rond Omgevingswet
/ ruimte voor discussie

https://www.kinggemeenten.nl/secties/vivo-verkenninginformatie-voorziening-omgevingswet/collectief-gemeentelijke
http://www.gemmaonline.nl/index.php/Thema_Omgevingswet
https://www.omgevingswetportaal.nl/documenten/rapporten/201
Q2
6/12/16/doelarchitectuur-dso
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/aandeslag/producten/ro
uteplanner/
UIVO-CG: Collectiviteit verwacht Q4 een eerste beeld te hebben
bij de mogelijkheden voor collectiviteit. Denk hierbij aan een
Q4
service organisatie voor regelbeheer of een gemeentelijke
aansluitvoorziening

Gemeente

M

Processen gemeente

K

Q2 https://www.romnetwerk.nl/portal
Zie bijvoorbeeld:

Kennisnemen Plan van Aanpak andere gemeenten.

K

Berichtenbox
(GDI)

Organiseren van inhoudelijke ondersteuning voor plan van aanpak
informatievoorziening Omgevingswet.

Opstellen van analyse informatievoorziening Omgevingswet.
Opstellen plan van aanpak en planning informatievoorziening
Omgevingswet
Deelnemen aan: Aan de slag met de omgevingswet ateliersessie
Aansluiten bij platform zoals IMG100.000+ werkgroep
Omgevingswet of VIAG.
Aansluiten op de begrotingscyclus. Begroten van
Informatievoorzieningskosten 2018. O.a. kosten trekker
informatievoorziening omgevingswet, koppelingen met GDI / DSO
en kosten aanschaf nieuwe applicaties.

M

https://haarlemmermeergemeente.nl/file/6997/download
Informatie
gemeente
Q3

Meer voorbeelden van Plannen van Aanpak worden in de loop van
Q3 op ROMnet gepubliceerd.
Denk hierbij aan de volgende rollen: inhoudelijk specialisten
ruimtelijke ordening, vergunningen, toezicht en handhaving.
Q2
Archiefbeheer, informatiemanagers, architecten en
functioneelbeheer.
Breng aan de hand van de GEMMA processen de veranderopgave
Q3 in beeld.
KING biedt een template voor dit analyse document.

Uitvoerings
Partners

Systemen gemeente

Analyse document

M

Plan van aanpak

M

Q3 KING biedt een template voor dit Plan van aanpak

K

Q3 https://www.kinggemeenten.nl/king/agenda

K

Q3 http://www.img100k.nl

M

Q2

Informatie
Producten

Keten
Partners

Als mogelijk input voor programmabegroting / begrotingswijziging
november. Zie ook: https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-enwonen/omgevingswet-invoering/nieuws/de-omgevingswet-watkost-dat-eigenlijk

Basis
registraties

Andere bron

En verder… (2)
Routeplanner
Gemeenten
(ADSMO)

Routetool
(G32)

Routeplanner
Digitalisering
(UIVO-i)

Afstemming

•
•
•
•

Checklist IV
(UIVO-CG)

Checklist
Invoering
DSO

Checklist
Invoering DSO
voor gemeenten

Begin september: afstemmen drietal producten (Routeplanner Digitalisering,
Checklist IV en Routetool)
Medio september: eerste publieke release Checklist invoering DSO voor gemeenten
7 september: ateliersessie (zie programma voor thema’s)
20 september: sessie klankbordgroep digitalisering omgevingswet IMG 100.000+

Links
• Aan de slag met de Omgevingswet: Routeplanner Algemeen
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/aandeslag/producten/routeplanner/
• UIVO-i: Routeplanner Digitalisering
https://www.romnetwerk.nl/do/document?id=306264-646f63756d656e74
• UIVO-CG: Checklist Informatie voorziening
https://www.romnetwerk.nl/do/document?id=318704-646f63756d656e74

Terugblik werkwijze
➢ Werken in “ringen” bevordert snelheid
➢ Samenwerking interbestuurlijk; één taal?

➢ Mate van diepgang?
➢ Communicatie resultaten
➢ De bomen en het bos..

➢ Producten goed bruikbaar binnen gemeente!
o
o
o

Impactanalyse informatievoorziening
Plan van aanpak digitalisering omgevingswet
Programma implementatie omgevingswet

Advies: Participeren in werkgroepen!

Stellingen ter discussie
➢ Deze producten zijn goed bruikbaar bij het uitwerken van een (impact)analyse
informatievoorziening omgevingswet binnen de gemeente.
➢ Om de samenwerking met regiogemeenten/ketenpartners goed in te kunnen
vullen is een gezamenlijke aanpak van groot belang
➢ Het probleem van één taal speelt niet alleen interbestuurlijk; ook gemeenten
spreken (nog) niet dezelfde taal

