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Wat gaan we vandaag doen 

Verkennen thema ‘collectiviteit’ 
- Aan de hand van casus omgevingswet 
- Wat kunnen we collectief doen 
- Op welke wijze 
- Waarom is dat wel (of toch niet) zinvol en haalbaar 

 
Input voor projectplan 
- Suggesties voor collectiviteit 
- Afwegingskader 



Intro omgevingswet 

Integratie groot aantal wetten en Amvb’s m.b.t. 
Omgevingsrecht 
 
Vier doelen: 
- Vergroten inzichtelijkheid, voorspelbaarheid, gebruiksgemak 
- Samenhangende benadering 
- Vergoten bestuurlijke afwegingsruimte 
- Versnellen en verbeteren besluitvorming 

  
Verregaande digitalisering 
- Digitaal stelsel omgevingswet 
- Keten digitaal 

 



Collectiviteit: wat we als gemeenten 
gezamenlijk inrichten 

ICT-Voorzieningen 

Inkoop  

Facilitaire organisatie 

Serviceformules 

Koppelvlak 

Standaarden 

Kennisopbouw 

Processen 

Proeftuin 

Ondersteuning 

en advies 
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De trechter 

Uitdagingen gemeenten 

Suggesties collectiviteit 

Haalbaarheid 

Draagvlak 

bestuur 

Realisatie 



VIVO: suggesties ‘collectiviteit’ 

• Bedrijfsarchitectuur 
• Standaardisatie bedrijfsprocessen 
• Producten en dienstencatalogus 
• Ondersteuning veranderaanpak 
• Eisen aan DSO 

• Informatiearchitectuur 
• Zaakgericht werken bij alle ketenpartners 
• zaaktypecatalogus 
• Koppelvlak zaakgericht werken 
• Omgeving voor samenwerken en cocreatie 
• Handreiking 
 



VIVO: suggesties ‘collectiviteit’ 

• Informatiearchitectuur (2) 
• Ondersteuning/bewaking duurzame digitale 

toegankelijkheid 
• Gezamenlijke voorziening digitaal archiefbeheer 
• Scenario’s samenwerking BG, bronhouder, zorgdrager 
• Bedrijfsobjectenmodel 
• Standaarden gegevensuitwisseling, berichtendstandaarden 
• Collectieve inkoop procesondersteunende functies 
• Gegevensknooppunt 
• Landelijk register bedrijfs- en objectinformatie 

 
 



VIVO: suggesties ‘collectiviteit’ 

• Regelgeving en kerninstrumenten 
• ‘structuurvereisten’ voor regels 
• Modellen voor omgevingsplan 
• Integrale ontsluiting regels 
• Ondersteuning vastleggen werkingsgebied 
• Afstemming met Softwareleveranciers 
• Facilitaire organisatie regelbeheer 

 



Verkenning  

4 casussen die we kort introduceren 
 
Welke vorm(en) van collectiviteit heeft (hebben) de 
voorkeur. Denk onder meer aan  
- Kennisopbouw 
- Ondersteuning en advies 
- Processtandaardisatie 
- Koppelvlak- en berichtspecificaties 
- Gemeenschappelijke marktuitvraag 
- Gemeenschappelijke inkoop 
- Gemeenschappelijke voorziening 

 
Motiveer uw keuze  

 
 



Casussen te bespreken 

- Regelbeheer 
- Aanleveren aan DSO 
- Duurzame toegankelijkheid 
- Vergunningverlening (incl samenwerking) 

 
 

 
 



Regelbeheer 

- Omgevingswet wil alle gegevens ‘met één klik op 
de kaart’  

- Dus ook: wat mag en wat mag niet 
- Dit vraag digitaal interpreteerbare regels 
- Van juridische tekst naar ‘beslisbomen’ en 

‘formulieren’  
- Mét geo-referentie 
- Dit vraagt complexe tools ter ondersteuning 

 
 

 
 

 



Aanleveren aan DSO 

- DSO omvat Informatieknooppunt en 
Informatiehuizen 

- DSO staat onder regie MinIenM 
- Nog niet geheel duidelijk hoe ver scope en 

dienstverlening DSO reikt 
 

 
 

 



Duurzame toegankelijkheid 

- Omgevingswet vraag volledig digitaal werken en 
digitaal archiveren 

- Omgevingsdocumenten moeten digitaal duurzaam 
worden ontsloten 

- Rollen bronhouder, gevoegd gezag, zorgdrager 
lijken te overlappen maar is dat zo? En wat 
betekent dit? 

 
 

 



Vergunningverlening (incl. samenwerking) 

- Voortzetting op ambities Wabo: regierol bij 
bevoegd gezag 

- Meer integrale afweging, domein overstijgend (en 
dus organisatie overstijgend!) 

- Eisen gesteld aan ketenoverzicht en 
ketensamenwerking nemen sterk toe 

 
 

 


