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DSO versus UIVO-I/PIKO versus ‘Proeftuin’
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Digitaal Stelsel Omgevingswet
• Omgevingsloket in het DSO:

Omgevingsloket Online (OLO)
Vergunningcheck
Aanvraag Omgevingsvergunning

Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)
Meldingplichtige activiteit

Ruimtelijke Plannen (ruimtelijkeplannen.nl)
‘Wat mag waar-kaart’

• Informatiesystemen op de achtergrond:
Register toepasbare regels
Landelijke voorziening voor bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB)
Stelselcatalogus Omgevingswet

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/in-de-praktijk/bouwstenen-stelsel/landelijke/register-toepasbare/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/in-de-praktijk/bouwstenen-stelsel/landelijke/landelijke/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/in-de-praktijk/bouwstenen-stelsel/landelijke/stelselcatalogus/
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UIVO-I: Uitwerking Informatievoorziening 
Omgevingswet Interbestuurlijk, werkpakket 2
• Procesbeschrijvingen 
• Informatiebehoefte 
• PDC Omgevingswet (https://omgevingswet.wiki)
• ZTC Omgevingswet (https://omgevingswet.wiki)
• Beheerprocedures PDC en ZTC 
• Beschrijving I-domeinen/applicatiefuncties 🔄
• Zaakgericht samenwerken 🔄
• Werkbeschrijving hoe samenwerking in de keten en harmonisatie van 

werkwijzen daadwerkelijk in de praktijk vorm kan krijgen 
• Input t.b.v. de inrichting van de ‘Samenwerkingsruimte’ 

Project Interbestuurlijke Ketensamenwerking Omgevingswet (PIKO) is 
opvolger UIVO-I

https://omgevingswet.wiki/
https://omgevingswet.wiki/
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Proeftuin Dimpact
• Wat is er nodig voor ‘Vooroverleg’?

Producten en diensten
Zaaktypen
https://dimpact.wiki

https://dimpact.wiki/
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Omgevingswet en Bedrijfsvoering
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Uitdagingen Omgevingswet
• Gemeente is bevoegd gezag, tenzij…
• Levering in 8 weken, tenzij…

• Maar belangenafweging uiteraard nog steeds door overheden 
gezamenlijk:

Wettelijke adviezen
Instemmingen

• Dat wordt dus aanpoten!
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Analogie: supply chain Toyota
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Dit betekent voor Toyota



PIKO

Ketenproces: keten van samenhangende zaken

• 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. 
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Geheugensteuntjes (‘losse’ definities)
• Product/dienst (PDC)

Datgene dat een partij levert aan de (aan)vrager van een product/dienst
• Zaaktype (ZTC)

De beschrijving van de procesgang waarmee soorten producten/diensten 
worden voortgebracht (‘lopende banden’)

• Zaak
De feitelijke productie van een (aan)gevraagd(e) product/dienst op basis 
van een zaaktype
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Aanpoten: voorkomen van waste en bevorderen 
transparantie door
• Precieze vraagstelling (welk product - PDC)
• Tijdige vraagstelling (zo vroeg mogelijk - PDC)
• Overeenkomsten over productlevering (SLA/DVO - PDC)
• Inzicht te geven in productieproces (per Zaak o.b.v. ZTC)
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Omgevingswet en Informatievoorziening
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Welke applicaties worden ’geraakt’?
• Planvorming:
• Vergunningverlening, Toezicht:
• Handhaving: 
• Zaaksysteem / DMS:
• Basis- en kernregistraties: 
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Aandachtspunten applicatie voor Planvorming
• Voldoet aan standaarden STOP/TPOD
• Integreert met LVBB
• Werkproces (afhankelijk van ondersteuning vanuit andere systemen)
• (Wijzigings)besluiten, was/wordt
• Consolidatie

• Zie GEMMA Online voor meer requirements
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https://www.gemmaonline.nl/index.php/Omgevingswet/1.5/id-8d6336b8-ec1a-46b3-996e-f7c4ec9261ee
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Aandachtspunten applicatie Vergunningverlening
• Voldoet aan standaarden STAM, DROP
• Producten & Diensten conform Producten- en Dienstencatalogus 

Omgevingswet
• Zaakgerichte ondersteuning van procesgang
• Advies en Instemming vragen aan ketenpartners (via DSO-LV)
• Ondersteuning Toetsen (Bbl, Bkl, Bal)
• Voorschriftenbibliotheek
• Relaties naar subjecten en objecten in basis- en kernregistraties
• Documentgeneratie

• Zie GEMMA Online voor meer requirements
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https://www.gemmaonline.nl/index.php/GAO_-_Vergunning-_Toezicht-_en_Handhavingcomponenten
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Aandachtspunten applicatie Toezicht
• Producten & Diensten conform Producten- en Dienstencatalogus 

Omgevingswet
• Zaakgerichte ondersteuning van procesgang
• Advies vragen aan ketenpartners/specialisten
• Ondersteuning te controleren aspecten (Bbl, Bkl, Bal) wetgeving
• Ondersteuning te controleren voorschriften vergunning
• Relaties naar subjecten en objecten in basis- en kernregistraties
• Documentgeneratie

• Zie GEMMA Online voor meer requirements
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https://www.gemmaonline.nl/index.php/GAO_-_Vergunning-_Toezicht-_en_Handhavingcomponenten
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Aandachtspunten applicatie Handhaving
• Producten & Diensten conform Producten- en Dienstencatalogus 

Omgevingswet
• Zaakgerichte ondersteuning van procesgang
• Ondersteuning LHS
• Ondersteuning te handhaven aspecten (Bbl, Bkl, Bal) wetgeving
• Ondersteuning te handhaven voorschriften vergunning
• Relaties naar subjecten en objecten in basis- en kernregistraties
• Documentgeneratie

• Zie GEMMA Online voor meer requirements
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https://www.gemmaonline.nl/index.php/GAO_-_Vergunning-_Toezicht-_en_Handhavingcomponenten


PIKO

Aandachtspunten applicatie Zaaksysteem
• Voldoet aan standaarden ImZTC, RGBZ, TMLO, Zaak- en 

Documentservices
• Configureerbaar conform Zaaktypecatalogus Omgevingswet
• Relaties tussen zaken in ‘tijdlijn’
• Versiebeheer van documenten
• Relaties naar subjecten en objecten in basis- en kernregistraties
• Duurzaam toegankelijke dossiers en documenten
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https://omgevingswet.wiki/
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Aandachtspunten applicatie Basis- en kernregistraties
• Voldoet aan standaarden RSGB, Digilevering, Digimelding
• Volgt objectmodellen en uitwisselingsstandaarden basisregistraties
• Biedt mogelijkheden voor eigen objectdefinities:

t.a.v. geografie
t.a.v. administratieve gegevens

• Is via gestandaardiseerde koppelvlakken beschikbaar voor applicaties
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