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Er is al veel geschreven over informatiehuishouding, archivering en duurzame toegankelijkheid 
van informatie onder de aankomende Omgevingswet. En er zijn veel bouwstenen binnen het 
Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) die u hiervoor kunt gebruiken.
 
Om u hierin de weg te wijzen brengen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het 
Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) een uitgebreide handreiking 
uit, met een checklist waarmee u kunt nagaan of u goed voorbereid bent. Deze factsheet belicht  
de highlights van die handreiking en geeft u bruikbare verwijzingen waarmee u zich alvast kunt 
inlezen en kunt checken of uw organisatie op de goede weg is.

Bepaal wie bij uw organisatie betrokken is bij duurzame 
toegankelijkheid in de keten
De inrichting van duurzame toegankelijkheid raakt steeds meer mensen in uw organisatie.  
En die mensen moeten ook steeds meer met elkaar samenwerken en communiceren om dit tot 
een succes te maken! Deze factsheet en de handreiking zijn enerzijds voor de mensen die de 
Omgevingswet implementeren:
• programmamanagers en strategisch beleidsmedewerkers die sturing geven aan de 

implementatie van het DSO, en die willen weten op welke aspecten ze alvast moeten letten
• vakspecialisten bij decentrale overheden die de functionele behoeften van hun werk vertaald 

willen zien naar duurzame oplossingen
• relatiebeheerders en accountmanagers die willen weten welke afspraken ze met hun 

ketenpartners nodig hebben
• adviseurs ICT-inkoop die willen weten waar hun functionele requirements gaan raken aan 

duurzame toegankelijkheid.

Anderzijds is deze factsheet voor specialisten in het informatiemanagement die de nodige 
voorwaarden voor de implementatie moeten scheppen, en hierbij adviseren:
• informatie- en procesmanagers en informatiearchitecten die het informatiebeleid van uw 

organisatie inrichten, en willen weten hoe duurzame toegankelijkheid hierin verweven zit
• adviseurs informatiebeheer (recordmanagement) en informatiehuishouding die vanuit hun 

specialisme inhoudelijk adviseren bij de implementatietrajecten
• functionarissen gegevensbescherming en chief information security officers (CISO) die 

moeten controleren op de juiste waarborgen voor privacy en veiligheid
• archivarissen die de juiste voorwaarden moeten scheppen voor duurzame permanente 

bewaring.

Zorg dat iemand bij uw organisatie is ingelezen in de 
landelijke Omgevingswet-DUTO-kaders
Van belang is dat iemand binnen uw organisatie weet wat er breder binnen het programma  
Aan de slag met de Omgevingswet wordt ontwikkeld en wat daarvoor de kaders zijn. In dit  
geval specifiek voor DUTO, wat staat voor ‘duurzaam toegankelijke overheidsinformatie’.  

De geconsolideerde tekst van het Omgevingsbesluit belicht in hoofdstuk 14 de verdeling van 
verantwoordelijkheden tussen de stelselbeheerders van het DSO en u als bevoegd gezag.  
De kaderdocumenten van het DSO bevatten onderdelen die raken aan duurzame 
toegankelijkheid:
• Visie op het DSO: uitgangspunt C5, aanleiding voor de DUTO-scans
• Globaal Programma van Eisen: paragraaf 2.6, eisen voor archivering en zorgplicht
• Doelarchitectuur: principe ‘APDS009’ en paragraaf 9.2 over verantwoordelijkheden
• Globaal Content Raamwerk: bijlage F, met informatieobjecten en verantwoordelijkheden.

Neem ook alvast de DUTO-scans op de stelselvoorzieningen door en stel vast waar deze raken 
aan de inrichting van uw informatiehuishouding. De handreiking zet deze bronnen ook in hun 
onderlinge context.

https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/duto
https://iplo.nl/regelgeving/stelsel-omgevingswet/overzicht-geconsolideerde-teksten-omgevingswet
https://iplo.nl/digitaal-stelsel/documenten/visie-globaal-programma-eisen-doelarchitectuur/
https://iplo.nl/digitaal-stelsel/documenten/duto-scan/
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Richt uw eigen processen én de ketenafspraken alvast in: 
archiving by design
Duurzame toegankelijkheid is steeds meer een prioriteit bij de inrichting van het werkproces. 
Vroeger ‘archiveerden’ we voor een groot deel aan de achterkant. Tegenwoordig zit duurzame 
toegankelijkheid steeds meer vanaf de ontwerpfase (by design) verweven in de inrichting 
en uitvoering van het werkproces. Waar moet u dan aan denken? Dat ziet u in de animatie 
Archiveren by design in minder dan 3 minuten samengevat!

Denk bij de Omgevingswet aan de inventarisatie van uw bedrijfsprocessen met behulp van de 
GEMMA Omgevingswet, Werkende Processen, de Omgevingswetarchitectuur Provincies, of de 
Omgevingswetarchitectuur van WILMA. Daar gaat u de processen en informatieobjecten vinden 
die uw beheeraandacht vragen. Betrek dus uw specialisten informatiehuishouding daarbij.

Voor de inrichting van de ketenprocessen gebruikt u de interbestuurlijke zaaktypencatalogus en 
producten-dienstencatalogus (ZTC/PDC) Omgevingswet. Onder de resultaattypen van zaaktypen 
staat een verwijzing naar bewaartermijnen. De ZTC/PDC is halverwege 2021 vervangen door een 
nieuwe opzet op Pleio. 
Gebruikt uw organisatie het model-documentair structuurplan (DSP) van Sdu voor de inrichting 
van informatiehuishouding? Dan vindt u op de nieuwssite over het model-DSP de gevolgen voor 
gemeenten en die voor waterschappen.

Kijk bij de inrichting van uw informatiehuishouding vooral ook naar uitwisseling met de 
landelijke voorzieningen en met uw ketenpartners. Waar in uw processen vindt die uitwisseling 
plaats? En waar in uw processen moet u dus goed kijken welke informatieobjecten daar 
ontstaan? Denk dan vooral aan:
• aanvragen en meldingen die u gaat ontvangen via het Omgevingsloket, en de match met 

zaakgericht werken
• berichten die u met ketenpartners kunt uitwisselen via de Samenwerkfunctionaliteit (SWF)
• bestanden die u aanbiedt aan de LVBB en de Registratie toepasbare regels.

Check ook bij de inrichting van uw processen welke metagegevens belangrijk zijn voor het 
beheer van de informatieobjecten. Hiervoor zijn de DSO-standaarden en kaders voor zaakgericht 
werken van toepassing, maar voor duurzame toegankelijkheid ook de metadata-standaard MDTO 
(Metagegevens voor Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie). 

En binnen een aantal processen heeft u straks interactie met andere partijen, zoals in de 
Omgevingstafels of als gemeente bij de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging. 
Weet u ook al hoe u de informatieobjecten uit die processen gaat beheren? En welke van uw 
ketenpartners die mogelijk ook nodig hebben, zoals de veiligheidsregio of het waterschap?  
Kijk hier ook goed naar als u deze processen inricht.

Richt ook uw eigen applicaties alvast in

Bedenk dat een wezenlijk deel van duurzame toegankelijkheid afhankelijk is van de applicaties 
die u aanschaft en inricht. Hiervoor heeft u aanbestedingstools zoals GIBIT (Gemeentelijke 
Inkoop bij IT Toolbox) beschikbaar: zie artikel 26 GIBIT en hoofdstuk 7 Kwaliteitsnormen. 
Maar er zijn ook requirements specifiek voor Omgevingswet-software beschikbaar.  
Uw leverancier kan de benodigde functionaliteiten voor een deel voor u bedenken, maar de 
inrichting in de praktijk doet u grotendeels zelf. Maak dus voor uzelf helder hoe u de volgende 
eisen en wensen gaat invullen in relatie tot duurzame toegankelijkheid:
• voor omgevingsbeleid: tijdreizen regelingen (maken) | tijdreizen regelingen (viewen) | tegelijk 

werken aan plannen | toevoegen van metadata | relaties met geometrie | besluiten archiveren
• voor toepasbare regels: beheren van versies | genereren in STTR-formaat | registreren 

van regels | importeren van regels | behandeldienstconfiguratie | ontsluiten naar externe 
systemen | presenteren aan externe gebruikers

https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/nieuws/bekijk-animatie-archiveren-by-design
https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/nieuws/bekijk-animatie-archiveren-by-design
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Bedrijfsprocessen_omgevingswet
https://vng.nl/artikelen/werkende-processen
https://www.wilmaonline.nl/index.php/Informatie-architectuur_Omgevingswet
https://samenwerken.pleio.nl/groups/view/814f7141-86c7-4fad-963d-497f5551f489/omgevingswet-ztc-en-pdc
https://www.gemmaonline.nl/index.php/GAO_-_Koppelingen
https://www.gemmaonline.nl/index.php/GAO_-_Koppelingen
https://iplo.nl/digitaal-stelsel/aansluiten/aanvragen-meldingen-ontvangen
https://iplo.nl/digitaal-stelsel/introductie/landelijke-voorziening/samenwerkfunctionaliteit/
https://iplo.nl/digitaal-stelsel/publiceren/omgevingsdocumenten-publiceren/
https://iplo.nl/digitaal-stelsel/introductie/landelijke-voorziening/registratie-toepasbare-regels/
https://iplo.nl/digitaal-stelsel/aansluiten/standaarden/
https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/mdto
https://vng.nl/artikelen/omgevingstafel
https://vng.nl/artikelen/toolboxen-wet-kwaliteitsborging-voor-het-bouwen
https://www.vngrealisatie.nl/gibit
https://vng.nl/nieuws/requirements-omgevingswet-software-geupdate
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Omgevingswet/1.5/id-e747c99e-198d-4ecd-9047-1a5666e3e7f1
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Omgevingswet/1.5/id-c549125e-abaa-4375-88f6-f52ad434c28a
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Omgevingswet/1.5/id-be21d63b-b4a2-45fc-9cbc-e6a9631c982e
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Omgevingswet/1.5/id-be21d63b-b4a2-45fc-9cbc-e6a9631c982e
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Omgevingswet/1.5/id-08fad523-3ae6-4fcb-b764-c708f1c9b299
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Omgevingswet/1.5/id-b78606df-b9fc-4a74-a40c-fd7a7bf00126
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Omgevingswet/1.5/id-52102363-974a-4420-b195-eed1c8fbf90a
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Omgevingswet/1.5/id-ca29bd36-5d05-4515-a1c9-3975204a1e2f
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Omgevingswet/1.5/id-f22690cc-a1b5-44dd-bdaf-239986a05495
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Omgevingswet/1.5/id-d34b9a22-1eae-4f16-969a-d033ab5bdf54
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Omgevingswet/1.5/id-d34b9a22-1eae-4f16-969a-d033ab5bdf54
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Omgevingswet/1.5/id-28bb2fea-d41e-4654-9531-f7678b1ae032
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Omgevingswet/1.5/id-c4a48b3a-a98b-4f06-98a0-b573e829a1e4
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Omgevingswet/1.5/id-a2d2f6a4-b48f-4501-99cf-a2bfa112f305
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Omgevingswet/1.5/id-a2d2f6a4-b48f-4501-99cf-a2bfa112f305
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Omgevingswet/1.5/id-97b26f16-a7a8-4b8a-a747-87a3ea2c7608
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• voor VTH: werken met samenwerkingen in SWF | werken met actieverzoeken | opslaan/
opvragen documenten in SWF | ophalen uit archiefregistratie | afspraken met ketenpartners 
vastleggen | adviesaanvragen bewaken | zaakgericht samenwerken | ZTC Omgevingswet 
toepassen | notificaties ontvangen | rechten in SWF wijzigen | relatie verzoek- en 
zaaknummers leggen | verzoek doorsturen | melding incident doorsturen | kopie-
triggerbericht ontvangen | verzoek verwijderen

En check op uw lopende inrichting; niet alleen achteraf!

Bij de handreiking krijgt u ook de Checklist DUTO-TODO, die u kunt inzetten in combinatie met 
de Checklist informatievoorziening Omgevingswet. Ook komen een model en voorbeelden 
beschikbaar voor het maken van afspraken met uw ketenpartners, in een ‘dossier afspraken en 
procedures’. De checklist gaat u vinden op de website van het Informatiepunt Leefomgeving en 
leidt u met verwijzingen door de volgende DUTO-deelaspecten van uw informatiehuishouding:
1. Verantwoordelijkheden, inclusief interbestuurlijke samenwerking: hoe moeten of kunnen het 

bevoegd gezag en de ketenpartner verantwoordelijkheden regelen, rekening houdend met 
interbestuurlijke samenwerking?

2. Volledigheid: hoe moet of kunt u voorkomen dat hetzelfde informatieobject onnodig op 
meerdere plaatsen of nergens wordt vastgelegd? Of dat informatieobjecten onterecht c.q. te 
vroeg op alle plaatsen worden vernietigd?

3. Authenticiteit: hoe moet of kunt u zorgen voor het behoud van authenticiteit als meer versies 
van één informatieobject in verschillende omgevingen worden beheerd? 

4. Metagegevens: hoe moet of kunt u de (interbestuurlijke) standaarden voor metagegevens 
toepassen in de informatieketens?

5. Waardering en selectie: hoe moet of kunt u selectielijsten voor bewaartermijnen toepassen, 
rekening houdend met de procesketens en (nieuwe) informatieobjecten? 

6. Vindbaarheid en uitwisselbaarheid: hoe moeten of kunnen de ketenpartners gezamenlijk,  
en ieder voor zich, hun informatieobjecten vindbaar en uitwisselbaar maken?

7. Toegang en beveiliging: hoe moet of kunt u maatregelen voor (beperking op) toegang en 
beveiliging van informatieobjecten treffen?

8. Formaten en overige standaarden voor toegankelijkheid: hoe moeten of kunnen 
informatieobjecten duurzaam toegankelijk blijven, gelet op hun bestandsformaat of eisen 
voor toegankelijkheid voor mensen met bijvoorbeeld een visuele beperking?

9. Programmatuur: hoe moeten taakapplicaties, zaaksystemen of documentmanagementsysteem 
(DMS)-omgevingen voldoen aan eisen voor het duurzaam beheren van alle 
informatieobjecten?

Dit is een uitgave van: 
Programma Aan de slag met de Omgevingswet,
aandeslagmetdeomgevingswet.nl
oktober 2021

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is
een samenwerkingsverband van gemeenten (VNG),
provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het Rijk.

https://www.gemmaonline.nl/index.php/Omgevingswet/1.5/id-1000a2ca-1371-4f7c-9582-a0391376cb4d
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Omgevingswet/1.5/id-388ca074-a467-466a-ac5f-a35c4ff5b3ab
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Omgevingswet/1.5/id-7573df26-22d0-43bc-a94a-b03efbf047b0
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Omgevingswet/1.5/id-7573df26-22d0-43bc-a94a-b03efbf047b0
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Omgevingswet/1.5/id-b552aa3a-001c-4cd2-8a8a-db82e5c71e58
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Omgevingswet/1.5/id-a1821f3a-0f4d-462d-95a2-e0dd19473b06
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Omgevingswet/1.5/id-a1821f3a-0f4d-462d-95a2-e0dd19473b06
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Omgevingswet/1.5/id-ab459b86-1a45-42b2-863c-ac600e584dc1
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Omgevingswet/1.5/id-afe398ad-ff03-42a4-b9fc-9e95dd969612
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Omgevingswet/1.5/id-63d0b96b-bf35-4cd0-9a48-7b75469bf2e7
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Omgevingswet/1.5/id-63d0b96b-bf35-4cd0-9a48-7b75469bf2e7
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Omgevingswet/1.5/id-3cc5b6a9-8de9-45f6-b35f-4238bcf2520d
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Omgevingswet/1.5/id-6beeae4d-2a0f-474c-8c4b-6e39fbd89cae
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Omgevingswet/1.5/id-0e50865c-4f00-4ac5-87d7-60877ed2c8af
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Omgevingswet/1.5/id-0e50865c-4f00-4ac5-87d7-60877ed2c8af
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Omgevingswet/1.5/id-1abe0082-f578-47b3-b8e6-cfd872f49d00
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Omgevingswet/1.5/id-bd1e9e98-3306-43f4-a581-9284db6f4e20
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Omgevingswet/1.5/id-71b172e5-b2b9-4fc1-8bac-db53de56fd18
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Omgevingswet/1.5/id-71b172e5-b2b9-4fc1-8bac-db53de56fd18
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Omgevingswet/1.5/id-d5da1739-8af9-4f64-a870-d40743c27919
https://vng.nl/publicaties/checklist-informatievoorziening-omgevingswet
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl

