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Enable U biedt als integratie-specialist 
componenten voor Digikoppeling WUS, 
Digikoppeling ebMS, API Gateway 
en gemeentelijke servicebus voor 
translatie en routering. We doen dit 
met Enable U Digikoppeling, Enable 
U2Secure (Api Gateway) en Enable U 
2Orchestrate (ServiceBus).

Contact: 
Lester Scheidema
lester.scheidema@enable-u.com
06 - 15 41 75 17
www.enable-u.com 

Digitale Checklisten maakt complexe 
processen inzichtelijk voor iedereen  
en bevrijdt de gebruikers van onnodige 
administratieve rompslomp. Dat bespaart 
niet alleen tijd en geld, het zorgt ervoor 
dat iedereen zich kan richten op de 
zaken die er écht toe doen.
Digitale Checklisten maakt werken met 
de omgevingswet beter, efficiënter en 
leuker.

Contact:  
Eddy Steenmeijer 
e.steenmeijer@digitalechecklisten.nl
06 - 11 75 63 70 
www.digitalechecklisten.nl
 

Informatiepunt Omgevingswet staat 
voor uitleg van de Omgevingswet en 
regelgeving en de toepassing daarvan 
in de praktijk. Heeft u een vraag over 
de Omgevingswet of onderliggende 
wetgeving? Of wilt u iets weten over 
praktische toepassingen of digitale 
voorzieningen? Stel uw vraag dan aan 
het Informatiepunt Omgevingswet.

Contact:
Informatiepunt Omgevingswet
088 - 79 70 790
 www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/
stel-vraag/ 

CenterOne ontwikkelt binnen de
module ProcessPro Vergunningverlening 
de mogelijkheid om toepasbare regels 
flexibel aan te laten sluiten op onze 
software. Onze oplossingen zijn in gebruik 
bij waterschappen en klanten als 
Schiphol voor vergunningen en
handhaving en toezicht.

Contact:  
Peter van der Schuyt 
peter@centerone.nl 
06 - 53 27 92 27 
www.centerone.nl 

DiVault levert een duurzaam digitaal depot: 
e-depot. Binnen dit depot dienen alle digitale 
bestanden, die duurzaam bewaard moeten 
worden, te worden gearchiveerd. Dit geldt 
ook voor de bestanden, ruimtelijke plannen 
etc. die binnen de omgevingswet vallen. 
Naast de voorziening levert DiVault ook de 
nodige kennis om informatie te verduur-
zamen en doen wij, mede namens en met 
onze klanten, onderzoek naar specifieke 
vraagstukken rond digitale duurzaamheid.

Contact: 
Hans Mannaert 
hans@divault.nl 
06 - 21 11 86 53
www.divault.nl

PNA is dé expert op het gebied van 
kennis- en datamanagement. Met ons 
product Cognitatie bieden wij u de 
mogelijkheid meer grip te krijgen op 
uw organisatie en krijgt u bovendien 
het benodigde inzicht om flexibel te 
kunnen reageren op veranderingen. 
Beleidswijzigingen vanuit gewijzigde 
regelgeving, maar ook de impact van 
beleidswijzigingen op proces, data en 
regels zijn snel inzichtelijk.

Contact: 
John Slots
info@pna-group.com
088 -77 70 444
www.pna-group.com



GISkit realiseert de opvolging van 
PlanKaart en PlanTekst voor het maken 
van omgevingsplannen. Aangezien de 
relatie tussen de planteksten en de kaart 
aan meer eisen moet voldoen dan onder 
IMRO en de planteksten voor wat betreft 
structuur en techniek complexer zijn, zal 
met name PlanTekst een uitgebreidere 
en meer geïntegreerde opvolger krijgen. 
Daarnaast biedt GISkit met de Omgevings-
plan Composer geautomatiseerde  
ondersteuning bij de transformatie.

Contact: 
Rico van Driel
rico@giskit.nl
030 - 63 40 430
www.giskit.nl

Met GemeenteDSO kunt u gemakkelijk 
juridische teksten in relatie tot kaarten 
omzetten naar toepasbare regels.  
Een initiatiefnemer kan deze regels 
raadplegen door middel van vragenbomen.

Wij stellen een bibliotheek met teksten 
en regels beschikbaar, waarmee u 
direct aan de slag kunt binnen uw  
eigen gemeente.

GemeenteDSO is een initiatief van 
de gemeente Rijssen-Holten, Royal 
HaskoningDHV, IDgis en Value&Result 
en het sluit naadloos aan op het DSO.

Contact: 
Herman Assink
herman.assink@idgis.nl
06 - 22 39 35 26
www.idgis.nl

IntellinQ levert GeolinQ voor integratie 
van de ruimtelijke informatie. Het platform 
ondersteunt data-gedreven organisaties 
waarin gebruikers in staat zijn om zelf 
gegevens te kunnen inlezen, beheren, 
koppelen en publiceren. Het GeolinQ 
platform faciliteert daarmee vergunnings- 
verleners, planvormers en inspecteurs 
data-gedreven te werken. Zij kunnen 
met GeolinQ exact die gegevens  
gebruiken in processen voor het 
Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Contact: 
Milan Uitentuis
m.uitentuis@intellinq.nl
010 - 84 67 410
www.intellinq.nl 

Moxio implementeert de applicatie 
Digitaal Regelbeheer: een omgeving 
waarin de transitie voor de ontsluiting 
naar de omgevingswet gecontroleerd  
kan worden gemaakt. Digitaal Regel-
beheer van Moxio is een overzichtelijke, 
gebruiksvriendelijke applicatie waarin 
lokale overheden hun beleid kunnen 
digitaliseren, beheren, in beslistabellen 
kunnen vatten en inzichtelijk kunnen 
maken voor zowel interne als externe 
raadplegers.

Contact: 
Hylke van der Kolk
DigitaalRegelbeheer@moxio.com
015 - 26 82 592
www.moxio.com 

NedGraphics biedt al jaren de NedPlan 
Suite, applicaties gericht op de huidige 
digitale Wro-keten. NedGraphics toont 
nu een nieuwe plannenapplicatie 
(prototype) voor de Omgevingswet 
NedOmgeving. 

NedGraphics neemt momenteel naast 
andere leveranciers en gemeenten 
- deel aan de 3-de Praktijkproef 
Omgevingsplan van VNG Realisatie, 
samen met de gemeenten Emmen, 
Katwijk en Velsen.

Contact: 
Hennie Genee
hge@nedgraphics.nl
06 - 42 62 39 51
www.nedgraphics.nl 

Omgevingscoach helpt particulier en 
bedrijf en overheid met het doen van 
een aanvraag voor een omgevings- 
vergunning of melding, het doen van  
een melding, het indienen van een  
vooroverleg, het toetsen van een  
vergunningcheck en het beantwoorden 
van vragen. Hiervoor ontwikkelt zij 
momenteel een slimme tool voor 
bevoegd gezagen op www.olo.nl.  
Ook helpt Omgevingscoach met het 
schrijven van toepasbare regels en  
geeft zij cursussen en voorlichting.

Contact: 
Jan Jacob Breimer / Bas Huybers
info@omgevingscoach.nl
06 - 38 30 90 18 / 06 - 53 68 63 56
www.omgevingscoach.nl 

In 5 stappen naar Omgevingsdossiers 
met Informatie Op De Kaart (IODK).
IODK slaat de brug tussen objectgericht 
werken en informatievoorziening. 
Volledig leverancier onafhankelijk,  
door elk VTH, DMS, proces- en  
zaaksysteem gestandaardiseerd te 
verbinden met de kaart (en GIS). Daarbij 
voorzien we documenten én dossiers 
van locatiegegevens: handmatig of  
juist geautomatiseerd met kunstmatige 
intelligentie - om ze te ontsluiten via  
de kaart.

Contact: 
Maurice Romijn
maurice.romijn@onefox.nl
030 - 23 24 350
www.onefox.nl 
www.informatieopdekaart.nl 

PinkRoccade ondersteunt al ruim 30 
jaar met haar IT-portfolio en -diensten 
de lokale overheid bij haar taken 
en bedrijfsvoering. Met CLIQ heeft 
PinkRoccade een dienst ontwikkeld 
waarmee gemeenten volledig ontzorgd 
worden op vlak van connectiviteit naar 
externe voorzieningen. CLIQ gaat met 
haar bewezen track-record op gebied 
van standaarden en interoperabiliteit 
ook alle verbindingen van en naar 
het Digitaal Stelsel Omgevingswet 
ontzorgen.

Contact: 
Dennis de Koning
dennis.dekoning@pinkroccade.nl
06 - 41 55 64 60
www.pinkroccadelocalgovernment.nl/ 
beleidsterreinen/informatievoorziening 

Met GemeenteDSO kunt u gemakkelijk 
juridische teksten in relatie tot kaarten 
omzetten naar toepasbare regels. Een 
initiatiefnemer kan deze regels raad-
plegen door middel van vragenbomen.
Wij stellen een bibliotheek met teksten 
en regels beschikbaar, waarmee u direct 
aan de slag kunt binnen uw gemeente. 
GemeenteDSO is een initiatief van 
de gemeente Rijssen-Holten, Royal 
HaskoningDHV, IDgis en Value&Result 
en het sluit naadloos aan op het DSO.

Contact: 
Chris van Wegen
c.vanwegen@valueresult.nl
06 - 53 96 70 24
www.valueresult.nl

IAM4 is specialist in Regelbeheer. De 
IAM4 RMsuite ondersteunt het vast-
leggen van teksten, begrippen, regels, 
vraagteksten en meer en het verband 
daartussen op een onderhoudbare en 
beheerbare (d.m.v. annotaties) manier. 
Wij ondersteunen: 
•  Consolidatie ++, geografische EN 

tekstuele consolidatie bestemmings-
plannen,

• Opstellen Omgevingsplannen, 
• Ontwikkelen toepasbare regels, 
• Ontwikkelen loketfunctionaliteit.

Contact: 
Bas Janssen 
basjanssen@iam4.com 
06 - 46 63 35 41 
www.iam4.com 

Berkeley BridgeModeler helpt wetgeving 
visueel te modeleren volgens de 
methode van het DSO. Het is mogelijk 
om regels af te pellen en direct in het 
juiste formaat te zetten. De regels in 
de vragenboom kunnen direct online 
gezet worden om aan de medewerkers 
van bevoegde gezagen ter toets aan te 
bieden en on the fly aan te passen. Het 
eindresultaat kan direct in het juiste 
formaat (STTR) geëxporteerd worden 
naar het DSO. 

Contact: 
Rob Van de Plassche
rvandeplassche@berkeleybridge.nl 
06 - 53 96 64 54 
www.berkeleybridge.nl

Sweco ontwerpt en ontwikkelt de 
samenlevingen en de steden van  
de toekomst. Dat doen we door  
gekwalificeerde diensten te leveren 
op het gebied van ingenieursadvies 
en architectuur. We beloven je daarbij 
de meest benaderbare en betrokken 
partner met erkende expertise te zijn.
In het kader van de Omgevingswet 
bieden wij met GeoWeb een GIS  
platform om uw ruimtelijke data in 
combinatie met data uit het DSO  
organisatiebreed te ontsluiten.

Contact: 
Jeroen Muller
jeroen.muller@sweco.nl
06 - 20 01 31 10
www.sweco.nl 



JNet BV levert integratie en 
dataservice oplossingen voor 
de Nederlandse Overheid. Wij 
regelen de samenwerking 
tussen applicaties van een 
bevoegd gezag zoals Zaak-
sytemen, Ruimtelijke Plan 
Applicaties, Toepasbare regels, 
VTH systemen, DMS en de 
services die geboden worden 
door de DSO en LVBB.

Contact: 
Karl de Boer
karl.de.boer@jnet.nl
088 - 56 38 400
www.jnet.nl 

Portaal Leefomgeving is uw 
all-in-one VTH-tool voor de 
integrale benadering  
van de leefomgeving. U en uw 
keten- 
partners delen en gebruiken 
elkaars VTH-informatie, zoals 
toezichtresultaten,  
bij de behandeling van 
VTH-zaken.  
Door mee te doen met de 
praktijkproeven kunt u dit 
inclusief de aansluit op het 
DSO, nu al zelf ervaren.

Contact: 
Eelco Pet 
eelco.pet@centric.eu 
06 - 22 45 17 32 
www.centric.eu/omgevingswet

Dit is een uitgave van: Programma Aan de slag met de Omgevingswet www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl - Juni 2019.
Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is een initiatief van VNG, IPO, UvW en het Rijk.

Roxit helpt overheden en 
bedrijven bij de voorbereiding 
op, en implementatie van 
de Omgevingswet. Dit doen 
we met oplossingen die het 
werkproces ondersteunen 
van planvoorbereiding tot 
publicatie aan de burgers en 
de landelijke voorzieningen. 
De Omgevingswet oplos-
singen van Roxit zijn gestoeld 
zijn op een fundament 
van Zaakgericht werken, 
Objectgericht werken en 
Digitaal samenwerken. Meer 
weten? Kom langs op de 
bedrijvenmarkt!

Contact: 
Ivo Van Dongen
ivo.vandongen@roxit.nl
06 - 48 75 07 29
www.roxit.nl 

Formuleer, categoriseer,  
valideer en beheer uw 
bedrijfsregels en beslista-
bellen ... in één tool. Zorg  
voor transparantie door 
verbanden te leggen met  
uw “decision management”  
en “business vocabulaire”.  
Beheer product complexiteit 
onafhankelijk van IT-complexi- 
teit. RuleXpress is de tool voor 
optimaal beheer van bedrijfs- 
regels en beslistabellen.

Contact: 
Kees Noordsij
k.noordsij@rulearts.com
020 - 42 23 037
www.rulearts.com 

Solventa is een onafhankelijk 
adviesbureau op het gebied 
en Enterprise, Business en 
Informatie architectuur. Wij 
ondersteunen organisaties  
bij het realiseren van hun 
doelstellingen door het oplossen 
van (complexe) vraagstukken, 
innovatie en optimaliseren van 
bedrijfsprocessen. Wij hebben 
oplossingen voor de opzet en 
inrichting van gegevens- 
management (data gestuurd 
werken) als fundament 
voor implementatie van de 
Omgevingswet.

Contact: 
Jan van den Hoven
jan.van.den.hoven@solventa.nl
06 - 55 37 23 66
www.solventa.nl 

Met Tercera-GO! is het mogelijk 
op basis van bijvoorbeeld een 
Omgevingsplan wijzigingen  
aan te brengen. Het wijzigings-
besluit wordt dan automatisch 
gegenereerd. Ook is het mogelijk 
de tekst te verrijken met anno-
taties waardoor de regeling 
beter machineleesbaar wordt 
ten behoeve van het DSO. Via 
Tercera-GO! kunnen besluiten 
vervolgens worden aangeboden 
aan de Landelijke voorziening 
Bekendmaken en Besluiten 
(LVBB).

Contact: 
Lieuwe Koopmans
info@tercera.nl
06 - 44 54 25 76
www.tercera.nl

Geodan/FLO Legal biedt 
decentrale overheden een 
totale oplossing voor de 
aansluiting op het DSO. 
Ondersteuning voor het 
opstellen van juridische  
regels (inclusief geometrie)  
en toepasbare regels. Of doet 
u het liever in eigen beheer 
dan bieden we software  
oplossingen om dit zelf  
te doen.

Contact: 
Ruben Zijlmans
ruben@flolegal.nl
06 - 18 84 48 81
www.flolegal.nl 

Stadsbeheer ontwikkelt en 
implementeert VTH-software 
voor gemeenten en omgevings- 
diensten. Met onze applicatie 
LEEF worden aanvragen en 
meldingen via het STAM-
koppelvlak ontvangen en 
verwerkt.

Contact: 
Bart Prinsen
bprinsen@stadsbeheer.com
06 - 29 52 69 85
www.stadsbeheer.com 


