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Vragen
• Wie heeft er een programmaplan invoering omgevingswet?
• Wie heeft een begroting gemaakt?
• Wie heeft daarbij het Financieel Dialoog Model gebruikt?
• Wie heeft de checklist informatievoorziening gebruikt? 
• Wie heeft een planning gemaakt voor de komende jaren tot 2024? 
• Wie heeft de roadmap gebruikt? 
• Wie heeft het overzicht van minimale acties Omgevingswet gebruikt? 
• Wie is bezig na te denken over de verwerving van software? 
• Wie weet of wat u als gemeente wil verwerven ook daadwerkelijk 

beschikbaar is of komt in de markt?

https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/omgevingswet/publicaties/financieel-dialoogmodel-omgevingswet
https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/omgevingswet/publicaties/roadmap-invoering-omgevingswet-gemeenten
https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/omgevingswet/publicaties/roadmap-invoering-omgevingswet-gemeenten
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Samenvatting absolute minimum
• Gemeente kan binnen 8 weken een integrale vergunning afgeven 

• Gemeente kan daarvoor een integrale afweging maken, ook met 
ketenpartners

• Daarvoor moet de gemeente (technisch) aangesloten zijn op het DSO-
LV: om met het Omgevingsloket en de LVBB te kunnen communiceren

• Absolute minimum is niet in lijn met de bedoeling van de wet: betekent 
ook veel voor na 2021



Uitdagingen
• Op tijd up to date software om te kunnen werken met het DSO

• Content van voldoende kwaliteit aanwezig bij inwerkingtreding Omgevingswet

• Op tijd klaar om integrale vergunningen op tijd en adequaat te verstrekken

• Samenspel gemeenten en VNG/VNG R m.b.t. tot DSO zowel ontwikkeling, gebruik, 
doorontwikkeling, beheer en uitbouw

• Samenwerking binnen gemeenten tussen verschillende disciplines (beleid, informatievoorziening, 
dienstverlening, ketenafstemming,..)



Wat kun je nu doen?
1. Handreiking & Checklist IV gebruiken
2. Nulmeting IV uitvoeren
3. Ambitie niveau gemeente bepalen (wat doen we wel en wat niet?)
4. Landelijke ontwikkelingen volgen
5. Multidisciplinair oefenen met kerninstrumenten (e.v.t. praktijkproef)
6. Voorbereiden op migratie landelijke voorzieningen (tot 2021)
7. Transitiepad bepalen (2021 -> 2029)
8. In gesprek met ketenpartners (stedebouwkundigbureau, 

omgevingsdienst)
9. Lezen Markttoetsen en Marktverkenningen
10. In gesprek met huidige software leverancier en evt nieuwe leveranciers
11. … zie verder Handreiking & Checklist
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Hoe

Waarom
Van Ambitie, Visie en Strategie 

Omgevingswet naar Roadmap DSO-G

Van ambitie naar verwervingsvraag

Hoe
Verwervingsstrategie

Wat
Welke keuzes te maken

&
Aanbod leveranciers
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To do gemeente of Omgevingsdienst
• Planning

• Roadmap
• Migratie tijdstip bepalen
• Transitie periode bepalen

• Uitvoering
• Budget reserveren
• Afspraken maken met software 

leverancier
• Tijd reserveren beheerder software

• Migreren
• Digikoppeling aanschaffen / 

updaten
• Plan hybride situatie
• VTH software updaten
• Plansoftware vervangen
• Toepasbare regel software 

aanschaffen 
• Aansluiten op nieuwe DSO-LV
• Nieuwe vragenbomen maken



Welke producten zijn er voor IV beschikbaar?

VNG (R) website Checklist IVHandreiking 
Aan de slag met 

de IV

GEMMA
Doelarchitectuur 

Ow.
Incl. Requirements 



Op VNG.nl onder meer…





Marktverkenning
• Doel: Beeld van softwareaanbod (bestaand en nieuw) van verschillende 

marktpartijen
• Uitvraag (via CTM en Tenderned) op volgende gebieden:

A. Algemeen: Bedrijfsinformatie, Portfolio, Transitie, Contractuele 
voorwaarden & Implementatie, Common ground

B. VTH Software: Algemeen, Functionaliteit, Architectuur en 
Standaarden, Beprijzing en inkoop, Roadmap

C. Plansoftware: Algemeen, Functionaliteit, Architectuur en Standaarden, 
Beprijzing en inkoop, Roadmap

D. Software voor Toepasbare Regels: Algemeen, Functionaliteit, 
Architectuur en Standaarden, Beprijzing en inkoop, Roadma

• Resultaten beschikbaar voor gemeenten en openbaar (indien 
toestemming van leverancier): vanaf juni 2019



ICT Markttoets 
• Pre-competitieve, live Marktconsultatie
• Doel: VNG vraagt advies aan de marktpartijen namens gemeenten over de 

verwervingsvragen Omgevingswet software.
• Marktpartijen voeren dialoog over 2 vragen:

1. WAT Zijn de beschreven specificaties, de minimale acties en het tijdpad voor de 
Omgevingswet software adequaat om:

- verwervingsvraag korte termijn (basisniveau) te beantwoorden;
- verwervingsvraag lange termijn (integrale oplossing, passend binnen de 
ambitie van OW) te beantwoorden.

2. HOE Bij welke vorm van verwerving, implementatie en migratie is de markt gebaat 
om ervoor te zorgen dat de gemeenten tijdig (uiterlijk 1 juli 2020) hun software 
beschikbaar hebben om te kunnen oefenen en 1-1-2021 in productie te zijn?

• Open workshop, dialoog in kleine groepen leveranciers
• Rapport uitkomsten dialoog beschikbaar voor gemeenten
• Vrijdag 21 juni 



Masterclass ‘Verwerving omgevingswetsoftware 
door gemeenten’
• Eendaagse masterclass:                                                                                                       

De vragen ‘waarom’, ‘wat’ en ‘hoe’ ten aanzien van het verwerven van 
de omgevingswetsoftware staan centraal. De VNG heeft specificaties en 
tools ontwikkeld en heeft kennis verzameld over het aanbod in de markt 
en over diverse verwervingsscenario’s. Deze kennis en het 
instrumentarium vormt ook de basis van deze masterclass. 

• Pilots 1 juli en 29 augustus (Vol)
• Najaar 2019



Sneakpreview: Marktverkenning 
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Vragen?



Vragen?

• Meer informatie: 
• Algemeen: vng.nl
• Specifieke vragen: omgevingswet@vng.nl


