Leveranciersmarkt

Digitaal Stelsel Omgevingswet
10 september, Figi Zeist

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/

Om tot een succesvolle samenwerking
en digitale dienstverlening van de Omge
vingswet te komen is het noodzakelijk om
overzicht te krijgen van de keten, inzicht te
hebben in wie, doet wat, wanneer, waarmee
en waarom. Met het Mavim platform ben
je in staat om vanuit het omgevingsplan en
visie te zien welke impact veranderingen
hebben op producten en dienstverlening
en wat de samenhang is ten aanzien van de
ketens en IT-organisatie.
Contact:
Ben Laarhoven
bla@mavim.com
06 - 25 25 95 97
www.mavim.nl

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

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

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.

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

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

Formuleer, categoriseer, valideer
en beheer uw bedrijfsregels en
beslistabellen ... in één tool. Zorg
voor transparantie door verbanden te
leggen met uw “decision management”
en “business vocabulaire”. Beheer
product complexiteit onafhankelijk van
IT-complexiteit. 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

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
oplossingen 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 - 18 43 00 73
www.roxit.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

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 Omgevingsplan Composer geautomatiseerde
ondersteuning bij de transformatie.
Contact:
Rico van Driel
rico@giskit.nl
030 - 63 40 430
www.giskit.nl

GemeenteDSO biedt een integrale
oplossing om uw gemeente met visie en
beleid aan te sluiten op de landelijke
voorziening. Wij hebben contacten met
diverse leveranciers van softwareproducten, bijv. voor het maken van planteksten en het opstellen van toepasbare
regels. Afhankelijk van uw informatiebeleid en applicatielandschap selecteren wij in overleg de meest geschikte
producten. Wij staan garant voor een
optimale integratie van deze producten
en helpen u met de implementatie en
het beheer.

Met de Omgevingswet in aantocht
kunt u nu gebruikmaken van een
vernieuwend SaaS-instrument voor
VTH: Portaal Leefomgeving. De eerste
klanten zijn live met deze nieuwe
oplossing.

GemeenteDSO is een initiatief van Royal
HaskoningDHV, IDgis en Value&Result
in samenwerking met de gemeente
Rijssen-Holten.

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

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

Centric doet samen met klanten actief
mee aan de praktijkproeven. Ervaring
opdoen is belangrijk: ervaar zelf op een
laagdrempelige manier de aansluiting
op het DSO. Centric ondersteunt u
samen onze partners van A tot Z. Graag
helpen we u verder!

Met Tercera-GO! is het mogelijk
op basis van bijvoorbeeld een
Omgevingsplan wijzigingen aan te
brengen. Het wijzigingsbesluit wordt
dan automatisch gegenereerd. Ook is
het mogelijk de tekst te verrijken met
annotaties 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

BRISwarenhuis: altijd en overal de juiste
informatie in een online bibliotheek
met het bouwbesluit, álle aangestuurde normen en meer. Werken met
BRISwarenhuis bespaart tijd en bevordert de kwaliteit. En altijd 100% actueel.
BRIStoets: hét product voor kwaliteitsborging. Werk met standaardprotocollen of eigen checklist. Toets
bouwplannen en leg inspecties vast met
alle projectpartners.
Contact:
Helmut Faust
helmut@bris.nl
010 - 763 2000
www.bris.nl

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

Exxellence levert een standaard
software oplossing waarmee overheden
zaakgericht kunnen werken.

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

Het zaaksysteem vervult een regie rol in
de architectuur van overheden.
Het zaaksysteem koppelt met de DSO
en verwerkt de zaken en koppelt met
standaard aanwezige taakspecifieke
applicaties. Daarnaast heeft Exxellence
haar Ellen module waarmee
verguningsprocessen zaakgericht
afgehandeld kunnen worden.

IAM4 is specialist in Regelbeheer. De
IAM4 RMsuite ondersteunt het vastleggen 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 bestemmingsplannen,
• Opstellen Omgevingsplannen,
• Ontwikkelen toepasbare regels,
• Ontwikkelen loketfunctionaliteit.

Contact:
Linda Schoemaker Mol
sales@exxellence.nl
074 - 259 4008
www.exxellence.nl

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

Genetics levert Zaak VTH software voor de overheid.
Contact:
Erkan Demir
E info@genetics.nl
T 036 - 54 00 850
W www.genetics.nl

Stadsbeheer ontwikkelt en implementeert VTH-software voor
gemeenten en omgevingsdiensten. 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

Leveranciers stellen zich voor...
Bent u zich aan het oriënteren op het inkopen van software en wilt u meer horen over de verschillende toepassingen? Kom dan naar
een van de leverancierssessies in de Zocherzaal.

13.30 - 14.30 uur

Leverancierscarrousel

Pitches over toepassingen op het gebied van Vergunningen, toezicht en handhaving, Van plan tot publicatie en overige toepassingen:
13.30 uur

Mavim toont een praktische en pragmatische invulling om, stap voor stap, de veranderingen op producten en dienstverlening te visualiseren.

13.40 uur

GISkit vertelt over het maken van juridische regels met PlanTekst, met daarbij aandacht voor tekenen en koppelen
van werkingsgebieden en annoteren, en over het maken van toepasbare regels.

13.50 uur

Stadsbeheer presenteert de intuïtieve VTH-applicatie LEEF die klaar is voor de Omgevingswet. Hoe? Be-LEEF het
zelf aan de hand van een demo met toepassingen.

14.00 uur

Centric: “VTH vraagt om een intensieve samenwerking, met een gelijke informatiepositie voor iedereen. Dit blijkt
moeilijk realiseerbaar. Wij geven u de oplossing.”

14.10 uur

Genetics laat de werking van DSO in hun software zien. De integratie van de verschillende disciplines in een systeem en de vervanger van OLO DSO in PowerBrowser Suite.

14.20 uur:

One Fox vertelt over de 5 stappen naar Omgevingsdossiers: 1> Integratie VTH/ZKN & GIS 2> Geocoderen dossiers 3>
Datakwaliteit verhogen 4> MOR 5> Omgevingsdossier ontsluiten

15.00 - 16.00 uur

Leveranciers in gesprek over Toepasbare regels

Leveranciers Toepasbare regels - Digitale Checklisten, Geodan/FLO Legal, Berkeley Bridge, RuleArts, IAM4 -presenteren zichzelf kort
en beantwoorden uw vragen in een plenair gesprek onder leiding van Bas Schreuders (VNG).

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

