
Verwerven
Omgevingswet-
software
Floor Lekkerkerker en Han Wammes

17 december 2019



Wat vandaag aan de orde?
Van Omgevingswet naar software-requirements
• Instrumenten

• Ambitieniveau
• Handreiking IV Omgevingswet
• Checklist IV
• GEMMA Online thema Omgevingswet. Specifiek: VTH, Omgevingsbeleid, TR componenten
• Wettelijk minimum + VNG advies, Roadmap

Van software-requirements naar verwerving
• Instrumenten

• Uitkomsten ICT Markttoets
• Marktverkenning OW software (continu)
• Masterclass Verwerving OW software
• Handreiking Verwerving OW software
• Vraagbundeling Verwerving OW software
• Versneller standaard Verwerving OW software
• Verwervingsscenario’s, selectie en beoordeling
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Ondersteunende instrumenten

GEMMA ONLINEHANDREIKING INFORMATIEVOORZIENING CHECKLIST INFORMATIEVOORZIENING
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Applicatielandschap Toepasbare Regelscomponent
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Requirements
• Must
• Should
• Onbepaald



Wettelijk minimum



q Gemeenten kunnen besluiten op grond van de Omgevingswet 
opstellen, vaststellen, bekendmaken en beschikbaar stellen.

q Gemeenten maken bij het opstellen / bekendmaken en beschikbaar 
stellen van twee daarvan (het omgevingsplan (inclusief 
voorbeschermingsregels) en de omgevingsvisie) gebruik van de 
STOP-TP standaard.
Alleen voor deze twee instrumenten wordt een toepassingsprofiel opgesteld voorafgaand aan 
inwerkingtreding van de Ow.

q Gemeenten maken deze besluiten digitaal bekend via de LVBB en 
stellen deze -voor zover het een omgevingsplan of omgevingsvisie 
betreft- beschikbaar via DSO-LV.
Gemeenten leveren de stukken aan bij de LVBB en de LVBB zet deze door naar DSO-LV



q Gemeenten kunnen via DSO-LV ingediende vergunningaanvragen,  
meldingen en informatieverplichtingen ontvangen en maken 
hiervoor gebruik van systemen die voldoen aan de STAM-
standaard.

q Gemeenten (en hun uitvoeringsorganisaties) zijn voorbereid op de 
gewijzigde vergunningprocedure (van 26 naar 8 weken) en zorgen 
binnen de wettelijke termijnen voor een samenhangend besluit.

q Gemeenten kunnen meervoudige vergunningen (verschillende 
activiteiten via één vergunning) verlenen.

Hier kunnen ook vergunningaanvragen van andere bevoegde gezagen in zitten (met advies recht) etc

1 antwoord van 1 overheid en niet van verschillende BG’s



q Voorbereiden op de beoordeling van participatiemotiveringen van 
initiatiefnemer(s).
Er zijn twee dingen belangrijk bij de omgevingsvergunning aangaande participatie:

1. De aanvraagvereiste; er moet een participatiemotivering bij de aanvraag zitten (behalve wanneer de 
raad heeft aangegeven in haar omgevingsplan dat dat niet hoeft).

2. De inhoud van die motivering wordt meegewogen door het college bij het besluit op de aanvraag. 
Vooral bij een verzoek tot afwijken van het omgevingsplan wordt dat meewegen natuurlijk heel 
belangrijk. Hoe ga je die inhoud (van die motivering) precies afwegen? Wat zijn de afweegcriteria? 
Wanneer heeft de participatiemotivering een positief effect op de inhoudelijke beoordeling van de 
vergunningaanvraag?



q Gemeenten hebben hun legesmodel aangepast op de situatie ná 1-
1-2021 (1) en hun financiële arrangementen met hun 
uitvoeringsdiensten herzien (2).

(1) Een aantal vergunningplichten (en dus legesinkomsten) vervalt, daarbij betrokken kosten mogen 
niet meer in de legesdekking worden opgenomen en de leges op de resterende activiteiten moeten 
daarop herberekend worden. Daarnaast ontstaat er een leges-optie voor milieuvergunningen, met een 
vergelijkbare noodzaak tot herberekening. Deze wijzigingen hebben ook invloed op de gemeentelijke 
begroting.

(2) Het takenpakket gaat veranderen, en de bekostiging dient daarop te worden aangepast. 

q Gemeenten hebben een commissie ingesteld die in ieder geval tot 
taak heeft te adviseren over de aanvragen van een 
omgevingsvergunning voor een rijksmonument (gemeentelijke 
adviescommissie). 



q Gemeenten hebben hun raadsleden, bestuurders, managers en 
medewerkers toegerust op het werken met de Omgevingswet. 
Gemeenten hebben in dit kader hun werkprocessen aangepast en 
geïncorporeerd, met o.a. aandacht voor participatie en goed 
vooroverleg.

q Gemeenten (en hun uitvoeringsorganisaties) kunnen burgers en 
bedrijven voorzien van betrouwbare en begrijpelijke informatie 
over de Omgevingswet.

q Gemeenten (en hun uitvoeringsorganisaties) kunnen via klant 
contact kanalen (website, telefoon, persoonlijk, brief) eenduidige 
informatie verstrekken en vragen afhandelen.



Wat VNG gemeenten verder 
adviseert te doen in 
aanloop naar 1 januari 2021
(bovenop het wettelijk minimum)



Algemeen

q Gemeentelijke inhoud van ruimtelijkeplannen.nl opschonen 
(concept plannen en verouderde plannen verwijderen).
Zie handreiking Geonovum: Data op orde.

q Ontwikkelen gemeentelijke visie op het omgevingsplan.

q Voorbereidingen treffen op de verplichte programma’s (nieuw 
kerninstrument) en de daaraan gekoppelde monitoring.
De gemeente moet voor de volgende onderwerpen programma's opstellen:

• Actieplan geluid (artikel 3.8, lid 1 Ow): Alleen gemeenten die in een agglomeratie met meer dan 
100.000 inwoners liggen moeten een actieplan geluid maken. Die agglomeraties en inliggende 
gemeenten worden aangewezen in de ministeriële regeling.

• Programma bij dreigende overschrijding omgevingswaarde, waaronder luchtkwaliteit (artikel 3.10 
Ow): Deze verplichting kan alleen ontstaan als een omgevingswaarde is vastgesteld.



Regels en fysieke omstandigheden op kaart

q Regelbeheer inrichten c.q. op orde brengen.

q Zorgen dat gemeente in staat is voor elke regel het werkingsgebied 
digitaal te (laten) duiden en deze mee te geven in het omgevingsplan 
(op basis van STOP-TP).

q Alvast nadenken over prioritaire informatieproducten (kaartlagen) 
voor het beoordelen van fysieke omstandigheden op locatie.



Vragenbomen

q Zorgen dat burgers en bedrijven per 1-1-2021 in ieder geval voor de 
topactiviteiten uit de bruidsschat via (de door het rijk meegeleverde 
danwel zelf vervaardigde) vragenbomen kunnen checken of er een 
vergunning dan wel melding nodig is.

q Zorgen dat gemeenten op tijd zelf in staat zijn vragenbomen te 
maken, aan te passen en te publiceren via DSO-LV en zorgen dat 
hiervoor op tijd de vereiste software (die voldoet aan de STTR-
standaard) en competenties (m.n. vertalen van juridische regels in 
toepasbare regels en v.v.) in huis zijn.

q Zorgen dat vragenbomen -waar opportuun- goed worden afgestemd 
en geïntegreerd met die van andere bevoegd gezagen (vanuit het 
principe van 1 overheid).



Vergunningverlening

q Toepassen van snelle en simpele dienstverlening voor de 
eenvoudige verbouwingen in en om het huis (dakkapel, uitbouw, 
kappen etc.). 

q Complexere aanvragen waar meerdere disciplines bij betrokken 
zijn, afhandelen via goed vooroverleg aan de omgevingstafel. 



Toezicht en handhaving

q Samen met de uitvoeringsorganisaties en de andere bevoegd gezagen 
zorgen dat toezicht en handhaving (bijvoorbeeld bij meervoudige 
vergunningen) goed zijn afgestemd op de bedoelingen en eisen van de 
Omgevingswet.



Roadmap



Van Softwarerequirements
naar Verwerving Software
Floor Lekkerkerker



ICT Markttoets
• Pre-competitieve Marktconsultatie door VNG, voorbereid met VIAG, 

IMG100K+, G5.
• Open workshop met ca. 24 marktpartijen OW software en 

implementatie (overheidsinstrument)
• 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?



Samenvattende antwoorden ICT Markttoets

Antwoord markt vraag 2
“Ivm bottleneck implementaties: Bundel de verwerving zoveel mogelijk. 

Standaardiseer op vraag en aanbod.” 
“De markt denkt dat de VNG in samenwerking met een groep voorlopergemeenten 

een best practice zou moeten realiseren die als standaard dient voor overige 
gemeenten.”

Antwoord markt vraag 1
“Ja, de GEMMA requirements (specificaties) zijn goed. De korte termijn (het 

basisniveau) is helder.”
“Lange termijn integraal is nog niet te beantwoorden, en ook hebben gemeenten deze 

nog niet helder.”
“We maken ons als markt zorgen over haalbaarheid en werkbaarheid van de gehele 

keten en de nog lopende standaardisatiediscussies over de gehele keten heen.”



Marktverkenning OW software
• Staat vanaf eind mei 2019 tot nader orde open.
• Nu ca. 20 leveranciers OW software.
• Continu actualisaties van bestaande leveranciers, nieuwe 

leveranciers.
• Binnenkort actualisatie op basis van nieuwe vragen o.a. 

m.b.t. nauwkeuriger vraagstelling VTH, Plan- en TR 
requirements.

• Vertrouwelijke antwoorden leveranciers (vertrouwelijk 
houden!).

• Antwoorden worden onverkort doorgezet en eveneens 
opgenomen in een groot Excel waarin snel overzicht van 
alle software

• Op te vragen via omgevingswet@vng.nl (dan ook op de 
hoogte van nieuwe antwoorden)

mailto:omgevingswet@vng.nl


Marktverkenning OW software



Masterclass:
Verwerving Omgevingswetsoftware
• Via VNG Academy
• Eendaagse Masterclass
• Van Waarom, naar Wat (vraag/aanbod) naar 

Hoe
• Doelgroep: Projectleider, I&A, inkoper, 

gebruiker. 



Handreiking Verwerving
Omgevingswetsoftware
• Uitleg over en collectieve instrumenten te 

gebruiken bij verwerving OW software



Je bedenkt niet je eigen auto, maar hij moet jou en je 
organisatie(s) wel van a naar b brengen. 



Standaard, maar wel op maat!



Versneller standaard verwerving 
Omgevingswetsoftware
Helpen van gemeenten bij de voorbereiding van hun softwareverwerving
• Één dag (+ evt. halve dag voorbereiding)
• Casco aanbestedingsdocument
• Standaard collectieve instrumenten (waaronder requirements)
• Tbv contractaanpassing, enkelvoudig /meervoudig onderhands, Europese 

aanbesteding

Doel
• Standaardiseren op de vraag 
• Reële vraag
• Putten uit reëel aanbod
• Betere en, voor leveranciers, meer herkenbare verwerving



Bij een aanbesteding
REQUIREMENTS OPEN VRAGEN



Scenario’s verwerving

Ambitie / 
Strategie / 
Roadmap

OW

Ambitie / 
Strategie / 
Roadmap
DSO-G
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gemeente

Aanbod 
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Contractaanpassing
Indien niet-wezenlijke wijz.

Enkelvoudig onderhands

Meervoudig onderhands

Europese aanbesteding

Implementatie 
& Integratie

WAAROM WAT HOE



Verwervingstrategie
• Wat wil ik inkopen
• Waarvoor in te zetten
• Wat is de aard van het aanbod
• Wie gaat het gebruiken
• Wanneer en hoe lang
• Wat zijn randvoorwaarden voor 

installatie en in gebruik name
• Met wie wil ik samen inkopen
• Wie ondersteunt bij inkoop
• Hoe weet ik of ik de goede koop 

doe

• Een software product en/of een dienst
• Alleen DSO of meer
• Standaard, op maat, in ontwikkeling
• Specialisten, generalisten, of …
• Op (zeer) korte of langere termijn
• Gebruik interne ICT voorzieningen, 

koppelingen of dienstverleners
• Zelfstandig of met andere gemeenten
• Kan het zelf of met externe inkopers
• Omdat ik …



Gunnings instrumenten
• Programma van eisen
• Functionele en niet-functionele requirements
• Wijze van vraagstelling

• Gesloten (ja/nee, meerkeuze opties)
• Open (tekst, plaatjes, voorbeelden)

• Wijze van beoordeling
• Papier
• Presentatie
• Proefopstelling
• Pilot, proeftuin, proefimplementatie


