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Samenvatting Indringend ketentesten

Doel: “Werking end-to-end keten onder controle”

Middel: Inzicht in problemen én oplossingen

Aanpak: Keten representatief (laten) gebruiken

Problemen vinden, analyseren en laten 
oplossen

Resultaat: Inzicht Problemen & Oplossingen Lijst (POL) 

Overzicht welk gebruik al is gelukt door wie

Gevolg: Vertrouwen in de werking van de hele keten

Indringend ketentesten
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Scope representatief gebruik

Medewerkers van 40 gemeenten, 6 waterschappen, 4 provincies, 2 
omgevingsdiensten en 3 rijksoverheden 

kunnen processen uitvoeren

• Omgevingsplannen* maken, publiceren en aanpassen

• Toepasbare regels** beheren

• Aanvragen*** volledig behandelen , erop toezien en handhaven

met geschikte data en geschikte software

in samenhang met elkaar.

* plannen, verordeningen en andere omgevingsdocumenten met werkingsgebieden

** toepasbare regels aangaande activiteiten met werkingsgebieden

*** vragen en aanvragen van checks, meldingen en vergunningen binnen werkingsgebieden (inclusief informatieplicht en zorgplicht)

Indringend ketentesten
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End-to-end Keten Omgevingswet

De keten bestaat uit mensen, processen, data en systemen. Het goed kunnen gebruiken en beheren van alle 
software-systemen is voorwaarde voor een werkende keten.

Bevoegde gezagen

Vanaf 1-1-2023 moeten Rijk, Provincies, Waterschappen en Gemeenten met hun partners zorgen dat plannen zijn 
gepubliceerd en kunnen worden geraadpleegd, toepasbare regels worden beheerd en toegepast en (aan)vragen 
juist en in goede samenwerking worden afgehandeld conform plannen en regels. Het Rijk en de Provincies moeten 
hun plannen en toepasbare regels hebben gepubliceerd en kunnen aanpassen. Voor Waterschappen en 
Gemeenten bestaat een overgangsperiode. Alle partijen moeten (aan)vragen kunnen ontvangen en afhandelen.

Decentrale Ketenpartners

Plannen worden geleverd door stedenbouwkundige bureaus met plansoftware. Regelbeheerders werken met 
regelbeheersoftware. Vergunningverleners en behandeldiensten gebruiken VTH-software en 
samenwerkingssoftware. Softwareleveranciers spelen daardoor een essentiële rol in een werkende keten. 

Centrale Ketenpartners 

Plannen worden geleverd aan het Omgevingsloket van RWS, beschikbaar gesteld door de LVBB van KOOP, en 
verstrekt door de LV-DSO van het Kadaster middels de viewer en de API voor derden. Toepasbare regels worden 
in lokale software gemaakt en via koppelvlak STTR gepubliceerd en gekoppeld met het DSO. (Aan)vragen worden 
ingediend in het Omgevingsloket van RWS. Afhandelen van (aan)vragen in samenhang gebeurt in meerdere lokale 
VTH-software oplossingen en centrale samenwerkingssoftware.
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Omgevingsplannen maken, publiceren en aanpassen

Toepasbare regels beheren in DSO en VTH

Aanvragen (samen) doorlopen, erop toezien en handhaven
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Hoofdroute planning – IKT 

Ondersteunen IKT (Fase 2)
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Detailplanning Fase 1

Maand Week Datum

begin

Datum

eind

Actie

April 14 4-4 4-4 Besluit PR

15 13-4 13-4 Besluit OGB

16 19-4 22-4 Try-out

PRE leeg voor A’’’

Mei 19 9-5 13-5 Testweek 1 (aanvullen inzicht en overzicht)

21 23-5 27-5 Testweek 2 (aanvullen inzicht en overzicht)

PRE leeg voor bruidsschat

Juni 23 6-6 10-6 Testweek 3 (aanvullen inzicht en overzicht)

25 20-6 24-6 Testweek 4 (aanvullen inzicht en overzicht)

Juli 27 4-7 8-7 Testweek 5 (aanvullen inzicht en overzicht)

Opleveren inzicht en overzicht Fase 1
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Stand van zaken per stakeholdergroep
Bevoegde gezagen

Rijk: eerst bekende problemen ophalen en afstemmen met Try-outs die al sterk lijken op IKT testen.

Provincies: vanaf IKT week 2 testen we alleen de aanvraag- en toepasbare regelketen. Voor de planketen zoeken we 
afstemming met een kernteam van experts vanuit provincies en vanuit softwareleveranciers.

Waterschappen: vanaf IKT week 1 testen waterschappen mee voor de aanvraag- en toepasbare regelketen. Dat bouwen we uit.

Gemeenten: vanaf IKT week 1 doen gemeenten mee om (aan)vragen te kunnen ontvangen en afhandelen. Door informatie 
op te halen bij werkplaatsen en lokale teams gaan we business scenario’s richten op de grootste productrisico’s.

Decentrale Ketenpartners bevoegde gezagen 

Stedenbouwkundige bureaus: nader te bepalen

Regelbeheerders: nader te bepalen, lijkt nieuw beroep met weinig beschikbare capaciteit

Initiatiefnemers: nader te bepalen

Vergunningverleners/behandeldiensten: in week 1 gaan al omgevingsdiensten meedoen

Softwareleveranciers: gehoorde wens is om op één overleg issues en voortgang te bespreken

Centrale Ketenpartners 

OBO RWS (Loket): opgesteld om IKT testen op de PRE te ondersteunen

OBO KOOP (LVBB): opgesteld om IKT testen op de PRE te ondersteunen

OBO Kadaster (DSO-LV): opgesteld om IKT testen op de PRE te ondersteunen

Kadaster TBO: opgesteld om IKT testen op de PRE te ondersteunen

MinBZK Serviceketen: Versterkte serviceketen gaat deelnemen aan IKT met beheer “als ware het productie”

Indringend ketentesten



10 |
IKT

Wie doen er mee?

Representatieve vertegenwoordiging van

Gebruikers van de keten, om te doen alsof het 2023 is en de 
belangrijkste scenario’s in samenwerking uit te voeren. Daarbij 
gaan we indringend te werk (uitproberen wat misschien mis gaat) 
en werken we integraal met alle ketenpartijen samen.

Beheerders van de keten, om te doen alsof het 2023 is en de 
samenwerkende gebruikers te ondersteunen alsof we in 
productie zijn.

Indringend ketentesten
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Een IKT testweek

Week voorbereiding: kiezen en beschrijven testscenario’s 
bij hoog productrisico, met verwachte resultaten per stap.

Week uitvoering: in samenwerking testscenario’s 
uitvoeren en resultaten en bevindingen vastleggen per 
stap. Verstoringen worden direct verholpen.

Resultaat: overzicht welke scenario’s zijn afgedekt + 
inzicht in problemen en oplossingen

Indringend ketentesten
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Vragen 

Willen jullie meedoen? Meld je bij Bart-Jan

IKT plannen we in met de bevoegde gezagen 
ondersteund door leveranciers en partners

Welke testscenario’s adviseren jullie nog extra uit te 
voeren? 
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