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1 Verslag 

1.1 Mededelingen 

 

BJdL geeft aan dat de rol van projectleider IKT is overgenomen door ED en dat hij wel inhoudelijk betrokken 

blijft. 

1.2 Presentatie NSM 

 

NSM geeft een overzicht van de TAM’s die in voorbereiding zijn: 

 

• TAM IMRO 

• TAM projectbesluit 

• TAM behandeldienst 

• TAM gerelateerde verzoeken 

• TAM instellen omgevingsoverleg 

• TAM plan-plan uitwisseling 

 

- AS voorziet de behoefte aan een stresstest als alle gemeenten TAM IMRO tegelijk gaan gebruiken 

- BJ vraagt of het uitgangspunt is dat alle gemeenten TAM IMRO gaan gebruiken 

- WG geeft aan dat het zeker niet verplicht is en ook niet wordt gepromoot 

- BJdL geeft aan dat testen met IMRO TAM met ED besproken moet worden 

- NSM geeft aan dat als TAM’s zijn vastgesteld, ze worden gepubliceerd op 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/tam/ 

- MP geeft aan dat de TAM voor gerelateerde verzoeken ter overbrugging is tot de API’s door de VTH-

leveranciers zijn ingebouwd 

- AS vraagt wie beslist over TAM’s 

- MP geeft aan dat dit het OGB is en dat ook AC-ICT er nog naar zal kijken 

- MvdB geeft aan dat er vanuit provincies ook wordt nagedacht over TAM’s en dat er nog aanvullingen 

mogelijk zijn op de lijst van TAM’s 

- RK geeft aan dat de afspraak is dat TAM IMRO geen technische wijzigingen voor de leveranciers 

zouden inhouden 

 

1.3 Presentatie BJdL 

 

BJdL geeft aan dat de problemen en oplossingen lijst van week 3 gepubliceerd is. Dat de lijst van week 4 

vanwege capaciteitsproblemen iets te laat is en dat aan het eind van deze week de lijst van week 5 

beschikbaar komt. 
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1.4 Presentatie PM 

 

PM geeft een overzicht van de openstaande issues en bugs in de planketen. Fixes komen vanwege vakantie 

pas in augustus. 

1.5 Presentatie JB 

 

JB demonstreert de viewer document op kaart 

 

MP vult aan dat deze viewer nu ook op ETO beschikbaar is en door leveranciers met hun klanten kan worden 

gebruikt 

1.6 Presentatie CZ 

 

CZ demonstreert de download service en bespreekt de vervolgstappen 

 

- AK vraagt of GML’s van locaties en GIO’s erin zitten 

- BH geeft aan dat dit nog niet het geval is 

- AK geeft aan dat ze ook al geholpen is met de locaties 

- BH geeft aan dat dit afhankelijk van de impact toegevoegd kan worden; GIO’s is op dit moment zeker 

te omvangrijk 

- RK geeft aan dat voor hem zo’n tussenstap geen waarde heeft en dat hij pas er iets mee gaat doen 

als ook de GIO’s erbij zitten 

- BH geeft aan dat het proces in ieder geval zo blijft als nu is gedemonstreerd, maar dat de inhoud van 

de ZIP dus nog kan veranderen 

- WG peilt of de leveranciers met deze werkwijze kunnen leven en dat wordt door AS, RC, AK, JJ 

bevestigd 

1.7 Presentatie ED  

 

ED bespreekt het Instrumentarium omgevingsplan snelle implementatie, dat Kennislab Omgevingswet, 

Geonovum en VNG samen ontwikkelen. 

 

- AS vraagt wat de verhouding is met staalkaarten en vraagt waarom VNG met wie hij samen met 

VNG recent een sjabloon voor de staalkaart heeft opgesteld hem niet heeft geïnformeerd 

- WG gaat dit navragen 

- Er is wat discussie over de noodzaak van aanvragen van mogen toepassen van CHW en over het 

nut van CHW.  

o WG geeft aan dat dit alleen nodig is als de wet toch wordt uitgesteld 

o AK vindt dat er te veel nadruk op CHW ligt. 
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1.8 Presentatie WQ 

 

WQ bespreekt de afwijking die bij transformatie van ETRS van lange lijnen ontstaat. Aangezien een validatie 

op dit moment niet doorgevoerd kan worden zal WQ op verzoek van MP een werkafspraak voorstellen. 

1.9 Afsluiting MP 

 

MP verzoekt eventueel commentaar op eerdere verslagen schriftelijk af te handelen en dit naar WD te sturen. 

 

MP peilt de beschikbaarheid over twee weken en die is voldoende om het volgende overleg gewoon over 

twee weken te hebben. PM zal het volgende keer voorzitten. 

 


