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1 Verslag - concept 

1.1 Mededelingen 

 

MP geeft aan dat vaststellen van het vergaderverslag een onderdeel van het overleg wordt. In plaats van de 

opname is er dan een verslag beschikbaar. 

 

• AS betreurt deze formalisering van het overleg 

• MP geeft aan dat gezien het Woo-verzoek dit enigszins onvermijdelijk is. 

• MP vult aan dat de transcriptie van de opnames van eerdere overleggen t.b.v. het WO-verzoek ook 

nog door de leveranciers kunnen worden beoordeeld op gevoelige informatie. 

o AJK  geeft aan dat dit weer werk voor de leveranciers betekent, waar eigenlijk een 

vergoeding tegenover zou moeten staan 

o Hij wordt hier bijgevallen door LK 

o MP geeft aan dat dit onderwerp niet in dit overleg thuishoort, maar in het strategisch 

overleg. 

 

1.2 Presentaties PM 

 

1. Toelichting op de basischeck 

 

• AS geeft aan dat toets een betere omschrijving dan check zou zijn; PM geeft aan dat eerder is 

besproken vast te houden aan deze naam. 

• Vanwege de capaciteit is het verzoek van PM aan leveranciers om aan te geven wanneer ze de 

basis-check denken te gaan uitvoeren. 
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1.3 Presentatie MP 

 

MP bespreekt de planning voor het komende kwartaal 

 

• AJK verbaast zich over de “laatste loodjes” m.b.t. projectbesluit. MP geeft aan dat dit wat afrondende 

werkzaamheden van Geonovum betreft 

• LK vraagt wanneer TAM-IMRO beschikbaar is, omdat zijn klanten hiernaar vragen. 

o JR geeft aan dat het oefenen nog uitgewerkt moet worden en dat er tot nu toe geen stroom 

van IHR naar een omgeving anders dan productie was voorzien. Vanwege afschalen van 

capaciteit en vakanties is het voor hem lastig nu een inschatting te geven wanneer dit 

beschikbaar komt.  

o AS vraagt zich of gemeenten moeten inschrijven voor TAM-IMRO 

o WG geeft aan dat dit voor TAM-IMRO niet hoeft, maar voor CHW-gebruik – relevant als de 

wet wordt uitgesteld – nog wel. VNG wil echter CHW voor alle gemeenten openstellen 

o WG geeft aan dat de VNG met een kleine groep van gemeenten wil gaan oefenen met 

TAM-IMRO.  

o AK geeft aan dat je TAM-IMRO als gemeente niet zo moeten willen gebruiken 

o LK zegt hier anders in te zitten: voor kleine gemeenten is het naar zijn mening een 

bruikbare tussenstap voor overgang naar STOP/TPOD 

 

1.4 Presentaties JR 

 

1. Uitfaseren van een aantal API’s per 1 januari 

2. VDK en VRK-viewer 

1.5 Presentatie BJdL 

 

BJdL nodigt iedereen uit te kijken naar de resultaten van de IKT testen. Deze zijn te vinden op  

 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/voortgang-monitoring/indringend-ketentesten/ 

1.6 Vraag NJ en WG m.b.t. naamgeving GIO en locaties 

 

WG en NJ zijn geïnteresseerd in hoeverre erop vertrouwd kan worden dat de naam van de locatie dezelfde is 

als de GIO-noemer, omdat juristen van de Raad van State geïnteresseerd zijn in werkingsgebieden die in de 

locaties juridische regels zijn te vinden. 

 

• AK geeft aan dat dit zeker niet altijd waar is 

• AS bevestigt dit en geeft ook aan dat zijn gebruikers de GIO niet (willen) begrijpen en denken vanuit 

locaties en niet vanuit GIO’s. 
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1.7 Afronding 

 

Gezien de tijd rondt MP het overleg af. Openstaande onderwerpen verschuiven naar het volgende overleg. 

Aanwezigen geven aan dat een volgend overleg over twee weken geen probleem in hun agenda geeft.  

 

2 Actielijst 

 

Eigenaar Actie 

PM/JR/MP Verspreiden PowerPoint voor zover dit al niet gebeurd is 

MP/JWG Uitzoeken: wat zijn de regels rond CHW en IMRO TAM 

 

 


