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1 Verslag 

1.1 Mededelingen 

 

PM opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen 

1.2 Overzicht issues 

 

PM bespreekt vier openstaande bugs/issues op ETO 

1.3 Wijzigingen verzoekresultaat en verslag 

 

BM bepreekt voorgestelde wijzingen in verzoekresultaat en verslag.  

 

RK heeft behoefte aan interne afstemming.  

 

Afgesproken wordt de leveranciers direct met KOOP schakelen na ontvangst van de presentatie. 

1.4 Regeling versie in downloadpakket 

 

PM bespreekt alternatieven voor de regeling versie in het downloadpakket. Op dit moment moet er een keuze 

worden gemaakt m.b.t. de versie in het downloadpakket, maar in een volgende versie kan je de gewenste 

versie opgeven in de aanvraag.  

 

Aanwezige leveranciers gaan akkoord met wat er nu is gemaakt, maar willen uiteindelijk wel graag de versie 

kunnen kiezen.  

 

Vertegenwoordigers van de koepels benoemen ook de behoefte aan de laatst bekendgemaakte versie voor 

controle en doorlevering aan bureaus.  

1.5 Indringend ketentesten (IKT) 

 

ED bespreekt kort de voortgang. IKT is begonnen aan week 9. In oktober moet er gerapporteerd worden. 

1.6 Instrumentarium omgevingsplan voor snelle implementatie 

 

MV bespreekt de stand van zaken m.b.t. dit project. Het uitwerken van een voorbeeldaanpak is een initiatief 

van de samenwerkende stedenbouwkundige bureaus (verenigd in Kennislab Omgevingswet), de Vereniging 

Nederlandse Gemeenten (VNG), Geonovum en het programma Aan de Slag met de Omgevingswet (ADS). 
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Het project ‘Instrumentarium omgevingsplan voor snelle implementatie’ werkt voorbeelden uit voor zowel het 

opstellen van een wijzigingsbesluit en een omgevingsvergunning voor een buitenplanse 

omgevingsplanactiviteit (BOPA) in overeenstemming met de nieuwe STOP/TPOD standaard als voor het 

toepassen van Tijdelijke Alternatieve Maatregelen met behulp van TAM-IMRO. Gemeenten en 

stedenbouwkundige adviesbureaus kunnen de uitgewerkte voorbeelden direct hergebruiken. 

 

E.e.a. zal in oktober online gepresenteerd worden en er zullen ook trainingen komen. 

 

Aanwezige leveranciers uiten hun bezorgdheid over het feit dat zij niet betrokken zijn. Issues die worden 

benoemd: 

 

• Leveranciers moeten de voorbeelden kunnen implementeren 

• Dit lijkt weer naast VNG Casco en Staalkaarten te komen 

• Er lijkt een risico op dubbele regelgeving 

• Het is onduidelijk hoe dit gaat dit passen op uiteindelijke regelgeving; AK noemt hier nog specifiek dat er 

tot nu toe de transitie steeds buiten beschouwing blijft 

• AJK vraagt zich af of het stelsel wel blij moet zijn met zo’n oplossing 

• JJ waarschuwt voor te veel keuzen en zou daarnaast graag inzicht willen hebben in betrokken 

gemeenten 

 

Afgesproken wordt dat leveranciers op korte termijn worden betrokken bij de review van documenten. 

 

1.7 Pons 

  

NJ legt een voorstel voor het muteren van de Pons voor. E.e.a. zou leiden tot wijzigingen in de IMOW, 

CIMOW, TPOD en validatieregels. Aanwezige leveranciers geven aan hier niet zomaar over te kunnen 

oordelen. MP verzoekt NJ (schriftelijk) in contact te treden met de leveranciers.  

 

AK benoemt nog als issue dat de pons niet in het downloadpakket zit.  

 

1.8 Afsluiting 

 

MP sluit de vergadering. 

 


