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Tijdelijke alternatieve maatregel

een mitigerende maatregel op een issue of risico.

TAM is een risicomaatregel (vangnet) om ervoor te zorgen dat mocht het nog niet werken zoals bedoeld, 
de processen (zoals vergunningverlening en gebiedsontwikkeling) door kunnen lopen.

Maar: niet iedere mitigerende maatregel is een TAM

Want: Een TAM is pas een TAM als deze het stempel TAM
heeft gekregen (Via Programmaraad en OGB)

Voorbereiding door de interbestuurlijke Werkgroep TAM 
in nauw overleg met Project Indringend Keten Testen (IKT)

Wat is een TAM?



Juridisch

• TAM is afwijking van de hoofdroute

• en kan daarmee juridische implicaties hebben

• Zo nodig vind aanpassing in wet- en regelgeving plaats

• Juridische consequenties van de inzet van de TAM worden helder beschreven.

Digitaal

Eventuele aanpassingen aan DSO-LV of ander voorzieningen worden (sober!) 
uitgevoerd. 

Ondersteuning

• Beschrijving instructies e.d. op website Aan de Slag

• Ondersteuning bij keuze of TAM passend is

• Ondersteuning bij inzet (via reguliere kanalen)

• Ondersteuning bij terugkeer op het hoofdspoor

Evaluatie

Regelmatige evaluatie van de TAM, eventueel aanpassen of uitfaseren

Passende dienstverlening



TAM IMRO

Risico: urgente gebiedsontwikkelingen vinden geen doorgang omdat een gemeente 
het Omgevingsplan nog niet kan wijzigen.

TAM instellen behandeldienst

Risico: de instelling in het DSO die bepaalt waar een verzoek terecht moet komen is 
niet goed gedaan, hierdoor worden verzoeken niet bij de juiste behandeldienst 
afgeleverd.

TAM instellen omgevingsoverleg

In het Omgevingsloket heeft de aanvragen geen mogelijkheid om eerst een 
omgevingsoverleg aan te vragen alvorens een aanvraag in te dienen.

TAM niet opgehaalde verzoeken (werktitel)

Een aanvraag wordt niet opgehaald en blijft “hangen” in de centrale voorziening.

Welke TAM zijn nu in beeld ?



1. Projectbesluit

2. Integrale tekstvervanging (intrekken/ vervangen)

3. Gerelateerde verzoeken

4. Plan-plan uitwisseling

Nadere analyse voor potentiële TAM





Nu dienstverlening nog verbeteren

1. Het in de praktijk (verder) analyseren/ beproeven van de 
“inzetbaarheid” van TAM IMRO

2. Het met het werkveld (gemeenten en stedenbouwkundige 
bureaus) nadenken over “slimme” opbouw van TAM-IMRO-
besluiten (met het oog op latere conversie naar OP- nieuwe stijl 
en opstellen voorbeelden

3. Het goed communiceren naar gemeenten (maar ook naar andere 
betrokkenen) over toepasbaarheid, vindbaarheid en 
consequenties inzet TAM-IMRO

TAM IMRO: is beschikbaar 



Indringend Ketentesten (IKT) - Aan de slag met de 
Omgevingswet

Stappen om voorbereid te zijn op IV gebied:       

1. Lokale Ketentest met Functionele set inwerkingtreding

2. Lokale Oplossingen Lijst bepalen

3. Problemen en oplossingen lijst als oplossing - rapportage testweken

4. TAM indien nodig 

Hoe bepaal je of je een TAM nodig hebt?



Nieuwe pagina’s op website ADS zijn in voorbereiding.

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

Specifiek voor TAM-IMRO:

https://www.geonovum.nl/over-geonovum/actueel/tijdelijke-
alternatieve-maatregelen-werkafspraak-tam-imro

Alle vragen over TAM:

https://Iplo.nl/contact/

Waar kan ik info over de TAM vinden?

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/tam/
https://www.geonovum.nl/over-geonovum/actueel/tijdelijke-alternatieve-maatregelen-werkafspraak-tam-imro
https://iplo.nl/contact/


Vragen?


