
TAMs in de pijplijn

Jitske Brommet



Welke TAMs hadden we al?

28/9/22

TAM IMRO Omgevingsplan en voorbereidingsbesluit voor gemeenten

- Opzet: je kan een omgevingsplan of een voorbereidingsbesluit op grond 

van de Omgevingswet opstellen en publiceren via je aansluiting op RP.nl. 

Dit wordt via de overbruggingsfunctie in DSO getoond

- Je maakt een omgevingsplan, je gebruikt dus het nieuwe recht!

- Je hebt geen toestemming van BZK nodig, gemeente mag zelf beslissen of 

en wanneer dit wordt ingezet. 

- Geldt iig 1 jaar na IWT, met optie op verlenging als dat nodig is

- IMRO-omgevingsplan / VB moet worden opgesteld cf werkafspraken en 

handreiking van Geonovum, deze zijn al beschikbaar => doel hiervan is 

mn dat goed zichtbaar wordt in viewer dat het een omgevingsplan en geen 

oud bestemmingsplan is

- NB je kan een IMRO-plan niet annoteren en er dus geen toepasbare 

regels aan koppelen

- NB juridisch mag je afwijken van de bruidsschat, maar je kan deze niet 

muteren dmv IMRO content



Welke TAMs hadden we al?

28/9/22

TAM Instellen Behandeldiensten

- Bevoegd gezag die aangeeft dat te willen krijgt van ADS 

behandeldienstinstellingen op PROD bij IWT

- Doelgroep: met name gemeenten, kan ook voor provincies indien gewenst

- NB voor rijksregelgeving en bruidsschat

- ADS verzorgt nu al behandeldienstinstellingen op PRE, het idee is dat BG 

deze controleert, en als ze goed staan ons verzoekt dit op PROD ook zo te 

doen

- Hier loopt uitvraag voor bij gemeenten. Wie niet vraagt krijgt niet!!!

- NB dit kunnen we pas in PROD als bruidsschat en rijkscontent daar met 

activiteitannotaties geladen zijn (huidige verwachting: eind oktober). 



Welke TAMs zijn in ontwikkeling?

28/9/22

TAM Omgevingsverordening

- Nodig omdat provincies muteren nog niet rond hebben, zolang dat niet 

zeker weten werkt gaat niemand in productie met STOP-xml

- Deze TAM is een vangnet wat zorgt dat 1 januari haalbaar blijft

- Doelgroep: provincies

- Twee sporen nodig:

- Kunnen publiceren via DROP met GIO’s op eigen site / in pdf / elders, 

voor wie hoge conversielast heeft naar IMRO

- Kunnen maken in IMRO en publiceren via aansluiting op RP.nl, voor 

wie wel gemakkelijk naar IMRO kan (bv via een schaduwversie)

- In combinatie met placeholder in STOP-xml zodat TR gekoppeld kunnen 

worden => mogelijk te leveren door ADS

- Testen met 1 provincie per spoor en 1x placeholder is genoeg

- Werk is gestart, we mikken op testen eind oktober



Welke TAMs komen eraan?

28/9/22

TAM Voorbereidingsbesluit provincie en Rijk

- Nodig omdat provincies voorbereidingsbesluit met meervoudige tijdelijke 

regelingdelen nog niet werkend hebben

- Doelgroep: provincies, heel misschien ook Rijk (nemen we mee voor de 

zekerheid want we zijn nu toch bezig)

- Opzet: uitbreiding van bestaande TAM IMRO mbt voorbereidingsbesluit 

voor deze doelgroepen, je maakt dus in IMRO en publiceert in RP.nl

- Testen met 1 provincie is genoeg

- Werk is gestart, we mikken op testen eind oktober



Welke TAMs komen eraan?

28/9/22

TAM Projectbesluit

- Nodig omdat meeste decentrale leveranciers dit nog niet hebben gebouwd en er 

begin volgend jaar wel projectbesluiten genomen moeten worden

- Doelgroep: waterschappen, provincies (misschien Rijk, maar wschl niet)

- Twee sporen:

- Maken in IMRO en publiceren via aansluiting op RP.nl, m.n. bedoeld voor 

provincies. NTB welk model, mogelijk zijn 2 gelinkte IMRO plannen nodig 

als je een tijdelijk regelingdeel nodig hebt

- Tekst publiceren via DROP en GIO’s op eigen site / in pdf / elders, m.n. 

bedoeld voor waterschappen, bij voorkeur met kennisgeving + mogelijk 

contour langs BOPA route zodat je ook iets ziet in DSO. 

- 1 test per spoor is voldoende

- We hebben hier iets meer tijd voor omdat je voor IWT geen projectbesluit kan 

nemen => we mikken op testen voor IWT maar na verordening en 

voorbereidingsbesluit



TAM reactieve interventie en instructie
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- Nodig omdat decentrale softwareleveranciers dit nog niet helemaal gereed 

hebben. Gebruik per definitie na IWT en onzeker, je weet niet wanneer en 

of je deze nodig hebt.

- Doelgroep: provincies

- Reactieve interventie: uitbreiding op TAM IMRO, dus maken in IMRO en 

publiceren via aansluiting op RP.nl => mikken op testen voor IWT

- Instructie: service-oplossing verzorgd door Geonovum, provincie levert 

tekst + GIO’s en Geonovum levert STOP-xml

- 1 test voldoende voor gekozen oplossing

- Hier hebben we ook iets meer tijd voor want dit kan niet eerder dan enige 

tijd na IWT



TAM Gerelateerde aanvraag
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- Nodig omdat gerelateerde aanvraag (verzoekenregister) dit kwartaal wordt 

opgeleverd en niet alle softwareleveranciers hier tijdig iets tegenaan 

geknutseld hebben wat voldoende bruikbaar is voor BG

- Doelgroep: BG VTH

- Opzet: BI tool zoals we die nu ook al gebruiken op PRE, we maken deze 

gegevens dus op een andere manier dan via aansluiting op DSO 

beschikbaar

- Daarom ook geen (IKT)test nodig

- Demo hiervan deze week gepland



TAM Omgevingsoverleg
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- Feature instellen Omgevingsoverleg in het loket is net gereed, vraag is of 

m.n. gemeenten dit tijdig kunnen gebruiken. Hiervoor is vereist dat dit 

wordt ingebouwd in TR/VTH software.

- Verwachting is dat niet iedereen dit op tijd kan

- Daarom komt er een TAM Omgevingsoverleg instellen

- Opzet: ADS verzorgt deze instelling, dit kan op vergelijkbare manier als bij 

de behandeldiensten. 

- Besluit dat dit er komt is net gevallen, VNG start uitvraag

- ADS zorgt dat we dit tijdig kunnen in PROD. 



Mogelijk: TAM viewer RP.nl
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- Optie om viewer RP.nl langer in de lucht te houden voor eindgebruikers

- Wens komt bij VNG juristen vandaan, die hebben het beeld dat RP.nl 

content niet juist wordt weergegeven in DSO

- Daarom willen we dit testen (ikhv IKT) zodat we kunnen vaststellen of er 

sprake is van onjuiste / incomplete weergave of niet

- Ondertussen zorgen we dat we weten wat nodig is om viewer RP.nl langer 

te gebruiken voor eindgebruikers, zodat we deze optie in kunnen zetten 

indien nodig. 


