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Voor de digitale economie

Op vrijdag 21 juni organiseert Nederland ICT voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG) een ICT Markttoets over de verwerving van Omgevingswet software door Nederlandse
gemeenten.
AANLEIDING OMGEVINGSWET SOFTWARE GEMEENTEN
Op 1 januari 2021 wordt de Omgevingswet van kracht. Deze wet wordt ondersteund door het
Digitaal Stelsel Omgevingswet. Om deze wet te implementeren hebben gemeenten nieuwe
software nodig. De VNG ondersteunt deze verwervingsvraag van alle gemeenten met de
uitvoering van deze markttoets.
De Omgevingswet bundelt en moderniseert in één wet alle wetten voor de leefomgeving. Het
Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) maakt onderdeel uit van de Omgevingswet (OW). Het DSO
biedt het digitale loket waar zichtbaar is welke regels gelden op een locatie en waar burgers en
bedrijven vergunningen kunnen aanvragen. Op termijn wordt hier ook informatie geboden over
de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Het DSO bestaat uit een landelijke voorziening (DSOLV), collectieve voorzieningen voor gemeenten (DSO-CG) en individuele voorzieningen van
overheden. Het DSO-G (Gemeentelijke voorzieningen) is het deel dat gemeenten individueel
moeten organiseren. In de praktijk betekent dit dat gemeenten nieuwe software (laten) maken,
hun standaard software aanpassen, dan wel nieuwe standaard software aanschaffen.
Gemeenten komen thans in de fase dat ze de verwerving, die hiervoor in de meeste gevallen
nodig is, moeten voorbereiden.
De VNG biedt de leden hierbij actief collectieve ondersteuning. Zo heeft de VNG onder meer
samen met vertegenwoordigers van gemeenten en leveranciers de requirements (inclusief nonfunctionals) van gemeentelijke OW software beschreven. Ook heeft de VNG in de roadmap een
tijdpad beschreven voor de verwerving, implementatie en migratie van deze software. De VNG
heeft verder beschreven welke acties gemeenten moeten uitvoeren om voorbereid te zijn op de
Omgevingswet. Hierbij wordt voor het basisniveau een onderscheid gemaakt tussen de acties
die gemeenten minimaal moeten doen om te voldoen aan de wet en aanvullende acties die
gemeenten minimaal moeten doen om het huidige dienstverleningsniveau te behouden. Dit
basisniveau is nodig voor de korte termijn. Op de langere termijn streven gemeenten naar een
integrale oplossing en benadering van de uitvoering van de Omgevingswet.
Achtergrondinformatie van de ondersteuning door de VNG is beschreven in de na te zenden
bijlage.
De VNG wil graag feedback van marktpartijen ontvangen over de voorbeeldverwervingsvragen
die VNG namens gemeenten in het kader van de Omgevingswet software heeft. Hierbij gaat het
zowel om de inhoud als de timing van de verwervingsvraag. De VNG wil hiermee bereiken dat de
markt voldoende tijd heeft om kwalitatief hoogwaardige software of diensten aan te bieden aan
alle gemeenten en deze te implementeren. Ten slotte wil de VNG feedback van de markt over de
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wijze waarop gemeenten (individueel of gezamenlijk) hun verwervingsvragen het beste kunnen
stellen.
De VNG maakt daartoe gebruik van de ICT Markttoets (voorheen de ICT Haalbaarheidstoets).
Dit instrument wordt onder verantwoordelijkheid van branchevereniging Nederland ICT ingezet.
Om de markt te consulteren organiseert Nederland ICT namens de VNG op vrijdag 21 juni 2019
een ICT Markttoets. Tijdens deze ICT Markttoets legt de VNG de volgende vragen voor aan de
markt.

VRAGEN AAN DE MARKT
De VNG wil met onderstaande vragen toetsen of de markt (met de informatie uit de na te
zenden bijlage) in staat is om de benodigde Omgevingswet software en/of diensten voor
gemeenten op de korte en de langere termijn te ontwikkelen.
1. Zijn de beschreven specificaties, de minimale acties en het tijdpad voor de Omgevingswet
software adequaat om:
1. De verwervingsvraag van een gemeente voor de korte termijn (basisniveau) te
beantwoorden?
2. De verwervingsvraag van een gemeente voor de lange termijn (integrale oplossing)
te beantwoorden?
De VNG wil gemeenten waar mogelijk collectief ondersteunen bij de verwervings- en
implementatiefase zodat knelpunten worden voorkomen. Daarom is de VNG op zoek naar een
efficiënte verwerving, implementatie en migratie van Omgevingswet software. Hiertoe heeft de
VNG de volgende vragen:
2. Bij welke vorm van verwerving (evt. samenwerking van gemeenten), implementatie en
migratie is de markt gebaat om ervoor te zorgen dat de gemeenten tijdig (uiterlijk 1 juli
2020) hun software beschikbaar hebben om te kunnen oefenen en 1-1-2021 in productie te
zijn?
1. Bij welke (eventueel regionale) bundeling van de verwervingsvraag is de markt
gebaat en wat is hierbij een haalbare en effectieve bundeling?
2. Is de markt gebaat bij een (nationale) standaardisatie van de verwervingsvraag en
zo ja bij standaardisatie van welke aspecten van de verwervingsvraag?
3. Is de markt gebaat bij een standaardisatie van het aanbod door marktpartijen?
4. Wat zou voor de markt de meest optimale verwervingsvraag zijn in bovenstaande
situaties, gegeven het tijdpad naar 1-7-2020 en 1-1-2021?
5. Hoe kan de implementatie en migratie optimaal worden georganiseerd zodat hier
geen bottleneck ontstaat?
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DOELGROEP ICT MARKTTOETS VNG
Deze ICT Markttoets richt zich op bestaande en nieuwe marktpartijen die VTH-, TR en/of
Plansoftware leveren conform het DSO en/of daarbij behorende implementatie- en migratie
diensten bieden.
De deelnemende medewerker kan namens zijn of haar organisatie bovenstaande vragen en
subvragen beantwoorden. De medewerker heeft een sturende rol bij de (door)ontwikkeling van
de bedoelde softwarecomponenten of een sturende rol bij het aanbod van implementatie- en
migratiediensten bij de genoemde marktpartijen én heeft kennis m.b.t. de Omgevingswet en het
DSO. Denk bijvoorbeeld aan functies als productmanager, business development manager,
product owner, enterprise architect, CTO of R&D director.
Deelnemers kunnen met mandaat namens hun organisatie(s) spreken. Voor een goede
uitvoering van de ICT Markttoets is het van belang dat de aangemelde persoon zich één
dagdeel kan voorbereiden op de vragen, de na te zenden bijlage heeft gelezen, beschikbaar is
voor één dagdeel workshop en voor de review van de concept rapportage. Daarnaast dient
hij/zij de benodigde informatie uit hun eigen organisatie te hebben opgehaald en te beschikken
over de gevraagde expertise, zodat de deelnemers kritisch, open en inhoudelijk kunnen
discussiëren over de Omgevingswet software bij gemeenten.
Per organisatie kan één persoon worden aangemeld. Er kunnen ongeveer 20 marktpartijen
deelnemen. Bij eventuele overinschrijving wordt een selectie gemaakt ten behoeve van een
representatieve vertegenwoordiging van de markt. Voor deze ICT Markttoets is Nederland ICT
uitdrukkelijk niet op zoek naar medewerkers met een deels, of zuiver commerciële rol.
No shows worden, gezien de beperkte ruimte voor aanwezigen, niet op prijs gesteld. Eenmaal
aangemeld betekent ook dat de deelnemer wordt verwacht aanwezig te zijn en een actieve
bijdrage te leveren tijdens de workshop.

DATUM, LOCATIE
De ICT Markttoets vindt plaats op vrijdag 21 juni van 13.00 tot 17.00 uur in Den Haag. Tijdens
een workshop komen de vragen op interactieve wijze aan de orde. Vanaf 12.30 uur is er een
inloop met koffie en een broodje. Na afloop van de ICT Markttoets is er gelegenheid om met de
marktpartijen onderling na te praten onder het genot van een drankje.
Op basis van de resultaten van de workshop stelt Nederland ICT binnen twee weken een
conceptrapportage op die aan de deelnemers wordt voorgelegd. Op individuele basis kunnen zij
schriftelijk reageren en aanvullingen geven. Nederland ICT verwerkt waar mogelijk de
aanvullingen van de workshopdeelnemers, biedt vervolgens de eindrapportage aan de VNG aan
en zorgt dat deze door de gehele markt kan worden ingezien.
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AANMELDEN
Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich tot en met donderdag 13 juni 12.00 uur via
ineke.reus@nederlandict.nl aanmelden.
Bij aanmelding het verzoek om de naam en functie te vermelden van degene die de workshop
daadwerkelijk namens uw organisatie bijwoont. Aanmeldingen waarbij deze naam en
functie niet worden genoemd, of waarbij de functie niet lijkt te corresponderen met de
doelgroep, worden terzijde gelegd.
Bij vragen, of als u overleg wilt voeren over een workshopdeelnemer dan kunt u contact
opnemen met Ineke Reus (ineke.reus@nederlandict.nl).
Op 17 juni 2019 krijgen de aangemelde bedrijven bericht of ze worden uitgenodigd
voor deelname. De definitieve rapportage van de ICT Markttoets wordt door Nederland ICT
gepubliceerd, zodat alle geïnteresseerden hier kennis van kunnen nemen.
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