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Op 22 januari 2019 organiseert Nederland ICT voor het Programma ‘Aan de slag met de Omgevings-

wet’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een Strategische  

ICT Markttoets over het Digitaal Stelsel voor de Omgevingswet (DSO). Deze Strategische  

ICT Markttoets richt zich op directeuren of bestuurders van marktpartijen die softwareproducten 

aanbieden of voornemens zijn dit te doen op één of meerdere van de drie volgende onderdelen van 

de Omgevingswet: 1. Ruimtelijke plannen, 2. VTH (vergunningen, toezicht en handhaving),  

3. Toepasbare regels. 

 

Digitalisering is een belangrijk instrument voor het bereiken van de doelen van de Omgevingswet. 

Hiervoor wordt onder meer het Digitaal Stelsel voor de Omgevingswet (DSO) ontwikkeld. Dit stelsel 

is een verzameling van ICT-voorzieningen, afspraken en registraties die alle relevante regelgeving 

en informatie over de fysieke leefomgeving ontsluit. Het uitgangspunt is dat de overheid verant-

woordelijk is voor basissoftware, de basisgegevens en infrastructuur. Het DSO wordt ontwikkeld als 

een ‘open stelsel’. Dit wil zeggen dat het voor de markt beschikbaar is om eigen, aanvullende soft-

ware te ontwikkelen voor overheden, burgers en bedrijven. De overheid en de markt zijn erbij gebaat 

dat er een goede aansluiting is. Dat betekent dat lokale systemen en centrale LV systemen soepel 

samenwerken en dat het open stelsel de markt uitnodigt te vernieuwen. 

 

Het tijdig (kunnen) ontwikkelen en implementeren van softwareproducten bij de bevoegde gezagen 

is cruciaal voor de invoering van de Omgevingswet. We staan aan de vooravond van de implementa-

tieperiode die loopt tot 1 januari 2021. Het Programma 'Aan de slag met de Omgevingswet’ wil ten 

behoeve van deze tijdige implementatie bij beslissers/bestuurders van relevante marktpartijen toet-

sen welke drijfveren en welke belemmeringen zij hierbij ervaren.  

 

Het Rijk heeft voor de marktconsultatie een instrument dat, in afspraak met en onder verantwoor-

delijkheid van branchevereniging Nederland ICT, wordt ingezet, de ICT Markttoets (voorheen ICT 

Haalbaarheidstoets). Om de markt te consulteren organiseert Nederland ICT dan ook namens het 

Programma op dinsdag 22 januari 2019 een Strategische ICT Markttoets. Tijdens deze ICT Markt-

toets legt het Programma een aantal open vragen voor aan de markt.  

 

De resultaten van deze ICT Markttoets kunnen verder richting geven aan de ondersteuning van de 

overheid tijdens de implementatieperiode van de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel. 



Voor de digitale economie  

 

 

3 

Vragen: 

1. Biedt u op DSO aangepaste diensten en producten aan voor 1 januari 2021? 

1.1. Wat ervaart u daarbij als positieve factor vanuit de betrokken overheden? 

1.2. Wat ervaart u daarbij als negatieve factor vanuit de betrokken overheden? 

1.3. Wat geeft voor u de doorslag om reeds nu, nog niet of helemaal niet uw diensten en pro-

ducten aan te passen voor 1 januari 2021? 

1.4. In welke mate past u uw diensten en producten aan (beperkt, matig, sterk, nieuw product)? 

2. Welke ondersteuning kunnen de betrokken overheden bieden voor de in gebruik name van aan-

gepaste diensten en producten per 1 januari 2021? 

2.1. Welke ondersteuning gebruikt u nu al en wilt u blijven gebruiken? 

2.2. Welke ondersteuning kan beter ingevuld worden? 

2.3. Welke ondersteuning mist u? 

2.4. Van welke overheidspartijen verwacht u welke rol bij de implementatie? 

U wordt verzocht om de achtergrondinformatie door te nemen. Deze documenten worden nagezon-

den aan de deelnemers (en aan een ieder die deze documenten wil inzien). 

Deze ICT Markttoets richt zich op directeuren of bestuurders van marktpartijen die softwarepro-

ducten aanbieden binnen het Omgevingsdomein op het gebied van Ruimtelijke plannen, VTH (inclu-

sief Omgevingsdomein gerichte zaaksystemen), en/of Toepasbare regels. Of marktpartijen die dit -

ondersteund door feiten- voornemens zijn om dit aan te bieden. 

De deelnemende medewerker van een marktpartij heeft de functie van algemeen directeur, directeur 

overheid of is bestuurder van de marktpartij. Belangrijk is dat hij of zij de beslissingsbevoegdheid 

heeft m.b.t. investeringen in vernieuwing en doorontwikkeling van de genoemde softwarepro-

ducten.  

 

Voor een goede uitvoering van de ICT Markttoets is het van belang dat de aangemelde persoon zich 

kan voorbereiden op de vragen, de bijlagen heeft gelezen en beschikbaar is voor een workshop van 

2,5 uur. Per organisatie kan één persoon worden aangemeld. Er is slechts ruimte voor deelname 

door 15 marktpartijen, met een evenredige verdeling over de drie onderdelen (Ruimtelijke plannen, 

VTH, Toepasbare regels) van de Omgevingswet en een evenredige verdeling over marktpartijen die 

op dit moment een marktaandeel hebben en nieuw toetredende marktpartijen. Bij een te grote hoe-

veelheid inschrijvingen wordt een selectie gemaakt ten behoeve van de bedoelde representatieve 

vertegenwoordiging van de markt. Voor deze ICT Markttoets is Nederland ICT uitdrukkelijk niet op 

zoek naar medewerkers met een commerciële rol. 
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Let op: gezien de beperkte plekken worden no shows niet op prijs gesteld. Eenmaal aangemeld be-

tekent ook dat de deelnemer wordt verwacht aanwezig te zijn en een actieve bijdrage te leveren tij-

dens de workshop. 

 

De ICT Markttoets vindt plaats op 22 januari 2019 van 15:00 tot 17:30 uur. Tijdens de workshop ko-

men de vragen op interactieve wijze aan de orde. Na afloop van de ICT Markttoets is er gelegenheid 

om met elkaar na te praten onder het genot van een drankje. 

Op basis van de resultaten van de workshop stelt Nederland ICT binnen twee weken een rapportage 

op. Deze wordt aan het Programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ van het ministerie van BZK 

aangeboden. Tevens zorgt Nederland ICT ervoor dat deze door de gehele markt kan worden inge-

zien. 

Geïnteresseerde marktpartijen kunnen zich tot en met 9 januari 2019, via e-mail, aanmelden voor 

de workshop bij Floor Lekkerkerker van Nederland ICT. 

Wij verzoeken u bij aanmelding aan ons door te geven:  

• de naam en functie van de persoon die de workshop daadwerkelijk namens uw organisatie bij-

woont; 

• welk van de drie onderdelen (Ruimtelijke plannen, VTH (inclusief Omgevingsdomein gerichte 

zaaksystemen), Toepasbare regels van de Omgevingswet (zullen) worden afgedekt door uw 

softwareproduct(en); 

• een motivatie waarom uw organisatie meedoet. Bijvoorbeeld waaruit blijkt dat uw organisatie 

nu in het Omgevingsdomein actief is, of uw organisatie actief is bij (praktijkproeven van) DSO 

LV, of uw organisatie op dit domein actief is binnen één of meerdere bevoegd gezagen, of uw 

organisatie op dit moment investeert in softwareproduct(en) t.b.v. het Omgevingsdomein/de 

Omgevingswet. 

 

Aanmeldingen waarbij de 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, kunt u contact opnemen met projectleider Floor Lekkerker-

ker van Nederland ICT. 

 

Op 14 januari 2019 krijgen de aangemelde marktpartijen bericht of ze worden uitgenodigd 

voor deelname. Omdat er maximaal 15 marktpartijen kunnen deelnemen, is een afwijzing op grond 

van volgorde van aanmelding, afspiegeling van de markt, mogelijk. De definitieve rapportage van de 

ICT Markttoets wordt door Nederland ICT gepubliceerd, zodat alle geïnteresseerden hier kennis van 

kunnen nemen. 


