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Op donderdag 11 april 2019 organiseert Nederland ICT voor de Provincie Zuid-Holland een ICT 

Markttoets over de verwerving van een softwareoplossing voor de ondersteuning van het om-

gevingsbeleid. 

 

AANLEIDING 

De provincie Zuid-Holland wil haar beleid eenvoudiger, transparanter en toegankelijker maken 

met behulp van digitalisering. Zij heeft daartoe de afgelopen periode een prototype gerealiseerd 

om de tot nu toe verschillende sectorale beleidsdocumenten en verordeningen samen te brengen 

in één integrale omgevingsvisie en één omgevingsverordening. Het prototype omvat functionali-

teit voor de totstandkoming en het beschikbaar stellen van de visie en de verordening. De provin-

cie Zuid-Holland is voornemens de markt te vragen haar te helpen de aan de hand van het proto-

type gedefinieerde functionaliteit in een duurzame oplossing te ontwikkelen. Daarbij heeft de pro-

vincie de uitdrukkelijke wens de ontwikkelde software ook beschikbaar te stellen aan andere bij 

het omgevingsbeleid betrokken overheidspartijen. 

 

REDEN DOORONTWIKKELING 

In 2017 heeft de Provincie gekozen voor een oplossing van één leverancier en heeft met deze 

applicatie een Proof of Concept (POC) uitgevoerd. In de POC kwam aan het licht dat de deze 

oplossing ten dele voldoet aan de eisen van de Provincie en is door het bestuur besloten niet 

verder te ontwikkelen met deze oplossing. Het transporteren van data tussen de back-end en 

front-end werkte niet naar wens. Deze applicatie dient vervangen te worden door een andere soft-

wareoplossing.  

 

In de bijlage staat de achtergrondinformatie ten aanzien van deze verwervingsvraag. 

 

MARKTCONSULTATIE VIA ICT MARKTTOETS 

De provincie Zuid-Holland wil via een marktconsultatie graag feedback vragen op haar voorne-

men tot een dergelijke verwerving. Met deze feedback wil de provincie Zuid-Holland de voorbe-

reiding van de verwerving bijsturen. 

 

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

verantwoordelijkheid van branchevereniging Nederland ICT wordt ingezet: de ICT Markttoets 

(voorheen ICT Haalbaarheidstoets). Om de markt te consulteren organiseert Nederland ICT dan 

ook namens de provincie Zuid-Holland op donderdag 11 april 2019 een ICT 

Markttoets. Tijdens deze ICT Markttoets legt de provincie een aantal open vragen voor aan de 

markt. 

 

 

VRAGEN AAN DE MARKT 

De provincie Zuid-Holland wil de volgende vragen in een workshop met de markt bespreken: 

https://www.nederlandict.nl/wp-content/uploads/2019/03/ICT-marktonderzoek_Functionaliteit_en_randvoorwaarden.pdf
https://www.nederlandict.nl/wp-content/uploads/2019/03/ICT-marktonderzoek_Functionaliteit_en_randvoorwaarden.pdf
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1. Kan de beschreven functionaliteit met passende software worden ontwikkeld en kan 

deze in de toekomst worden onderhouden? De beschreven functionele en niet-functio-

nele eisen staan in de bijlage. 

 

Randvoorwaarden daarbij zijn (zie voor uitgebreidere beschrijving de bijlage): 

1. Gebruik maken van de door de Provincie ontwikkelde API service; 

2. Met software die zich bewezen heeft in de markt en vrij beschikbaar is; 

3. Voldoende deskundigheid beschikbaar vanuit de markt nu en in de toekomst om 

de ontwikkeling en onderhoud te kunnen doen. 

 

2. Kan dergelijke in eerste versie voor de provincie Zuid-Holland ontwikkelde software op 

een zodanige manier geleverd worden dat deze ook juridisch en technisch voor andere 

overheidspartijen inzetbaar is? Bijvoorbeeld: 

1. Als onderdeel van de licentie afspraken bij aankoop van de modules of maat-

werk;  

2. Als gift van de intellectueel eigenaar Provincie Zuid-Holland; 

3. Als open source software. 

 

3. Kan de verdere ontwikkeling en het onderhoud van dergelijke software deel van de initiële 

verwerving zijn? 

1. Als opdracht van de provincie Zuid-Holland;  

2. Als opdracht van de overheidspartijen die gebruik maken van deze software; 

3. Als open community van deze software gebruikers. 

 

DOELGROEP ICT MARKTTOETS PROVINCIE ZUID-HOLLAND 

Deze ICT Markttoets richt zich op marktpartijen die diensten en/of softwareproducten bieden om 

de beschreven functionaliteit in het kader van de omgevingswet te leveren of te ontwikkelen. 

De deelnemende medewerker is als ICT-specialist werkzaam bij een dergelijke marktpartij én 

heeft kennis en ervaring over het leveren, inrichten en/of ontwikkelen en implementeren van een 

soortgelijke softwareoplossing. Denk aan een functie als lead application developer, solution ar-

chitect, (technisch) projectleider, implementatieconsultant. Bij deze toets is een aandachtspunt 

dat de aangemelde persoon over alle 3 de vragen kan meediscussiëren en dat de eventuele mis-

sende informatie hiervoor vooraf in de organisatie wordt opgehaald. Voor deze ICT Markttoets is 

Nederland ICT uitdrukkelijk niet op zoek naar medewerkers met een deels, of zuiver commerciële 

rol. 

 

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 bijlage heeft gelezen, beschikbaar is voor 

één dagdeel workshop en voor de review van de conceptrapportage. Daarnaast dient hij/zij de 
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benodigde informatie uit zijn/haar eigen organisatie te hebben opgehaald en te beschikken over 

de gevraagde expertise, zodat de deelnemers kritisch, open en inhoudelijk kunnen discussiëren 

over de gestelde vragen. De deelnemer van uw organisatie moet met mandaat namens uw orga-

nisatie(s) kunnen spreken. 

Per organisatie kan één persoon worden aangemeld. Er kunnen ongeveer 20 marktpartijen deel-

nemen. Bij eventuele overinschrijving maakt Nederland ICT een selectie ten behoeve van een re-

presentatieve vertegenwoordiging van de markt.  

No shows worden, gezien de beperkte ruimte voor aanwezigen, niet op prijs gesteld. Eenmaal 

aangemeld betekent 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 donderdag 11 april 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 markt-

partijen 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 en legt deze aan de deelnemers voor. Op individuele basis kunnen zij 

schriftelijk reageren en aanvullingen geven. Nederland ICT verwerkt waar mogelijk de aanvullin-

gen van de workshopdeelnemers en biedt vervolgens de eindrapportage aan de opdrachtgever 

aan. De definitieve rapportage van de ICT Markttoets wordt door Nederland ICT gepubliceerd, 

zodat alle geïnteresseerde marktpartijen hier kennis van kunnen nemen.  

 

AANMELDEN 

Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich tot en met maandag 1 april maart 17.00 uur via e-mail aan-

melden voor de workshop bij Floor Lekkerkerker van Nederland ICT. 

Wilt u bij uw aanmelding de naam en functie alsmede de contactgegevens (e-mail en telefoon-

nummer) vermelden van degene die de workshop daadwerkelijk namens uw organisatie bij-

woont? Aanmeldingen waarbij deze naam en functie niet worden genoemd, of waarbij de functie 

niet lijkt te corresponderen met de doelgroep, moeten wij helaas terzijde leggen.  

Op 4 april 2019 krijgen de aangemelde bedrijven bericht of ze worden uitgenodigd voor deelname. 

Bij vragen, of als u overleg wilt voeren over een workshop deelnemer kunt u contact opnemen 

met projectleider Floor Lekkerkerker van Nederland ICT. 
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