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1. Opening en mededelingen  
 

 
2. Gezamenlijk beeld omgevingswet                    
Toelichting op de Omgevingswet en ontwikkelingen hierin (Erna Roosendaal, VNG) 
Erna Roosendaal van de VNG ligt de omgevingswet toe.  
 
De adviesgroep wil 2 extra aanbevelingen meegeven:  

- De invoering van de omgevingswet is niet in 2018 klaar, maar loopt door tot 2024.  
- Gebruik de aanbeveling ‘start tijdig met informatisering’ in plaats van ‘start tijdig met 

ICT/digitalisering’. Informatisering omvat meer dan digitalisering.  
 
Nadere toelichting Architectuur Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) (Jeffrey Gortmaker, KING) 
De laan van de leefomgeving wordt nu digitaal stelsel omgevingswet (DSO) genoemd.  
 
Gemeenten kunnen zich aanmelden voor VIVO of voor impactanalyse OLO. Stuur hiervoor een 
bericht naar Jeffrey Gortmaker. Voor de impactanalyse OLO is Cees van Westrenen de 
contactpersoon.  
 
 
3. Vragen over, en aanvullingen op, dit beeld  
In voorbereiding voor de middag wordt een aanvulling gegeven: in de documenten zullen de 
consequenties en risico’s voor gemeenten in beeld gebracht moeten worden, deze moeten we goed 
vastleggen.  
 
De adviesgroep vraagt zich af hoe de burger zijn weg vinden, nu er een nieuw omgevingsloket komt. 
Hoe sluit dit goed aan bij andere loketten van de gemeenten, hoe worden we makkelijk vindbaar? 
Komt er bijvoorbeeld een aansluiting tussen olo en mijnoverheid.nl?  
Er wordt wel gesproken over hergebruik van voorzieningen, daar wordt maximaal op gestuurd. Het is 
echter nog niet duidelijk in hoeverre dit mogelijk is.  
 
 
4. Gemeentelijke invalshoek Omgevingswet  
Wat missen we vanuit een gemeentelijk perspectief in beide documenten 
Erik Dolle van de VNG sluit aan vanaf dit punt.  
 
Er is een inventarisatie gedaan welke architectuur en inhoudelijke zaken de adviesgroep mist in de 
documenten.  
 
Brenda en Tom hebben deze punten verder uitgewerkt in een brief met daarin het advies van de 
adviesgroep aan VNG/KING, I&M (feedback op doelarchitectur en visiedocument) en de cie D&I. Deze 
brief zit bij dit verslag. Op 17 nov vindt een bijeenkomst plaats waarbij de besproken documenten 



                        

 

 

 

breed door gemeenten (ook GEO, VTH en omgevingsrecht-mensen) gereviewd worden. Jeffrey zal de 
bevindingen van de adviesgroep meenemen als input voor deze sessie en de reactie naar I&M.  
Welk signaal naar de programmaorganisatie Omgevingswet/KING/VNG 
De opmerkingen worden besproken met (en afvaardiging van) de commissie D&I. Mochten er daarna 
behoefte zijn aan een inhoudelijk gesprek, dan zal dit door Erik Dolle geinitieerd worden.  
De punten mbt. VIVO (Verkenning Informatievoorziening Omgevingswet) nemen we mee bij het 
opstellen van het PID voor VIVO.   
 
 
5. Afsluiting inhoudelijk deel 
 
 
6. Onderwerpen adviesgroep en agenda volgende keer 
In de notulen van de vorige keer zijn de punten verwerkt die via de mail zijn aangeleverd. Er wordt 
afgesproken dat de notulen niet op de agenda komen, men kan wijzigingen via de mail doorgeven aan 
linda.vanruijven@kinggemeenten.nl.  
 
Er is een verzoek gekomen om de reeks op een andere vrijdag (dus niet de eerste vrijdag van de 
maand) plaats te laten vinden. Linda doet een voorstel voor een nieuwe vergaderreeks vanaf januari 
2016. Bij deze nieuwe reeks wordt ook aangepast aan het vergaderschema van de commissie  D&I.  
 
Voor de volgende vergadering is het voorstel om een spreker van buiten te vragen om eea te vertellen 
over werken onder architectuur. Welke elementen heb je dan kijkend vanuit een enterprise gedachte, 
en wat komen we tegen bij gemeenten. In de middag kijken we naar architectuur, wat dekken we dan 
af in GEMMA, wat is logisch, wat is er nog nodig. We kijken daarbij ook naar GEMMA 2. Wat zou je 
als gemeente minimaal moeten doen aan architectuur? 
Dit sluit aan bij het voorstel vanuit de groep om in de ochtend te behandelen wat we als 
gereedschapskist zouden moeten hebben, is dat GEMMA en is dat voldoende. De gemeente als klant 
van GEMMA. 
Afgesproken wordt om deze lijn te volgen: In de ochtend werken aan hetzelfde beeld van werken 
onder architectuur en benodigde elementen daarin. In de middag bespreken wat er dan ontbreekt of 
onvoldoende is uitgewerkt in GEMMA. 
 
Een andere keer zullen we de volgende concrete casus van Rob behandelen: architectuur van mens 
centraal. Hoe kan je koppeling maken met landelijke voorzieningen? Dit is een onderdeel van het 
vragstuk knelpunten bij samenwerkingsverbanden. De bevindingen uit het onderzoek van Joost 
Broumels kunnen we daarvoor gebruiken.  
 
Vanuit ECIB van de VNG zal er vaste vertegenwoordiging komen. Erik koppelt zijn aanwezigheid bij 
deze bijeenkomst terug naar Bart Drewes. Kees Duijvelaar zal de agenda van de commissie filteren 
en wanneer nodig de adviesgroep om advies vragen. Als de concept agenda van de commissie er is, 
dan wordt deze in de adviesgroep rondgestuurd. Linda zal checken of de notulen van de commissie 
openbaar zijn en rond gestuurd kunnen worden.  
 
Theo denkt na over input achterban van koepelorganisaties te betrekken bij de adviesgroep.  
 
 
7. Sluiting               
 

 

 

 

 
  
Agenda en vergaderstukken: zie 
http://www.gemmaonline.nl/index.php/Adviesgroep_Informatievoorziening 


