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Onderwerp

Gemeenschappelijke informatievooziening Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)

Voorstel

f . in te stemmen met het gezamenlijk aanschaffen, inrichten en beheren van een
gemeenschappelijke VTH-informatievoorzienin g voor minimaal vier jaa r;
2. het convenant "Samenwerkingsverband Gemeenschappelijke Informatievoorziening VTH
(SGIV)" te ondertekenen.

Inleiding

Op 22 maart 2016 heeft uw college ingestemd met het starten van de voorbereiding van
de aanbesteding van een gemeenschappelijke Vergunning- Toezicht- en
Handhavingsapplicatie volgens het voorgelegde plan van aanpak'Allen voor Eén'. Samen
met de Provincie Limburg, de deelnemende gemeenten in de RUD Limburg-Noord, de RUD
Zuid-Limburg en een tiental gemeenten uit Zuid-Limburg en beide Veiligheidsregio's heeft
uw college de samenwerkingsovereenkomst getekend. Daarnaast hebben de colleges van
negen gemeenten in Zuid-Limburg de intentie uitgesproken mee te doen.

De noodzaak om informatie uit te wisselen en te delen wordt steeds groter en
ontwikkelingen zoals de aanstaande Omgevingswet dwingen ons om onze
informatievoorziening te standaardiseren, processen op elkaar af te stemmen en aan te
sluiten op landelijke voorzieningen. Op dit moment zien we dat in het fysieke domein
informatie veelal nog versnipperd in de diverse backoffice applicaties van de partijen
aanwezig is en dat het delen van informatie (ook in bijvoorbeeld crisissituaties) uiterst
moeizaam gaat. Voor de RUD Limburg Noord is daarnaast ook het gemis aan proces en
sturingsinformatie de aanleiding om een gemeenschappelijke VTH-applicatie aan te willen
besteden.
Door de Provincie Limburg waarvan de overeenkomst met de leverancier van haar WH-
applicatie (waar ook de RUD Zuid-Limburg gebruik van maakt) afliep, is voorgesteld om
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gezamenlijk aan te besteden en om naast de gemeenten in Noord Limburg ook de
gemeenten in Zuid Limburg te vragen om met dit initiatief mee te doen.

Allen voor Eén
Aansluitend is het project'Allen voor Eén' opgestart waarin medewerkers van de
deelnemende organisaties in meerdere werkgroepen de functionele specificaties voor de
gemeenschappelijk te gebruiken VTH-applicatie opgesteld hebben. Ook zijn ter
voorbereiding op de Omgevingswet de WH (keten) processen gezamenlijk uitgewerkt in

een zaaktypecatalogus Limburg en is een projectstartarchitectuur opgesteld.
Om sturing te geven aan het project en om te bewaken dat het binnen de afgesproken
kaders wordt uitgevoerd is een ambtelijke stuurgroep op directieniveau samengesteld
bestaande uit veftegenwoordigers van de gemeenten in Noord en Zuid, de beide RUD's en

de provincie. Om ook bestuurlijk af te stemmen en het project op bestuurlijk niveau te
vertegenwoordiqen is een bestuurlijk kernteam opgericht dat bestaat uit gedeputeerde
Teunissen, wethouder Aarts van de gemeente Heerlen en wethouder Busser van de
gemeente Venray.

Alle gemeenten in Noord- en Midden Limburg, de gemeenten Sittard-Geleen, Heerlen en

de Provincie Limburg hebben bij de start van het project de samenwerkingsovereenkomst
getekend. En in aanvulling daarop hebben nog negen gemeenten in Zuid-Limburg de
intentie uitgesproken om mee te doen. Met de gemeente Maastricht is afgesproken dat het
mogellJk gemaakt wordt voor Maastricht om later trij de sarrtertwerkitrg aatr te sluiten
onder de voorwaarden dat dit het lopende traject niet mag vetragen en dat evenredig
bijgedragen wordt in de kosten. Streven blijft om alle Limburgse gemeenten mee te laten
doen met dit initiatief.

Convenant
Uitgangspunt van de samenwerking is het harmoniseren van processen waardoor de

doelmatigheid ten aanzien van de kwaliteit, beschikbaarheid, toegankelijkheid en
continuiteit van de dienstverlening van de deelnemers wordt bevorderd. Daarbij richt het
Convenant zich op de aanbesteding en wordt gedurende de implementatie een voorstel
voor het beheer aan uw college voorgelegd.

Na het inrichten van de centrale oplossing zullen de deelnemers gefaseerd over een
periode van drie jaar aansluiten. Gedurende die periode worden de benodigde
beheerwerkzaamheden vanuit het project uitgevoerd waarbij de lokale beheerders nauw
betrokken worden.
De overeenkomst met de leverancier wordt voor vier jaar aangegaan. Daarna loopt deze
stilzwijgend door waarbij het samenwerkingsverband per jaar op kan zeggen. Voor de
leverancier geldt na de eerste vier jaar een opzegtermijn van twee jaar.

Na afronding van de gunningsfase zal samen met de geselecteerde leverancier een
implementatieplan (Eén voor Allen) opgesteld worden.

Omgevingswet
Bij alle betrokken patijen is er een gedeelde aanleiding voor samenwerking in dit project.
De komst van de Omgevingswet (2021) leidt tot aanzienlijke veranderingen in het
omgevingsrecht en daarmee ook tot grote aanpassingen in de inrichting en uitvoering van
WH-processen. Door dit samen aan te besteden en kennis te bundelen kan niet alleen
aanzienlijk bespaard worden op de implementatie kosten maar ook op de aanpassingen
die noodzakelijk zijn in het kader van de Omgevingswet.
Met financiële steun van het programma'Aan de slag met de Omgevingswet' is in dit
project de'Zaaktypecatalogus (ZTC) Limburg' ontwikkeld waarin de WH processen
uitgewerkt zijn.
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Beoogd effect/doel

De aanbesteding van een gemeenschappelijke VTH informatievoorziening in Limburg waar
alle partijen in de keten in het kader van de Omgevingswet mee gaan werken. Voorts het
uitfaseren van de lokale systemen met als doel een kwalitatief betere en efficiëntere
taakuitvoering, kostenbesparing en betere dienstverlening aan bedrijven en burgers.

Argumenten

1.1 Eén gemeenschappelijkeWH-applicatie in de keten: Provincie, RUD's en gemeenten is
randvoorwaardelijk om :

. WH-informatie, ook in crisissituaties, gemakkelijk te delen met alle ketenpartijen
(mits geautoriseerd);

. Processen te standaardiseren en te harmoniseren doordat gewerkt wordt met één
landelijke Zaak Type Catalogus die voorbereid is op de Omgevingswet;

. Samen te werken, de werkuitwisseling wordt gefaciliteerd en medewerkers zijn
beter inzetbaar als gevolg van uniforme werkwijze, inrichting en interface;

. De dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren;

. Op de kosten te besparen door:
o afname licenties in groter volume;
o het bundelen van het beheer;

. Samen aan te sluiten op de Omgevingswet hetgeen synergie oplevert.

Kanttekeningen en risico's

Risico's
IT projecten brengen risico's met zich mee. Risico's en de maatregel om ze te beperken
zijn:

. Maatwerk leidt tot hogere kosten, genomen maatregel is de keuze voor een
standaard pakket;

. Afwijkende procesinrichting per deelnemer, genomen maatregel is de
standaardisatie van de processen volgens de gezamenlijke Zaak Type Catalogus
Omgevingswet;

. Toename van beheer omdat elke deelnemer een eigen set sjablonen heeft,
genomen maatregel is dat teksten geüniformeerd gaan worden voor de
sjablonensets;

. Meenruerk vanwege onvolledige specificatie (Omgevingswet), genomen maatregel
is dat het Definitief Beschrijvend Document functioneel is bijgesteld naar
aanleiding van de consultatiesessies met de vier geselecteerde leveranciers;

. ConseQuenties zaakgericht werken zijn onvoldoende duidelijk voor de deelnemers,
genomen maatregel is dat een trainee van de Provincie hier een onderzoek naar
doet waarbij de deelnemers via een'zelfscan Zaakgerichtwerken Omgevingswet'
bewust gemaakt worden;

. Koppelingen deelnemers met de centrale voorziening werken niet of onvoldoende.
Als tegenmaatregel is een Proof Of Concept opgenomen om vóór
opdrachtverlening de koppelingen werkend te zien. Tevens wordt een
resultaatverplichting in plaats van een inspanningsverplichting opgenomen.

. Nog geen geborgde beheerorganisatie; Gedurende de implementatie, zodra er
meer duidelijkheid is over het benodigde beheer zal een voorstel voor het beheer
aan de colleges van de deelnemers ter besluitvorming voorgelegd worden.
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Consequentíes wanneer we niet meedoen ziin:
. Als deelnemer van de RUD Limburg Noord kan niet zo efficiënt samengewerkt

worden als dit bestuurlijk afgesproken is (geharmoniseerde processen, één
gebruikersinteÉace);

. Om samen te werken zal alsnog in een koppeling moeten worden voorzien met de

centrale voorziening om de RUD-informatie te delen c.q. uit te wisselen met de
andere RUD deelnemers, voor de uitwisseling is het nodig om dezelfde
zaaktypes/definities te gaan gebruiken ;

. De Omgevingswet vereist ook de implementatie van de zaaktypecatalogus ZTC

Omgevingswet, omdat informatie met ketenpartners gedeeld moet kunnen
worden;

. De Omgevingswet vereist ook het zaakgericht werken;

. De Omgevingswet vereist aansluiten op het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet,
waarin de huidige tJigitale lokeLterr, Orlgevirrgsloket online en Activiteitenbesluit
Internet Module, in elk geval vervangen zullen worden)

. Het organiseren van een aanbesteding omdat ons pakket niet aan de eisen voldoet
die de Omgevingswet stelt;

. Het zelf operationeel blijven houden zal duurder zijn dan aansluiten bij het
samenwerkingsverba nd.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Bestu u rl ij ke a a n d a chtsp u n te n
Al eerder is gewezen op het bestuurlijk kernteam en de ambtelijke stuurgroep.
De provincie treedt namens de deelnemers op als Regiepartner (aanbestedende dienst).
Het Convenant betreft de aanbesteding en de implementatie van de WH-applicatie waarbij
de deelnemers er mee instemmen om gedurende minimaal vier jaar mee te doen. Aan de

colleges van de deelnemers zal jaarlijks m.b.t. de exploitatie van de applicatie een
rapportage en begroting voorgelegd worden.
Gedurende de implementatiefase wordt onderzocht of de bestuurlijke
verantwoordingsstructuur voor de beheerfase middels het Convenant afdoende is of dat
bijvoorbeeld een andere juridische structuur bestuurlijk meer gewenst is.

Juridísche aspecten
Om de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de samenwerkende partijen in het
kader van de aanbesteding en implementatie van de te verwerven gemeenschappelijke
VTH applicatic vast tc lcggcn en om partijen in de keten die nu nog niet mee doen de
mogelijkheid te bieden om later aan te sluiten is een Convenant opgesteld. De provincie
treedt mede namens de deelnemers op als regiedeelnemer (aanbestedende dienst). De

colleges machtigen door ondeftekening van het Convenant de stuurgroep van het
samenwerkingsverband om het gunningsbesluit te nemen en machtigen daarmee tevens
de provincie als regiedeelnemer om namens de deelnemers de overeenkomst met de

leverancier af te sluiten. Het Convenant is onder (ook externe) juridische begeleiding tot
stand gekomen.
In een later stadium zal een voorstel voor de beheerorganisatie en daarbij behorende
rechtsvorm ter besluitvorming voorgelegd worden.

I n koo p- en a a n bested ing saspecten
Aangezien de Europese drempel wordt overschreden worden de richtlijnen voor een
Europese aanbesteding gevolgd. Daarbij is gekozen voor de aanbestedingsvorm
'mededinging met onderhandeling'die als voordeel heeft dat gedurende de aanbesteding
in afstemming met de potentiele aanbieders de vraag beter gedefinieerd kan worden. Voor
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de aanbesteding worden de door KING opgestelde Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij
IT (GIBIT) gehanteerd die specifiek gericht zijn op het aanbesteden van ICT.

Fi n a n ciële a specten a a n bested i ng
De kosten voor aanschaf, implementatie en gebruik gedurende vier jaar bestaan uit:

o Leverancierskosten (licentie, hosting en implementatiekosten);
. Centrale implementatiekosten van het gemeenschappelijk te gebruiken deel van

de applicatie;
. Lokale kosten, dit betreft o.a. kosten voor lokale koppelingen en migratie van

gegevens van 'oude'applicatie naar nieuwe. Deze kosten zijn situatie-afhankelijk
en kunnen per deelnemer verschillen.

Onderstaand een ovezicht van de geraamde leveranciers- en centrale
implementatiekosten voor de gezamenlijke deelnemers over vier jaar.

Plafondbedrag leverancier € 3.650.000
Centrale implementatiex € 2.722.469

€ 6.372.469
xUitgaande van de maximale variant. Als alle deelnemende partijen de benodigde
werkplekken, tooling/hulpmiddelen en personele inzet in het project leveren, en volgens
de uitgangspunten met gesloten beurzen samenwerken, kunnen deze kosten verlaagd
worden naar € 1.375.000.

Kosten gemeente Weeft
Er heeft een analyse plaatsgevonden voor de kosten voor de gemeente Weert. Deze
analyse levert in het kort het volgende op.
Bijdrage van Weert 4,86 o/o van bovengenoemde maximale kosten €309.702
Kosten projectleider en conversie SBA/Djuma 145.000
Kosten digitalisering milieudossiers 85.000
Kosten ondersteuning AVE-proof maken 40.000

Totaal 579.702

Bij besluit van 13 januari 2015 heeft uw college ingestemd met een bestuurlijke reactie op
een concept rapport van de Rekenkamer aangaande de kwaliteitseisen VTH. In de
financiële paragraaf van het voorstel is onder andere aangegeven dat voor de aanschaf,
onderhoud en beheer van een monitorings- en kwaliteitszorgsysteem zowel de
vervangingsinvestering VTH-applicatie SBA (POO2L4L29) als de integratie-uitkering
overgang bevoegd gezag (RUD-gelden 7230400) worden aangewend. In het verlengde
van die besluitvorming kan dekking van de kosten voor de gemeente Weert plaatsvinden
uit voornoemd krediet/budget. Het restant krediet SBA bedraagt€ L42.OO0 en het
structurele restant RUD-gelden bedraagt € 129.000. De looptijd van het af te sluiten
convenant bedraagt vier jaar. Dit betekent dat ook de kosten over die periode verdeeld
worden.
Aangezien voorfinanciering door de provincie plaatsvindt, en de wijze van facturering aan
de deelnemers nog niet concreet is, kan bijstelling zo nodig middels bestuursrapportage
plaatsvinden.
De analyse treft u als bijlage aan.

Opgemerkt wordt dat de kosten van digitalisering milieudossiers, ook indien niet wordt
aangesloten op de gemeenschappelijke VTH-applicatie, door de gemeente toch gemaakt
moeten worden.

Person ele con seq u enties.
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Naast een financiële bijdrage levert deelname voor Weert ook personele consequenties op.
Intern zal in de implementatiefase voor functioneel beheer (600 uur) en voor het AVE-
proof maken (800 uur) binnen de bestaande capaciteit worden uitgevoerd. Voor de
resterende 800 uur AVE-proof maken moet capaciteit gezocht worden.
Vanaf 2022 (beheerfase) levert Weert een financiële bijdrage aan het gezamenlijk beheer
en wordt uit de bestaande capaciteit het achterblijvende lokaal beheer (0,31 fte) verzorgd.
De structurele lasten aan het gezamenlijk beheer (0,35 fte) bedragen €22372 en worden
ten laste gebracht van de RUD-gelden.

Uitvoering/evaluatie

Stand van zaken van de aanbesteding is dat de selectie- en de consultatiefase afgerond
zijn en dat na ondertekening van het Convenant door de deelnemers de definitieve
uitvraag zal plaatsvinden. Aan alle deelnemende paftlJen wordt verzocht om op basls van
de bijgevoegde aanbestedingsdocumenten in te stemmen met het uitvoeren van de
aanbesteding en het Convenant te ondertekenen.
Na besluitvorming van de individuele colleges start de gunningsfase inclusief het uitvoeren
van een Proof of Concept. Naar verwachting kan in het derde kwartaal van 2018 gestart
worden met de centrale inrichting en zullen de deelnemers vanaf het eerste kwartaal 2019
gefaseerd aansluiten.
Voor Weert is aansluiting voorzien in het tweede kwartaal 2019. De implementatie van de
RUD applicatie zal conform de in het masterplan informatiearchitectuur gestelde
randvoorwaarden verlopen. Dit betekent dat het past in de GEMMA-architectuur, het
digitale verkeer verloopt via de veilige verbindingen en de zaaktypes op juiste wijze in
zaaksysteem Djuma kunnen worden opgenomen.

Com mun icatie/ pa rticipatie

Overleg gevoerd met

Intern:

. Afd. D&I: S.Schwarte, M.Krauth, M.v.Dijk, N.Murk

. Afd. Fin: L.Koppen

. Afd. VTH: P.Schaefer, M.v.d.Broeke

Provincie Limburg

Extern:

a

Bijlagen

1. Collegebesluit 22 maart 2016
2. Collegebesluit 13 januari 2015
3. Brief aan het college met het verzoek om in te stemmen met de aanbesteding
4. Convenant Samenwerkingsverband Gemeenschappelijke Informatievoorziening

vTH (SrGV)
5. Definitief beschrijvend document (functionele uitvraag)
6. Project Startarchitectuur
7. Berekening kosten gemeente Weert door provincie Limburg
8. Analyse kosten gemeente Weeft

Pagina 6



oirt
Ittlt-
.?tcr>

ü Niet akkoord
tr Gewijzigde versie

'á-rLs T2øç

! A-stuk
¡ B-stuk
tr

'si 4
ina 1

lffi lllil lllll |ilil iltil llu ilil ililt iltil iltil Iilil ilil ilril

GEMEENTE I/vEERT

Onderwerp

samenwerkingsovereenkomst "Aanbesteden Gemeenschappelijke wH Applicatie"

Voorstel

1. De samenwerkingsovereenkomst "Aanbestedíng Gemeenschappelijke wH
Applicatie" vast te stellen.

2. Wethouder van Eersel te machtigen om de overeenkomst te ondertekenen

Inleiding

Zoals in het Informatieplan van de RUDLN is uitgewerkt, wordt de noodzaak om informatie
uit te wisselen en te delen steeds groter. Dit dwingt ons om onze informatievoorziening. te
standaardiseren/ processen op elkaaraf te stemmen en aan te sluiten op landelijke
voorzieningen. Op dit moment zien we dat in het fysieke domein informatie veelal nog
versnipperd in de diverse backoffice applicaties van de partijen aanwezig is en dat het
delen van die informatie in bijvoorbeeld crisissituaties uiterst moeizaam gaat.
Informatievoorziening en de uitwisseling van informatie is een belangrijke pijler voor het
functioneren van de RUD Limburg Noord.

Daar komt bij dat de komst van de Omgevingswet medio 2018 tot aanzienlijke
veranderingen in het omgevingsrecht zal leiden en daarmee ook tot grote aanpassingen in
de inrichting en uitvoer¡ng van WH-processen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het
aansluiten op het Digitaal Stetsel Omgevingswet (DSO).
Door samen aan te besteden en kennis te bundelen kan synergie behaald worden.

Beoogd effect/doel
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Gezamenlijk met alle partners binnen de RUD Límburg Noord, de Provincie Limburg en een

aantal gemeenten in Zuid Limburg een WH-applicatie aanschaffen. Dit leidt tot een kosten

besparing doordat niet iedere partner dít zelf moet doen. Daarnaast wordt harmonisatie in

werkprocessen bevordert, wat leidt tot een level playing field in een groot deel van
Limburg" Ten slotte is het gemakkelijker om gemeenschappelijk ketenprocessen voor de

Omgevingswet in te richten en aan te sluiten op het Digitaai Steisel Omgevingswet
(ve rp I i cht 20 t8 -2024) .

Argumenten

1.1 De in de RIJD LN uitgevoerde business case wijst uit dat er zowel kwalitatieve als
kwantitatieve voorcieien behaald kunnen worden.
Het aanbesteden van een gemeenschappelijke VTH+ applicatie waar alle partijen in de

keten gebruik van maken heeft een aantal voordelen zoals:
¡ integrale beschikbaarheid van inhoudelijke en procesmatige informatie in de WH-

keten;
. minder fouten als gevolg van de uitwisseling van informatie en een betere opbouw

van dossiers en archieven;
. kwaiiteitsverþetering van cie (ciigitaie) clienstveriening naar becirijven en burgers;
. het ¡s gerïa¡(keii¡ker om gemeenschappeiijk ketenprocessen voor cie

Omgevingswet in te richten en aan te sluiten op het Digitaal Stelsel
Omgevingswet;

. bundeling van experLise zowel bij de aanbesteding ais in de beheerfase levert
voordelen op;

i ontzoi'qen van de deeinemencie panijen.
Ook blijkt uit de businesscase dat een aanzienlijke kostenbesparing mogelijk is door
gezameniijk een gemeenschappeiijke appiicatie aan te bestecien en cje iokaie VTi-i-
systemen uit te iaseren.

1.2 Kostenbesparing door gezamenlijke aanbesteding en gemeenschappeli'ik gebruik en

beheer van een WH applicatie is mogelijk.
Kostenbesparing is mogelijk door:

r g€zârTì€nlijke aanbesteding (massa is kassa); uit referenties blijkt dat de kosten

bij aanbesteding met meerdere partijen substantieel lager zijn en - door de

omvang van de spdracht - het opdraehtgeversehap Raar de leverancíer(s) veel

steviger kan worden neergezet;
. besparing op functioneel en technisch beheer en op het onderhoud van de WH

vooi'ziening: het is goedkoper om één gemeenschappelijke infoi'matievooi'ziening
operationeel te houden en aan te blijven passen aan landelijke standaarden en

wetswijzigingen (o,a. Omgevingswet) dan dat elke gemeente en de provincie dat
voor haar eigen systeem(en) moet doen;

. efficiëntiewinst als gevolg van het standaardiseren en harmoniseren van de
processen;

I mob¡elere medewei'kers binnen de WH-werkprocessen vanwege de unifo¡'me
gebru i kersi nterface en werkwijze.

2.1 Ondertekening kan plaatsvinden tijdens het Bestuurlijk Overleg van de RUD op 24
maart .

Het laten ondertekenen door wethouder van Eersel heeft het praktische voordeel dat dit
tijdens het bestuurlijk overleg van 24 maart kan plaatsvinden.

Kanttekeningen
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1. Er wordt in dit project gevraagd in te stemmen met het starten van de aanbesteding.
Daarbij wordt de mogelijkheid geboden om vóór de daadwerkelijke start van de
aanbesteding uit te stappen. Wanneer besloten wordt mee te doen in de aanbesteding
dan committeert men zich aan de samenwerking en is het inherent dat men ook mee
doet in de implementatie en het beheer.

2. De mantelovereenkomst, genoemd in paragraaf 3.3 van de
samenwerkingsovereenkomst wordt getekend door alle deelnemende partijen.

3' De stuurgroep zal een verrekenmodel bepalen, Het verrekenmodel is niet vooraf te
bepalen, omdat nog niet duidelíjk is hoeveel paftners daadwerkelijk mee zullen doen
aan deze aanbesteding. Ook kan nog geen inschatting gemaakt worden van de kosten
die daadwerkelijk verrekend zullen gaan worden. Deze kosten hangen af van of en
hoeveel externe ondersteuning moet worden aangewend (wanneer deze expertise bij
partners ontbreekt, of niet ingebracht wordt binnen het project, en de extra kosten die
de hostingpartij maakt door levering van meer personele inzet dan gebruikelijk)

4. Het gaat er ín de projectgroepen om dat de juiste mensen op de juiste plek ingezet
worden, het is dus niet zo dat een partij hierin volledig vrij is.

5. Het projectplan 'Allen voor Eén' betreft de aanbesteding en de gunning. Implementatie
van de WH-applicatie valt niet binnen dit project.

Financiële, personele en juridische gevotgen

Projectkosten aanbestedingstraject
De aanbesteding wordt gecoördineerd door de provincie Limburg. Van de partners in dit
aanbestedingstraject (18 gemeenten) wordt een bijdrage gevraagd door het leveren van
personele capaciteit aan de werkgroepen die het traject begeleiden.
De totale inzet aan benodigde personele capaciteit wordt geraamd op circa 385.000,= s¡
door de partners 'betaald' met de inzet van manuren in werkgroepen. Dus niet direct in
euro's ten laste van een budget. Het resultaat van het aanbestedingstraject is de keuze
van een applicatie die het best voldoet aan het programma van Eisen.
Wat de daadwerkelijke kosten voor Weert zullen gaan zijn hangt af van de mate waarin
door alle partijen kundige medewerkers kunnen deelnemen in de werkgroepen. Met het
ondeftekenen van de samenwerkingsovereenkomst gaat u akkoord met het nog te
bepalen verrekenmodel. Vóór de publicatie van de aanbesteding hebben gemeenten dan
nog de mogelijkheid om uit het traject te stappen.
Daarnaast speelt ook de hosting (fysieke vestigingsplaats van de applicatie + beheer en
onderhoud) een rol. Behalve dat de hosting deel kan uitmaken van een uit te brengen
offerte wordt op voorhand binnen de deelnemers nagegaan of er gegadigden zijn die deze
rol kunnen en willen vervullen.

Aanschaf applicatie
Na het doorlopen van het aanbestedingstraject is de aanschaf van de applicatíe aan de
orde.
In de begroting van de gemeente Weeft is een bedrag van € 150.000,00 opgenomen als
vervangingsínvestering 2015 WH-applicatie SBA. Dit bedrag kan voor de aanschaf van de
applicatie worden aangewend. Het betreft grootboeknummer PAOZL4L1} en economische
categorie 6333000. In de financiële rapportages wordt verder gerapporteerd over de
ontwikkelingen.
Het biedt voordelen voor Weert om bij de aanschaf van een nieuwe VTH applicatie mee te
liften in de regionale aanbesteding. Elke deelnemende partij heeft de mogelíjkheid om
binnen de kaders van het geheel producten en diensten af te nemen en het "eigen" deel
van de applicatie in te richten (cafetariamodel).

Pagina 3



Uitvoering/evaluatie

Proeedure
Het Bestuurlijk Overleg van de RUD Limburg Noord heeft in het overleg van 5 juni 2015
ingestemd met het starten met de voorbereidingen van het aanbestedingstraject van een

VTH-voorzlenrng. Dit zo mogellJk ln samenwerking met de P¡-ovinuie, de RUD Zuid-Linrburg
en de Veiiigheidsregio Limburg Noord. Daarbij hebben cie cieeinemers uitgesproken dai
gewerkt gaat worden meL één gezamenlijke WH-voorziening. Aanvullend werd
afgesproken "dat als uitgangspunt geldt dat we dit gezamenlijk in de markt zetten en er
geen escapes ingebouwd worden".

Qua planning ís hetde intentie om in 2016 aan te besteden en om in2QL7/20t9
gefaseerd te implementeren zcdat deelnemers die dat wensen voor Ce start'.¡an de

Omgevingswet over de nieuwe applicatie kunnen beschikken. Het moment van

implementatie/afname zal binnen deze periode door elke deelnemer zelf kunnen worden
bepaald.

Door ondertekening van de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst stemt u in met het
gezamenlijk staften van de aanbesteding van een gemeenschappelijke WH-applicatie met
in acht neming van de in de overeenkomst vastgelegde bevoegdheden,
verantwoordelijkheden en afspraken van en tussen de partijen inzake het oroject.
De Provincie is bereid om als coördinator en penvoerder van de aanbestecling op te
treden.

Communicatie,/ part!ciPatie

Dit stuk wordt op de TILS-lijst geplaatst.

Overleg gevoerd met

Intern:

G. van der Hoeven, H.Janssen, R.Caris, M.C' van Dijk, J.Camp, S.Schwarte

Extern:

nvt

Bijlagen

1. Samenwerkingsovereenkomst'Aanbesteding Gemeenschappelijke VTH Applicatie

2. Plan van aanpak'Allen voor Eén'

3. Allen voor Eén veelgestelde vragen
4. AVE (overzicht tijdPlanning)
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ONDERWERP

Bestuurlijke reactie op concept-rapport Rekenkameronderzoek "Nieuwe kwaliteitseisen
met betrekking tot Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving gemeente WeerL"

ADVIES

1. Kennis nemen van concept-rapport met conclusies en aanbevelingen.
2. Instemmen met bestuurlijke reactie op concept-rapport.
3. Instemmen met de voorgestelde oplossingsrichting ten aanzien van de verbeteringen
monitori n gssystematiek.

TOELICHTING

Dit advies is níet openbaar gelet op het bepaalde in artikel 185 Gemeentewet en de
Verordening op de Rekenkamer gemeente Weert. Pas bij aanbieding aan de raad van het
eindrapport wordt dit openbaar.

Relatie met vorig voorstel:
B&w-besluit van 23 september 2014 betreffende Nota van Bevindingen van de
Rekenkamer.

Algemeen:
De Rekenkamer heeft besloten een onderzoek te doen naar de mate waarin de gemeente
is voorbereid om per 1 januari 2015 te kunnen voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria
voor haar taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
Op 3 september heeft de Rekenkamer de concept-nota van bevindingen aangeboden
waarop bij brief van 25 september is gereageerd. Het betrof een reactie over de juistheid

Sector

Afdef ing

Zaaknummer(s)
ingekomen stuk(ken)

Behandelend medewerk(st)er

Portefeu i I le houder(s)

Ru¡mte

Directieondersteunin g Ru ¡ mte

026685

Harry Wang Tel.: (0495) 57 52 42

A.F. van Eersel

Openbaar: n

ñiet openbaar: EI

Kabinet: n

Nummer B&W-adv¡es:
BW-OO7972

Weert,
22 december 2014

Ded

S B

I

W

HL
¡

W

*y
W

PS

W

GG

ft,
akkoord ,h

* lì p lfr
bespreken \

Behandeling u¡terlijk in college van 13 januari 2015

In te vullen door het B&W secretariaat:
E Akkoord
fl nkkoord met tekstuele aanpassing door portefeu¡llehouder
fl Anders, nl.:

n Nlet akkoord
Lr (Jewuzrgoe verste

tr
tr
D

A-stuk
B-stuk
C-stuk

De

I 3 JAI{. 2015

Besliss¡ng d.d t,.n"r, $
aantal
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Aloemeen:
De Rekenkamer heeft besloten een onderzoek te doen naar de mate waarin de gemeente
is voorbereid om per l januari 2015 te kunnen voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria
voor haar taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
Op 3 september heeft de Rekenkamei- de concept-nota van bevindingen aangeboden
waarop bij brief van 25 september is gereageerd. Het betrof een reactie over de juistheid
en volledigheid van de bevindingen. Over deze reactÌe heeft nog overleg plaatsgevonden.
Nu ligt het concept-rapport voor waarin ook conclusies en aanbevelingen zijn opgenomen,
Gevraagd wordt om uiterlijk 7 januari 2015 een bestuurlijke reactie aan te leveren.

Argumenten:
In het concept-rapport zijn de belangrijkste door het coilege geplaatste opmerkingen ten
aanzien van de Nota van bevindingen overgenomen,
In de bijlage bij de brief aan de Rekenkamer treft u de bestuurlijke reactie aan op de
conclusies en aanbevelingen.
Het vaststellen van een verbeterplan, waarvoor u separaat een voorstel wordt
aangeboden, met daarin opgenomen verbeteracties, planning met doorlooptijd en
realisatiedatum, komt feitelijk geheel tegemoet aan de conclusies en aanbevelingen van
de Rekenkamer.

Kanttekeninqen:
Uitgangspunt voor het onderzoek was de inwerkingtreding van de wettelijke
kwaliteitscriteria per l januari 2015. Het is zeker dat deze datum niet wordt gehaald onder
meer vanwege enkeie anciere ontwikkeiingen die samenhangen met de wet. Wanneer cie
wet wel in werking treedt is niet aan te geven.

Fr¡enwel is zeer recent bekend geworden dat het r¡¡etsr¡oorste!, zoals dat in eerste instantie
voorlag, ingrijpend is gewijzigd. Belangrijkste wijzigingen zijn:

- kwaliteitscriteria worden niet landelijk via een AMvB vastgesteld, doch de
bestuursorganen dienen dit zelf doen middels een op te stellen verordening (moet
l juli 2015 gereed zijrr);

- de verplichting tot een WGR-constructie voor de omgevingsdienst (RUD) bU de
beoogde inwerkingtreding van de Omgevingswet (1 januari 2018).

JURIÐISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/ HANDHAVING)

Na de technische reactie op de Nota van bevindingen en het overleg is nu het concept-
rapport aangeboden met conclusies en aanbevelingen waarop uw college een bestuurlijke
reactie geeft. Laatste stap is het aanbieden van het definitieve rapport met bestuurlijke
reactie aan de gemeenteraad.

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

De financiële gevolgen van dit voorstel zijn vooralsnog nihil. In het kader van het recent
vastgestelde verbeterplan zal binnen RUD-verband nauw worden samengewerkt aan de
opzet en implementatie van een monitoringssystematiek. Binnen de huidige begroting
2015 kan voor de aanschaf van een monitoringssysteem de vervangings¡nvestering VTH-
applicatie SBA worden aangewend (vervangingsinvester¡ng nr. 10. Dat is nu nog niet
duidelijk. Voor zover van toepassing wordt dit in de financiële rapportage 2015 verwerkt.
Voor onderhoud/beheer (1 fte) van het monitorings- en kwaliteitzorgsysteem kan de
integratieuitkering overgang bevoegd gezag (post personeel RUD KR 300/6300004)
worden aangewend.

Begrotingspost:
KR 300/6300004
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COM M U NICATI E/ PARTICI PATI E

Voor wie is dit advies van belanq?:
.!. Overigen (bijv. afzender/aanvrager)
N a dere specifi cati e : Rekenkamer

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te qebruiken :* Brief
Nadere specificatie: de bestuurlijke reactie zal alleen naar de rekenkamer worden
gecommuniceerd.

Geadviseerd wordt de volqe nde pa rticipatie-instru menten te gebru i ken :* Niet van toepassing

OVERLEG GEVOERD MET

Intern:
Afdeling WH: G. van der Hoeven, R.Caris, H.Janssen
Afdeling Financiën: J.Camp
Extern:
Niet van toepassing

BIJLAGEN

Openbaar:
Niet van toepassing

Niet-ooenbaar:
Concept-nota van bevindingen
Technische reactie
Concept-rapport
Concept-brief met bestuurlijke reactie

.. ,,')
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provincte limburg
drs.J.J,W Nelissen RA

Directeur

Gemeente Weert
College van Burgemeester en Wethouders
Beekstraat 54

6001 GJ WEERT

Ons kenmerk
Uw kenmerk
Bijlage(n)

2017190736 Telefoon
Maastricht
Ve¡zonden

+31 43 389 99 46
19 december 2A17

19 december 2O173

Ondenverp
Aanbesteding gemeenschappelijke VTH-appl icatie

Geacht college,

lnleiding
Medio 2016 heeft u ingestemd met het starten van de voorbereiding van de aanbesteding van een
gemeenschappelijk te gebruiken applicatie voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving samen
met de RUD Limburg-Noord, de deelnemende gemeenten in de RUD-LN, de RUD Zuid-Limburg, een
groot aantalgemeenten in Zuid-Limburg en de Provincie Limburg. Sindsdien is het project Allen voor Eén

(AVÉ) gestart en zijn door de medewerkers van de deelnemende partijen (met externe ondersteuning) de

aan bested ingsstukken opgesteld.

Eén gemeenschappelijke WH-oplossing
De noodzaak om informatie uit te wisselen en te delen wordt steeds groter en dwingt ons met het oog op

de Omgevingswet om onze informatievoorziening te standaardiseren, processen op elkaar af te stemmen

en aan te sluiten op landelijke voorzieningen.

Het aanbesteden van een gemeenschappelijke WH-applicat¡e waar alle partijen in de keten gebruik van
maken heeft een groot aantal voordelen. Zo zal informatie binnen de VTH-keten direct beschikbaar zijn

en gedeeld kunnen worden, Door de uniforme interface, werkwijze en inrichting wordt het veel
gemakkelijker om werk uit te wisselen en medewerkers breed in te zetten.
Daarmee wordt niet alleen de dienstverlening naar burgers en bedrijven verbeterd maar het
samenwerken met één voorziening levert ook synergie-effecten op zowel qua aanschaf (massa is kassa)

als m.b.t. het gezamenlijk beheer.

Bezoekadres: Postbus 5700
NL-6202 MA Maastrioht

Tel
Fax

+

+
31 43 389 9999
31 43 361 80 99

IBAN -nummer:
NL08RA8O0132575728Limburglaan 10



provincie limburg

lk ben verheugd u te kunnen melden dat de in dit project ontwikkelde Zaaktypecatalogus Limburg

'geadopteerd' is door het Programma Omgevingswet. Het zaakgericht werken volgens deze ZTC is

randvoonirraardelijk voor de samenwerking in het VTHdomein.

Convenant
Om de gemeenten die nu nog niet mee doen de mogel[kheld te bleden om later in te sta¡:pen is eelt

Convenant opgesteld waardoor deelnemers toe kunnen treden tot het samenwerkingsverband.

Daarbij zal een toetredingsfee van toepassing zijn die ten bate komt van de huidige deelnemers. Het

Convcnant richt zich op de aanbesteding en gedurende de implementatie wordt een voorstel voor het

beheer aan de colleges voorgelegd.

Projectorganisatie
Alle deelnemers hebben in de project-, werk- of klankbordgroepen geparticipeerd en het Convenant is

met inbreng van een groot aantaljuristen van de deelnemers tot stand gekomen.

Om sturing te geven aan het project en om te bewaken dat het binnen de afgesproken kaders wordt

uitgevoerd is een ambtelijke stuurgroep op directieniveau samengesteld bestaande uit

vertegenwoordigers van de gemeenten in Noord en Zuid, de beide RUD's en de provincie. Om ook

bestuurlijk af te stemmen en het project op bestuurlijk niveau te vertegenwoordigen is een bestuurlijk

kernteam opgericht dat bestaat uit gedeputeerde Teunissen, wethouder Aarts van de gemeente Heerlen

en wethouder Busser van de gemeente Venray.

Planning
Stand van zaken van de aanbesteding is dat de selectie- en de consultatiefase afgerond z'tin en dat na

ondertekening van het Convenant door de deelnemers de definitieve uitvraag zal plaatsvinden. Aan alle

deelnemende partijen wordt verzocht om op basis van de bijgevoegde aanbestedingsdocumenten in te

stemmen met het uitvoeren van de aanbesteding en het Convenant te ondertekenen.

Na besluitvorming van de individuele colleges start de gunningsfase inclusief het uitvoeren van een Proof

of Concept. Naar ven¡vachting kan in Q3 2018 gestart worden met de centrale inrichting en zullen de

deelnemers vanaf Q1 2019 gefaseerd aansluiten. De provincie en beide RUD's zullen als eerste

aansluiten.

Provincie
De Provincie zal als regiedeelnemer en aanbestedende dienst optreden. Om de risico's te beperken is

een plafondbedrag in de aanbesteding opgenomen. De geraamde leverancierskosten a

€ 3.650.000 zíjn de maximale leverancierskosten over vier jaar. Dit bedrag is in de

aanbestedingsdocumenten als plafondbedrag voor de leverancier opgenomen.

De provincie is bereid om de kosten voor de implementatie van het centrale gedeelte van de VTH-

appticatie voor te financieren zodat de deelnemers deze kosten pas op het moment dat ze daadwerkelijk

aansluiten (gefaseerd over drie jaar) hoeven te voldoen.

Procedure
Bijgevoegd treft u de aanbestedingsstukken en het Convenant "Samenwerkingsverband

Gemeenschappelijke lnformatievoorziening VTH (SGIV)" aan. Door ondertekening van dit convenant

stemt u in met het gezamenlijk starten van de aanbesteding van een gemeenschappelijke WH-applicatie

en met het aangaan van een meerjarenovereenkomst met de te selecteren leverancier,

22017150736



provincie limburg

Wij verzoeken uw college om voor 1 februari a.s. in te stemmen met het gezamenlijk starten van de
aanbesteding van een gemeenschappelijke WH-applicatie en daartoe het Convenant te ondertekenen

Voor nadere informatie betreffende de inhoud van deze brief kunt u contact opnemen met
de heer W.G. Kurvers van de Provincie Limburg, e-mailadres wg.kurvers@prvlimburg.nl.

Met vriendelijke groet,

mevrhul/drs. J.J.W. Nelissen RA
Voorzitter Stuurgroep WH-aanbested ing

Stuurgroepleden:
drs. G.W.T. (Guus) van Balkom, gemeente Echt-Susteren;
mr. drs. J.J.Th.L.(Han) Geraedts, gêmeente Roermond;
mr. L.M. (Ludmilla) Kobes, RUD Zuid-Limburg;
ir. J.L.H. (Jo) Nelissen, gemeente Síttard-Geleen;
drs. J.J.W. (Joyce) Nelissen RA, Provincie Limburg.

Bestuurlijk Kernteam:
Wethouder lke Busser, gemeente Venray;
Wethouder Níco Aarts, gemeente Heerlen;
Gedeputeerde Hans Teunissen, Provincie Limburg.

32017t90736



drs.J.J.W. Nelissen RA

Directeur

College van burgemeester en wethouders
van de gemeente

Ons kenmerk
Uw kenmerk
Bijlage(n)

Bezoekadres:
L¡mburglaan t0

Postbus 5700
NL-6202 MA Maastricht
h^clhr rcÁit^^rl¡ñlìr rrâ ñl

<00000> Telefoon
Maastricht
Verzonden

Tel + 31 43 389 99 99
Fax + 31 43 361 80 99
rr¡r¡r limhr rrn nl

+31 43 389 99 46

Onderurerp
Aanbesteding gemeenschappelijke VTH-applicatie

Geacht college,

lnleiding
ln mei/juni2016 heeft u ingestemd met het starten van de voorbereiding van de aanbesteding van een
gemeenschappelijk te gebruiken applicatie voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving samen
met de RUD Limburg-Noord, de deelnemende gemeenten in de RUD-LN, de RUD Zuid-Limburg, een
groot aantal gemeenten in Zuid-Limburg en de Provincie Limburg. Sindsdien is het project Allen voor Eén
(AVÉ) gestart en zijn door de medewerkers van de deelnemende partijen (met externe ondersteuning) de
aanbestedingsstukken opgesteld.

Eén gemeenschappelijke WH-oplossing
De noodzaak om informatie uit te wisselen en te delen wordt steeds groter en dwingt ons met het oog op
de Omgevingswet om onze informatievoorziening te standaardiseren, processen op elkaar af te stemmen
en aan te sluiten op landelijke voorzieningen.
Het aanbesteden van een gemeenschappelijke WH-applicatie waar alle partijen in de keten gebruik van
maken heeft een groot aantal voordelen. Zo zal informatie binnen de WH-keten direct beschikbaar zijn
en wordt het zaakgericht werken (conform Omgevingswet zaaktypen), dat randvoonryaardelijk is voor de
samenwerking in het WH-domein, ondersteund.
Daarmee wordt niet alleen de dienstverlen¡ng naar burgers en bedrijven verbeterd maar het
samenwerken met één voorziening levert ook synergie-effecten op zowel qua aanschaf (massa is kassa)
als m.b.t. het gezamenlijk beheer .

Procedure
Bijgevoegd treft u de aanbestedingsstukken en het Convenant "samenwerkingsverband
Gemeenschappelijke lnformatievoorziening VTH (SGIV)" aan. Door ondertekening van dit convenant

IBAN -nummer:
N108R,A8O0132575728
Rllì¡^.{ô. ç}ÂFt^Ì\ll 2l INll -AttO lìA lrââcfr¡^hf



stemt u in met het gezamenlijk starten van de aanbesteding van een gemeenschappelijke WH-applicatie

en met het aangaan van een meerjarenovereenkomst met de te selecteren leverancler.

De Provincie is bereid om als regiedeelnemer en aanbestedende dienst op te treden.

Wij verzoeken uw college om voor I februari a.s. in te stemmen met het gezamenlijk starten van de

aanbestecling van een gemeenschappelijke WH-applicatie en daartoe het Convenant te onrtertekenen.

Voor nadere informatie betreffende de inhoud van deze brief kunt u contact opnemen met de heer W.G.

Kurvers van de Provincie Lim burg, e-mailadres wg. kurvers@prvl im burg.nl.

Met vriendelijke groet,

mevrouw drs. J.J.W. Nelissen RA

Voorzitter Stuurgroep WH-aanbesteding

Afschrift leden van de "Stuurgroep aanbesteding WH-applicatie"
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Gemeente Weert
49.574 inwoners
4 %

Naam deelnemer
ari20171lnwoneraantal

Kostenverreken

Geraamde kosten

tn

lm

over vierTotale investeri
cad 76€ 132.335

71€ 248.996

mentatie en beheerkosten centraal zonder1: lm
€ 116.660ntatiekosten t.b.v. de leverancier

Het project Eén voor Allen, voor de implementatie van de VTH-|nformatievoorziening, loopt van e2 2O1A tot en met e2 2022.
Tijdens de implementatiefase zijn de volgende vaste kosten (implementatie door leverancier en gezamenlijke implementatie) geraamd

Een alternatief is om niet alleen geld maar ook kosten in de vorm van capaciteit (mankracht) bij te dragen.
Wanneer voor deze variant wordt gekozen bedragen de kosten naast het leveren van de gevraagde hoeveelheid capaciteit:

Daarnaast zijn er tijdens de implementatiefase lokale kosten om de aansluiting met eigen systemen tijdig en op het juiste basisniveau voor
datakwaliteit te laten plaatsvinden.

00€ 66.837
VIET02 fte1

€11 95
00€ 66.837

95€ 183.497

IN

lm entatiekosten t.b.v. de leverancier
2: lm entatie en beheerkosten centraal mét bi ein nele

Geraamde eenmal kosten i

Totale over vier

€xx fte
€xx fte
€xx

Dataconversie en datakwaliteit niveau bren n

Lokale met centraal lvlak etc.

Geraamde kosten lokale aansluitin

Totale investeri over vler

Vanaf het instapmoment worden kosten voor hosting en licentie in rekening gebracht. Deze bedragen € 36.456,55 per jaar.



Na afloop van de implementatiefase (Q220221zijn er structurele kosten voor hosting en licenties en voor beheer.

Bij beheer maken we een onderscheid in gezamenlijk beheer van de informatievoorziening en lokaal beheer bij uw eigen organisatie.

en licentie software

Beheer 66 fte17€.42.233
17€22
00€ 19.861 31 fte

fte

€ 36.456

lokaalbeheer
beheer

Totale Eeraamde iaarliikse structurele kosten I e ze.oas.ze



2018

7

10.000

60.

145.000

-141.983

3.Ot7

entatiekosten tlv krediet P0021 4129lmplem

Kosten implementatie Allen Voor Een

Projectleider

Dataconversie SBA

Koppelingen Djuma en GBA

Beschikbaar vanuit restant krediet

lend krediet

lmplementatiekosten

Beheerskosten zonder eigen bijdrage gemeente

AVE proof maken

Voorbereiding en digitalisering milieudossiers
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1 Begrippenlijst 
 

Aw Aanbestedingswet 2012, wet van 1 november 2012, houdende 

regels omtrent aanbestedingen. Deze wet is op 8 november 

2012 gepubliceerd in het Staatsblad nummer 542 en per 1 juli 

2016 gewijzigd in verband met implementatie van de 

aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 

2014/25/EU. 

Beschrijvend Document Het onderhavige document dat samen met de Appendices de 

functionele behoeftestelling van SGIV verwoordt. Het  

Beschrijvend Document is naar de Inschrijvers gezonden voor 

het maken van een Inschrijving. 

Bevoegd(e) Gezag(en) Bestuursorga(an)(nen) dat c.q. die bevoegd zijn een besluit te 

nemen of beslissingen af te geven omtrent zaken die verband 

houden met het afgeven van vergunningen, toezicht en/of 

handhaving (VTH) in relatie tot de fysieke leefomgeving als 

bedoeld in (het wetsvoorstel tot) de Omgevingswet c.q. lokale 

verordeningen (bijvoorbeeld APV). 

Appendi(x)(ces) Document(en) dat (die) in en/of bij het Beschrijvend Document 

is (zijn) gevoegd. Deze Appendices vormen een onlosmakelijk 

onderdeel van het Beschrijvend Document. 

Definitief Beschrijvend 

Document 

DBD, dit Beschrijvend Document dat Inschrijvers na afloop van 

de consultatiefase van deze aanbesteding toegezonden hebben 

gekregen en op basis waarvan de Inschrijvers een Inschrijving 

kunnen doen. 

Deelnemer(s) Bevoegd(e) Gezag(en) en rechtspersonen aan wie een Bevoegd 

Gezag bepaalde VTH-gerelateerde bevoegdheden heeft 

overgedragen in de province Limburg en die deelne(emt)(men) 

aan SGIV. 

Gunningscriterium Het gunningscriterium voor deze aanbestedingsprocedure is de 

‘economisch meest voordelige inschrijving’ (EMVI, zie artikel 

2.114 Aw.) op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding en 

wordt in dit Beschrijvend Document nader uitgewerkt. 

Inschrijver De Gegadigde die met toepassing van de selectieprocedure, 

zoals beschreven in de Selectieleidraad, door Opdrachtgever is 

geselecteerd voor de dialoog- en de daaropvolgende 

inschrijvingsfase. De Inschrijvers hebben van Opdrachtgever het  

Beschrijvend Document ontvangen voor het maken van een 

Inschrijving. 

Inschrijving De door een Inschrijver tijdig ingediende aanbieding op basis van 

het door Opdrachtgever verstrekte Beschrijvend Document. 

Leverancier De Inschrijver aan wie Opdrachtgever de Opdracht gunt. 

Lichtblauwdruk De Lichtblauwdruk is een Zaaktypecatalogus waarin de 

zaaktypen voor VTH-processen zijn opgenomen. Deze 

zaaktypecatalogus (limburg.vth.wiki ) is ontleend aan de 
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Zaaktypecatalogus van Omgevingsdienst Haaglanden. Bij het 

publiceren van dit Definitief Beschrijvend Document is de 

Lichtblauwdruk gereed en ‘bevroren’ voor het maken van een 

Inschrijving.   

Nota van Inlichtingen Document waarin de geanonimiseerde vragen en antwoorden 

op vragen van Inschrijvers zijn opgenomen, evenals eventuele 

wijzigingen van het Beschrijvend Document en/of Appendices. 

De Nota van Inlichtingen maakt integraal en bindend onderdeel 

uit van het Beschrijvend Document en prevaleert boven de 

bepalingen van het Beschrijvend Document. Indien er meer 

Nota’s van Inlichtingen worden gepubliceerd, prevaleert in geval 

van tegenstrijdigheid tussen de Nota’s van Inlichtingen het 

bepaalde in de meest recente versie van de Nota van 

Inlichtingen. 

Opdracht De opdracht tot het op basis van gebruiks- c.q. toegangsrechten 

ter beschikking stellen van een VTH-Oplossing, het in plateaus 

inrichten en implementeren van de VTH-Oplossing en het 

leveren van beheer op de opgeleverde VTH-Oplossing, zoals 

aangekondigd op www.tenderned.nl op 10 april 2017 met 

referentienummer 135352 en nader omschreven in paragraaf 

2.3. 

Opdrachtgever De Deelnemer die namens SGIV als aanbestedende dienst 

optreedt en partij bij de Samenwerkingsovereenkomst zal zijn. 

Voor deze Europese aanbesteding is Provincie Limburg als 

zodanig door de Deelnemers aangewezen. Gedurende de 

looptijd van de Samenwerkingsovereenkomst kan SGIV een 

andere Deelnemer als Opdrachtgever aanwijzen waardoor de 

‘nieuwe’ Opdrachtgever de rechten en plichten van de 

‘vertrekkende’ Opdrachtgever overneemt. 

SGIV Samenwerkingsverband Gemeenschappelijke 

Informatievoorziening VTH, de georganiseerde samenwerking 

die de Deelnemers onderling hebben gecreëerd met het oog op 

het gezamenlijk inkopen, financieren, inrichten, implementeren 

en beheren van een gemeenschappelijke informatievoorziening 

voor de VTH-processen, uitsluitend ten behoeve van de 

Deelnemers. 

VTH / VTHA-taken Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (alsmede daartoe 

strekkende Advisering) 

VTH-Oplossing Het geheel van gehoste functionaliteiten dat door de SGIV van 

Leverancier wordt afgenomen voor de ondersteuning van VTH-

taken. 
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2 Algemeen 
 

Voor u ligt het Beschrijvend Document voor de Europese aanbesteding ‘Selectie, 

implementatie en beheer van een cloudoplossing voor Vergunningverlening, Toezicht en 

Handhaving’.  

2.1 Leeswijzer 

In dit Beschrijvend Document wordt achtereenvolgens ingegaan op het onderwerp van de 

aanbesteding en de te volgen procedure. Hoofdstuk 1 bevat een begrippenlijst. In hoofdstuk 2 

wordt de planning op hoofdlijnen weergegeven alsmede een verwoording van scope en 

kaders. In hoofdstuk 3 worden de procedurevoorschriften beschreven. Hoofdstuk 4 beschrijft 

het gunningsmodel. In hoofdstuk 5 zijn de Appendices benoemd en/of toegevoegd. 

2.2 Planning op hoofdlijnen 

Event Planning 

Versturen DBD 1 februari 2018 

Uiterste datum voor het stellen van vragen 23 februari 2018 

Datum publicatie Nota van Inlichtingen, 

fase 3 

28 februari 2018 

Uiterste datum ontvangst Inschrijvingen 12 maart 2018 

Beoordeling kwaliteitsdocumenten Week 11, 12 

Demo’s Week 13 

Interviewsessies Week 14 

Gunning onder voorbehoud 26 april 2018 

Bezwaartermijn  27 april 2018 – 18 mei 

2018 

Verificatie en concretisering plan en aanpak Weken 18 t/m 25 

Uitvoering PoC Weken 18 t/m 25 

(althans een nader te 

bepalen periode 

binnen deze termijn) 

Definitieve gunning ondertekening 

contractstukken en start implementatie 

1 juli 2018 

Tabel 1: Planning op hoofdlijnen 

 

2.3 Scope 

De inhoudelijke visie, alsmede de functionele en technische behoeftestelling, 

(project)doelstellingen en kaders voor de te implementeren en te beheren VTH-Oplossing zijn 

verwoord in de Projectstartarchitectuur, zie Appendix 5.2. Waar in dit Beschrijvend Document 

over (project)doelstellingen wordt gesproken, wordt uitsluitend geduid op de doelstellingen 

zoals deze zijn verwoord in de Projectstartarchitectuur.  
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In paragraaf 4.3 van de Selectieleidraad zijn de Opdracht en de kaders weergegeven, de 

‘vertrekcriteria’ voor de VTH-Oplossing. Onderstaand zijn deze verder aangescherpt. 

2.3.1 De Opdracht 

1. De Leverancier draagt zorg, met inachtneming van de in de 

Projectstartarchitectuur verwoorde (project)doelstellingen, alsmede de hierna in 

paragraaf 2.3.2 genoemde ‘kaders’, voor: 

o Oplevering van de gemeenschappelijke functionaliteit (de functionaliteit die 

ondersteunend is aan alle Deelnemers) van de VTH-Oplossing: 

� beschikbaarstelling, op basis van voldoende gebruiks- c.q. 

toegangsrechten (rol gebaseerd), van alle benodigde 

onderdelen/modulen van de VTH-Oplossing, inclusief het daarbij 

behorende beheer en onderhoud zoals beschreven in de SLA en GIBIT 

(inclusief het voorzien in patches, updates, upgrades (de 

productontwikkeling van de aangeboden VTH-Oplossing in het kader 

van de nieuwe Omgevingswet daar uitdrukkelijk bij begrepen), etc.); 

� beschikbaarstelling van een acceptatie- en productie-omgeving vanuit 

een afdoende beveiligd datacenter; 

� ontwerp van de gemeenschappelijke zaakgerichte 

procesondersteuning (van de 'Lichtblauwdruk' naar blauwdruk); 

� configuratie van de gemeenschappelijke inrichting (o.a.  zaakgerichte 

procesondersteuning o.b.v. (Licht)blauwdruk, dossiervorming, subject- 

en objectregistratie – en beheer); 

� beschikbaarstelling van ‘openbare’ basisgegevens (BAG, BRK, BGT, 

NHR) voor gebruik ten behoeve van alle functionaliteiten van de VTH-

Oplossing; 

� integratie met landelijke voorzieningen voor intake (o.a. OLO, AIM); 

� integratie met landelijke publicatievoorzieningen (zoals MijnOverheid, 

Berichtenbox, Decentrale Regelgeving, Officiële Bekendmakingen en 

toekomstige voorzieningen binnen het Digitaal Stelsel Omgevingswet) 

integratie met InspectieView Milieu van beide regionale 

uitvoeringsdiensten (bij voorkeur via één gedeelde aansluiting op de 

landelijke voorziening voor InspectieView Milieu); 

� het, op basis van door (een werkgroep van) Opdrachtgever te 

verstrekken teksten, ontwikkelen en implementeren van 300 

generieke sjablonen voor documentgeneratie in twee varianten (b1-

taalgebruik en formeel juridisch); 

� het ontwikkelen en implementeren van 50 standaardrapportages; 

� het leveren van (het) benodigde koppelvlak(ken), datamodel(len) en 

de data dictionary ten behoeve van de door de Deelnemers te bouwen 

(maatwerk)rapportages; 
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� uitvoering/begeleiding/ondersteuning van alle benodigde test- en 

acceptatieprocedures en het beschikbaar stellen van een daartoe 

geëigende acceptatie-omgeving; 

o oplevering (op de acceptatie- en daarna op de productie-omgeving) van elk 

van de compartimenten voor Bevoegde Gezagen en eventueel 

uitvoeringsorganisaties (batchgewijs, niet elke Deelnemer zal op hetzelfde 

moment de VTH-oplossing in gebruik nemen), met daarbinnen: 

� beschikbaarstelling van het compartiment voor gebruik en beheer 

door de Deelnemers (medewerkers van het bevoegd gezag én, indien 

de uitvoeringsorganisaties niet over een eigen compartiment zullen 

beschikken, de medewerkers van de uitvoeringsorganisaties die in het 

compartiment zullen werken); 

� Deelnemer-specifieke inrichting van de processen (zaaktypen) per 

compartiment, ontleend aan de gemeenschappelijke 

Zaaktypecatalogus, maar mét de couleur locale van de Deelnemers; 

� Deelnemer-specifieke technische’ inrichting (m.n. het geschikt maken 

van de generieke sjablonen voor toepassing in combinatie met de 

‘stationary’ – briefpapier, enveloppen, etc. – van de betreffende 

Deelnemer) van documentgeneratie op basis van de generieke 

sjablonen; 

� configuratie van alle context- en taakspecifieke ondersteuning van het 

compartiment (o.a. lokale regelgeving (verordeningen), ruimtelijke 

plannen, (integratie met) functionaliteit voor mobiel toezicht); 

� Deelnemer-specifieke integratie met kantoorautomatisering; 

� gestandaardiseerde - conform vigerende standaarden - koppelvlakken 

(‘stopcontacten’, door de Leverancier te leveren) per compartiment 

waarop de Deelnemer zijn DMS, Zaaksysteem, 

Webintakefunctionaliteit, tijdverantwoordingsfunctionaliteit, 

financiële administratie (zie PSA) kan aansluiten (middels ‘stekkers’, 

door de Deelnemers te leveren); 

� het uitoefenen van de regierol door Leverancier, vanwege een door 

hem geaccepteerde resultaatsverplichting jegens de Deelnemer(s), in 

relatie tot de betreffende derde partijen als het gaat om de realisatie 

van koppelingen met oplossingen van derde partijen; 

� aansluiting van het compartiment op het lokale register van het 

Bevoegd Gezag voor het bevragen van gegevens van burgers (indien 

geen aansluiting van de VTH-Oplossing op GBA-V mogelijk is); 

� datamigratie van de volgende, door de Deelnemer aan te leveren, 

soorten gegevens naar de VTH-Oplossing in/op basis van een door de 

Leverancier voorgeschreven (bestands)formaat:  
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• kerngegevens (voor VTH-taken relevante subject- en 

objectinformatie die niet betrokken kan worden uit 

basisregistraties, zoals bijvoorbeeld gegevens over 

‘inrichtingen’, ‘installaties’, et cetera) en  

• procesgegevens (ten minste de gestructureerde (alle 

vastgelegde RGBZ-objecten en hun attributen) en 

ongestructureerde (het zaakdossier met de zaakdocumenten, 

incl. metadata) informatie van de volgende ‘zaken’: de zaken 

waarin de vigerende vergunning(en) zijn behandeld, de twee 

meest recente ‘toezichtzaken’, eventuele lopende 

handhavingszaken (bijv. last onder 

dwangsom/bestuursdwang) en eventuele zaken waarin 

rechtsbescherming (bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) 

wordt behandeld); 

� opleiding t.b.v. het gebruik en functioneel beheer van de VTH-

Oplossing (voor verschillende groepen gebruikers - bijv. 

Administratieve Ondersteuning, Vergunningverleners, 

Toezichthouders, Adviseurs, Juristen - en functioneel beheerders) 

� inrichting autorisaties, logging en audittrails 

� uitvoering/begeleiding/ondersteuning van alle benodigde 

testprocedures in (een) specifiek(e) daarvoor ingerichte test- en/of 

acceptatieomgeving(en); 

2. De Leverancier zorgt voor het beheer van de VTH-Oplossing, aansluitend op de 

visie van SGIV op sourcing en het daaruit voortvloeiende beheermodel
1
.  

SGIV c.q. de Deelnemers bieden ondersteuning bij de implementatie van de VTH-Oplossing 

en stellen projectresources beschikbaar op het gebied van projectmanagement, 

verandermanagement, informatiemanagement/analyse, (functioneel/technisch) 

beheerders en processpecialisten (proceseigenaren, key users) voor de processen in scope 

van de Opdracht.  

 

                                                           
1 Het technisch beheer, het technisch applicatiebeheer en tweedelijnsondersteuning vallen onder de verantwoordelijkheid van de 

Leverancier. Eerstelijnsondersteuning aan gebruikers vindt plaats bij de Deelnemers. Gebreken/incidenten worden door de 

deelnemende organisaties gemeld bij Leverancier. (Functionele vragen) worden aan het SGIV gesteld. Het verhelpen van 

Gebreken/ incidenten vindt plaats op basis van een af te sluiten SLA (zie Appendix 5.8.3). Opdrachtgever richt binnen het SGIV een 

Gemeenschappelijke Beheer Organisatie (GBO) in, waarin het functioneel beheer van het centrale deel van de VTH-oplossing 

plaatsvindt. In het geval van Gebreken/incidenten met hoge prioriteit/impact wordt het GBO geïnformeerd door de Leverancier. 

Afspraken hierover worden vastgelegd in het SLA. Het GBO heeft wel inzicht in status en voortgang van het oplossen van 

Gebreken/ incidenten. 
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2.3.2 De kaders 

1. Voor de implementatie c.q. oplevering gelden de kaders/uitgangspunten zoals 

verwoord in de Projectstartarchitectuur. In aanvulling daarop gelden de volgende 

kaders/uitgangspunten: 

o eenmalige opslag, meervoudig gebruik van gegevens; 

o SGIV stelt hoge eisen aan de bruikbaarheid van de VTH-Oplossing, gedragen 

door een grote mate van beschikbaarheid en betrouwbaarheid. De 

Deelnemers zetten in op zelfredzame medewerkers die ruimte hebben om hun 

werk zelf vorm te geven. De VTH-Oplossing moet snel te begrijpen zijn waarbij 

medewerkers snel zelfstandig aan de slag kunnen; 

o de bediening van de VTH-Oplossing is op moderne en intuïtieve wijze mogelijk. 

De userinterface voldoet blijvend aan actuele standaarden en heeft een look 

en feel die aansluit bij deze tijd;  

o een goede zoekfunctionaliteit die bijdraagt aan een intuïtieve werking van het 

systeem en het bieden van de juiste informatie in elke gewenste context; 

o medewerkers hebben in elke context zo snel mogelijk de voor hen relevante 

informatie tot hun beschikking. De VTH-Oplossing houdt hier qua lay-out, 

interface en het presenteren en vindbaar maken van informatie rekening mee; 

o SGIV verwacht een contextafhankelijke helpfunctie om de zelfredzaamheid 

van haar medewerkers zo groot mogelijk te maken; 

o medewerkers kunnen snel en soepel door de procesflows heen werken 

waarbij de voor dat proces benodigde volledigheidscontroles standaard zijn 

ingebouwd; 

o de VTH-Oplossing is snel en reageert direct op handelingen van de gebruiker; 

o de VTH-Oplossing biedt een rol-gebaseerd autorisatiemodel; 

o de VTH-Oplossing ondersteunt waar nodig (denk aan 

buitendienstmedewerkers) het werken op verschillende en wisselende devices 

en interfaces. Daarbij is het systeem responsive en adaptive. 

o Leverancier voorziet in een modulaire systeeminrichting om een aantoonbaar 

robuust systeem samen te stellen, dat tegemoetkomt aan de specifieke 

continuïteitseisen van de verschillende procesketens; 

o archivering van ‘gegevens’ (gestructureerd en ongestructureerd) is mogelijk, 

gearchiveerde gegevens kunnen worden geraadpleegd en - conform wettelijke 

voorschriften - geautomatiseerd worden geschoond; 

o er zijn geen verschillen zijn tussen basis- en kerngegevens in verschillende 

modules. Geen replicaties en geen uitval van basis- en kerngegevens tussen de 

modules; 

o er kunnen integriteitschecks worden uitgevoerd en Leverancier levert de juiste 

(Nederlandstalige) documentatie om dit mogelijk te maken; 

o de VTH-Oplossing kan leestekens en diakritische tekens verwerken; 
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o de VTH-Oplossing valideert (en relateert) ingevoerde gegevens tegen (aan) 

basis- en kernregistraties (denk daarbij aan, maar niet gelimiteerd tot IBAN, 

BAG, Postcode, Kadaster) en de daarin gehanteerde formaten; 

o De data in de VTH-oplossing is toegankelijk en beschikbaar voor gebruik in 

(externe) rapportage-omgevingen. 

o alle gebruikerinteracties worden gelogd in verband met een audit trail; 

o voor gebruikers is duidelijk zichtbaar in welke omgeving (Acceptatie en 

Productie) gewerkt wordt. 

2. Voor de productontwikkeling van de Leverancier verwacht SGIV dat Leverancier: 

o tijdig de landelijke ontwikkelingen en veranderende toepasselijke wetgeving 

opneemt in de software; 

o bij versieovergangen zorgdraagt voor minimale verstoringen en minimale 

inspanning bij de Deelnemers; 

o goed geteste software oplevert voordat deze door SGIV in een 

acceptatieomgeving wordt getest; 

o zich zoveel mogelijk baseert op beproefde standaarden; 

o in beginsel geen maatwerk inricht in zijn systemen. Er dient zoveel mogelijk te 

worden uitgegaan van de standaard best practices aangeboden in de 

systemen. Leverancier dient van tevoren expliciet kenbaar te maken als er 

gebruik wordt gemaakt van maatwerk en geeft aan of dit tijdelijk is of niet 

(later zal worden opgenomen in de standaardsoftware, en derhalve ook in het 

releasebeleid). 

Opdrachtgever laat de Inschrijver geheel vrij in het bedenken van een VTH-Oplossing waarmee 

hij binnen de scope en kaders/uitgangspunten aan de (project)doelstellingen van SGIV zal 

voldoen. De Opdrachtgever verwacht hierbij dat de aangeboden VTH-Oplossing heel dicht bij 

de ‘core’ competenties van de eigen organisatie van de Inschrijver liggen, om zodoende de 

risico’s te minimaliseren. 

2.3.3 Plafondbedrag 

Opdrachtgever hanteert voor de Opdracht een plafondbedrag van € 3.650.000,- exclusief BTW, 

gerekend over 48 maanden, te rekenen vanaf ingangsdatum van de 

Samenwerkingsovereenkomst. Dit betekent dat de Inschrijver een totaaloplossing dient aan te 

bieden die het plafondbedrag niet mag overschrijden. In de plafondprijs en derhalve ook in uw 

Inschrijving zijn de (eenmalige en periodieke) diensten als genoemd in paragraaf 2.3.1 

begrepen, rekening houdend met de kaders als beschreven in paragraaf 2.3.2. Uiteraard mag 

de aangeboden prijs wel lager zijn. De prijs maakt onderdeel uit van het gunningscriterium, zie 

paragraaf 4.9.1.  

Binnen het plafondbedrag geldt dat Opdrachtgever per kalenderjaar een budget heeft 

vastgesteld. Deze budgets mogen eveneens niet worden overschreden in uw Inschrijving. De 
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budgets zijn als volgt vastgesteld, waarbij de jaren 2018 en 2022 gebroken jaren zijn vanwege 

genoemde termijn van 48 maanden: 

2018 
(start 01-7-2018: 

≈zes maanden) 

2019 
(twaalf maanden) 

2020 
(twaalf maanden) 

2021 
(twaalf maanden) 

2022  
( tot 30-06-2022: 

≈zes maanden) 

€ 522.000 € 1.043.700 € 1.043.700 € 650.000 € 325.000 
Tabel 2: Plafondbedragen per jaar 

In de periode van 01.07.2022 tot en met 31.12.2022 bedraagt de vergoeding eveneens € 

325.000 (vanaf 2021 geldt de ‘structurele’ vergoeding ad € 650.000 per jaar). In de jaren na 31 

december 2022 geldt de in de Samenwerkingsovereenkomst opgenomen indexeringsclausule 

van artikel 10.5.  

Voor meerwerkzaamheden geldt een maximum van € 125,- exclusief BTW per uur voor de 

inzet van een functionaris op senior niveau, ongeacht de rol die door Leverancier zal worden 

ingezet. 

Ondersteunende werkzaamheden bij upgrades en updates buiten de kantooruren vallen 

binnen de plafondprijs. 

Voor overige kaders wordt verwezen naar paragraaf 4.8. 

2.3.4 Bodemapplicatie 

De Deelnemers zien het als een toegevoegde waarde als ook de processen die betrekking 

hebben op de bodemkwaliteit adequaat kunnen worden ondersteund door de VTH-Oplossing 

(zie ook paragraaf 2.3.2.1 van de Projectstartarchitectuur). Immers, de processen die 

betrekking hebben op de bodemkwaliteit zijn nagenoeg gelijk aan de processen voor VTH van 

andere activiteiten die de fysieke leefomgeving betreffen en zouden dus, qua procesgang, 

goed kunnen worden ondersteund door de VTH-Oplossing. Echter, voor een adequate 

ondersteuning van de ‘bodemprocessen’ is daarnaast veel specifieke informatie en informatie-

uitwisseling nodig, o.a. over bodemlocaties en de activiteiten die daar plaatsvinden.  

Opdrachtgever heeft om die reden besloten de functionaliteit ‘bodem’ niet binnen de 

Opdracht (paragraaf 2.4.1) te benoemen en evenmin op voorhand ‘kaders’ hieromtrent te 

stellen (paragraaf 2.4.2). De functionaliteit zal daarentegen als optie worden meegenomen. 

Opdrachtgever wenst het aan de Inschrijvers over te laten om te bepalen of zij deze 

functionaliteit (optioneel c.q. als ‘kans’) wel of niet willen aanbieden. Indien de Inschrijver deze 

kans wil aanbieden dan dient hij deze kans in het sjabloon in Appendix 5.4 uit te werken én 

daarbij uitdrukkelijk te bevestigen dat áls de kans afgenomen wordt, de integratie tussen 

bodeminformatiecomponent en VTH-Oplossing volledig is geborgd, daarbij eveneens 

uitdrukkelijk beschrijvend wat de integratie precies behelst. De Inschrijver kan er daarbij voor 

kiezen een product van een derde aan te bieden, mits deze derde zich als 

onderopdrachtnemer bij Inschrijver aansluit. De kans zal vervolgens op dezelfde wijze worden 

beoordeeld als alle overige kansen die Inschrijver aanbiedt. Indien de Inschrijver ervoor kiest 
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deze kans niet aan te bieden dan kan hij de tekst uit de Appendix verwijderen, zonder dat dit 

enige consequenties voor de beoordeling van het kansendossier heeft. 

De kans kan door Opdrachtgever alleen bij de winnende Inschrijver worden afgenomen. Bij de 

voorlopig winnende Inschrijver zal SGIV bepalen of de optie wel of niet tot standaardoplossing 

voor ‘bodem’ zal worden benoemd. Het is daarna de beslissing van iedere individuele 

Deelnemer of de standaardoplossing wel of niet wordt afgenomen. Indien zij daar niet voor 

kiezen dan behouden ze hun reeds gekozen oplossing of zij dienen zelf voor eigen doeleinden 

een verwervingsprocedure te starten. Eventuele koppelingen dienen vervolgens op eigen 

kosten en voor eigen risico te worden aangebracht.  

Indien Opdrachtgever de kans als standaardoplossing voor de bodemfunctionaliteit benoemd 

worden de (prijs)voorwaarden van deze kans in een bijlage bij de 

Samenwerkingsovereenkomst opgenomen. Ook later toegetreden Deelnemers kunnen hiervan 

gebruik maken (omdat ze dan deelnemer zijn aan SGIV d.m.v. aanvulling van het Convenant). 

2.3.5 Indicatieve fasering 

Ter zake van de implementatie is globaal onderstaande fasering opgesteld.  De groepen zullen 

naar verwachting uit drie tot vijf Deelnemers bestaan. De verdeling is gebaseerd op 27 

deelnemers. 

Activiteit Planning 

Projectinitiatie / projectvoorbereiding Q3 2018 

Inrichten centrale informatievoorziening Q4 2018 

Aansluiten op landelijke voorzieningen Q4 2018 

Aansluiting deelnemers groep 1 Q1 2019 

Aansluiting deelnemers groep 2 Q2 2019 

Aansluiting deelnemers groep 3 Q3 2019 

Aansluiting deelnemers groep 4 Q4 2019 

Aansluiting deelnemers groep 5 Q1 2020 

Aansluiting deelnemers groep 6 Q2 2020 

Aansluiting deelnemers groep 7 Q3 2020 

Aansluiting deelnemers groep 8 Q4 2020 

Tabel 3: Globale fasering implementatie  
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3 Procedure 
 

In dit hoofdstuk wordt de procedurele gang van zaken ter zake van de gunningsfase toegelicht. 

Deze aanbesteding verloopt grotendeels digitaal via www.tenderned.nl. Inschrijvers wordt 

verwezen naar de toepasselijke instructies die via www.tenderned.nl zijn te downloaden voor 

leveranciers. 

3.1 Belangrijke adressen 

 

Opdrachtgever namens SGIV:  

Provincie Limburg 

Mw. drs. J.J.W. Nelissen RA, Directeur 

Gouvernement aan de Maas 

Limburglaan 10 

6229 GA Randwijck-Maastricht 

Postbus 5700 

6202 MA Maastricht 

 

Contactpersoon voor deze aanbesteding: 

Dhr. Mr. J. Schuilenburg, projectleider Aanbesteding 

 

3.2 Aankondiging 

Voor deze Europese aanbesteding heeft Opdrachtgever op 10 april 2017 een officiële 

aankondiging op www.tenderned.nl geplaatst. Het referentienummer van deze aanbesteding 

op TenderNed is 135352. Dit Beschrijvend Document is verspreid onder de geselecteerde 

Inschrijvers. 

3.3 Informatie-uitwisseling 

3.3.1 Verduidelijkingsvragen 

Schriftelijke vragen ter verduidelijking van dit Beschrijvend Document c.q. Appendices kunnen 

eenmaal, onder vermelding van "Nadere inlichtingen aanbesteding selectie VTH-oplossing" 

worden ingediend via TenderNed. Bij de vragen moet nauwkeurig worden aangegeven op welk 

deel van het Beschrijvend Document de vraag betrekking heeft, met vermelding van pagina- en 

paragraafnummer.  

Alle vragen worden schriftelijk beantwoord. De vragen en antwoorden, vervat in de 

zogenaamde 'Nota van inlichtingen', worden gepubliceerd op www.tenderned.nl. De Nota van 

inlichtingen wordt op 28 februari 2018 gepubliceerd. Hierin worden vragen beantwoord die tot 

uiterlijk 23 februari 2018, voor 12.00 uur zijn ingediend. De Nota van inlichtingen is alsdan een 

aanvulling op dit Beschrijvend Document en de informatie zoals verwoord in de Nota van 

inlichtingen prevaleert boven het gestelde in dit Beschrijvend Document. 

U wordt verzocht voor het stellen van vragen het formulier in Appendix 5.3 in te vullen en in 

Word via TenderNed aan te leveren, met het oog op snelle verwerking. 
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3.3.2 Opmerkingen naar aanleiding van het Beschrijvend Document 

Dit Beschrijvend Document is met zorg samengesteld. Met onjuistheden, gebreken of 

onvolkomenheden in de aanbestedingsprocedure of het Beschrijvend Document die niet 

uiterlijk op 23 februari 2018, uiterlijk 12:00 uur schriftelijk ter kennis van Opdrachtgever zijn 

gebracht kan Opdrachtgever voor wat betreft deze aanbesteding geen rekening houden. In het 

geval tekortkomingen niet aan Opdrachtgever ter kennis worden gebracht gaat Opdrachtgever 

ervan uit dat Inschrijvers ondanks eventuele tekortkomingen een adequate Inschrijving 

hebben kunnen indienen en hun Inschrijving onverkort gestand kunnen doen. 

3.4 Sluitingsdatum indienen Inschrijvingen 

De Inschrijving moet uiterlijk op 12 maart 2018, 12.00 uur Nederlandse tijd door 

Opdrachtgever zijn ontvangen op TenderNed. Direct na het verstrijken van de inschrijftermijn 

zal de inschrijvingskluis worden geopend. 

Het risico van vertraging tijdens de verzending en/of door onjuiste adressering is geheel voor 

rekening van de Inschrijver. Inschrijvers wordt om die reden geadviseerd niet tot het 

allerlaatste moment te wachten met het uploaden van de Inschrijving via TenderNed. 

3.5 Algemene eisen aan de Inschrijving 

3.5.1 Taal 

De Inschrijving dient volledig in de Nederlandse taal te zijn gesteld. Contractering en 

communicatie geschieden in de Nederlandse taal. 

3.5.2 Ondertekening 

De Inschrijving dient te worden ondertekend door één of meerdere personen die bevoegd zijn 

de onderneming te vertegenwoordigen. De bevoegdheid dient te kunnen worden vastgesteld 

aan de hand van de gegevens uit het handelsregister. Het is toegestaan een volmacht aan de 

Inschrijving toe te voegen in verband met vertegenwoordigingsbevoegdheid. 

3.5.3 Gegevens contactpersoon 

In de Inschrijving dienen van de contactpersoon aan de kant van de Inschrijver in de 

aanbiedingsbrief in ieder geval de volgende gegevens te worden opgenomen: 

• Naam 

• Functie 

• Organisatieonderdeel, waar de contactpersoon werkzaam is 

• Kantooradres 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• Verplichte documenten 
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De Inschrijver dient de volgende documenten als onderdeel van zijn Inschrijving op te nemen. 

De Inschrijving dient als een ZIP-bestand te worden geupload op TenderNed en bevat de 

volgende bestanden. 

Omschrijving Bestandsnaam 

1. Aanbiedingsbrief (o.m. gegevens 

contactpersoon, zie paragraaf 3.5) 

01Aanbiedingsbrief_<bedrijfsnaam> 

2. Scopebeschrijving, zie paragraaf 4.5 en 

Appendix 5.7 

02Scopebeschrijving_<bedrijfsnaam> 

3. Risicodossier, zie paragraaf 4.2 en 

Appendix 5.5 

03Risicodossier_<bedrijfsnaam> 

4. Kansendossier, zie paragraaf 4.3 en 

Appendix 5.4 

04Kansendossier_<bedrijfsnaam> 

5. Verklaring mededinging en 

belangenverstrengeling, zie Appendix 5.6 

05Verklaringmededinging_<bedrijfsnaam> 

6. Inschrijfprijs, zie paragraaf 4.8 en 

Appendix 5.11 

06Inschrijfprijs_<bedrijfsnaam> 

Tabel 4: Verplichte documenten 

Voor het Risicodossier en het Kansendossier benut u maximaal twee pagina's A4 per 

onderbouwing/dossier. In alle gevallen bent u verplicht gebruik te maken van de Appendices 

zoals die in hoofdstuk 5 zijn toegevoegd. Het is niet toegestaan de lay out te veranderen, het 

lettertype en de lettergrootte aan te passen. Wel mogen de marges om de tabellen heen 

worden verkleind. De sjablonen dienen in 'portrait' te worden aangeleverd. 

Voor de Scopebeschrijving gebruikt u maximaal tien pagina's A4 (maximaal 5.500 woorden). 

Gebruik voor de Scopebeschrijving het formulier in Appendix 5.7. 

Aan Opdrachtgever kunnen geen kosten in rekening worden gebracht in verband met het 

uitbrengen van de Inschrijving, eventuele aanvullingen c.q. verduidelijkingen daarop, 

deelname aan een demo, de daarvoor uit te voeren werkzaamheden, het deelnemen aan 

interviews en deelname aan de concretiseringsfase en uitvoering van de hieruit voortvloeiende 

werkzaamheden. 

3.6 Overige eisen 

• Alle aangeboden prijzen, tarieven en kosten zijn vermeld in Euro's, zoveel mogelijk 

gespecificeerd, inclusief reiskosten, exclusief BTW. 

• Reistijd kan niet in rekening worden gebracht. 

• Aangeboden uurtarieven zijn nimmer hoger dan € 125,00 exclusief BTW en inclusief 

alle overige kosten. 

• Inschrijver verklaart dat hij ermee akkoord gaat dat prijswijzigingen niet eerder van 

kracht zijn dan na schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever.  

• Manipulatief inschrijven is niet toegestaan.  

• De Inschrijver is verplicht de Verklaring mededinging en belangenverstrengeling in te 

vullen en te ondertekenen. 
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3.7 Beoordelingsprocedure 

De beoordelingsprocedure is beschreven in hoofdstuk 4 (gunningsmodel). 

3.8 Voorbehoud 

Opdrachtgever is niet verplicht een Opdracht in het kader van deze aanbestedingsprocedure te 

gunnen. Een dergelijk besluit wordt slechts bij hoge uitzondering genomen. Inschrijvers 

hebben alsdan geen recht op vergoeding van kosten gemaakt in het kader van of schade 

ontstaan ten gevolgde van de onderhavige aanbesteding. 

3.9 Communicatie 

Het is Inschrijvers niet toegestaan op andere dan de in het Beschrijvend Document beschreven 

wijze met medewerkers van Opdrachtgever over de aanbesteding te communiceren. 

Beïnvloeding van bij de aanbesteding betrokken medewerkers leidt tot uitsluiting van 

deelname. 

3.10 Gestanddoening 

De Inschrijver doet zijn Inschrijving gestand voor een periode van 90 dagen, gerekend vanaf de 

sluitingsdatum voor het indienen van de Inschrijvingen. Mocht tegen onderhavige 

aanbesteding een kort geding worden aangespannen, dan zal de gestanddoeningstermijn van 

de Inschrijvingen automatisch worden verlengd tot veertien dagen na de uitspraak van de 

voorzieningenrechter. In overige gevallen behoudt Opdrachtgever zich het recht voor de 

Inschrijvers te verzoeken de gestanddoeningstermijn te verlengen. 

Een Inschrijver die een Inschrijving heeft ingediend kan zich niet meer terugtrekken. De 

Inschrijving is onherroepelijk voor de duur van de gestanddoeningstermijn. 

3.11 Toepasselijk recht en geschillen 

Op zowel deze aanbestedingsprocedure als de te sluiten samenwerkingsovereenkomst is het 

Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is 

uitgesloten. Alle geschillen voortvloeiende uit onderhavige aanbestedingsprocedure, alsmede 

uit de te sluiten overeenkomst, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde 

burgerlijke rechter in de gemeente Maastricht. 

3.12 Bezwaren 

Voor het maken van bezwaar wordt de wettelijke bezwaarprocedure bij uitsluiting toegepast.  

Hierbij geldt het volgende: 

• Opdrachtgever dient onverwijld over bezwaren te worden geïnformeerd. 

• De bezwaartermijn (inclusief het aanhangig maken van een vordering in kort geding) 

bedraagt maximaal twintig kalenderdagen. 

• De rechtbank Maastricht is exclusief bevoegd kennis te nemen van eventuele 

gerechtelijke procedures.  
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• De inleidende dagvaarding dient gelijktijdig met het aanvragen van een datum voor 

een kortgeding aan Opdrachtgever te worden verstrekt.  

• Na het verstrijken van de bovengenoemde termijn is uw recht om bezwaar te maken 

tegen het betreffende besluit vervallen. 

• Het niet in acht nemen van bovengenoemde voorschriften leidt tot niet-

ontvankelijkheid van het bezwaar. 

 

Het voornemen tot gunningsbesluit wordt direct na vaststelling van de voorlopig winnende 

Inschrijving schriftelijk bekend gemaakt. Bovengenoemde bezwaarprocedure vangt aan op de 

datum van dagtekening van het voornemen tot gunningsbesluit. Indien Opdrachtgever moet 

besluiten dat de concretiseringsfase opnieuw moet worden doorlopen zal de alsdan afvallende 

Inschrijver gebruik kunnen maken van bovenstaande bezwaarprocedure. 
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4 Gunningsmodel 
 

4.1 Kwaliteitsdocumenten 

Opdrachtgever hanteert bij het gunnen van de Opdracht het gunningscriterium 'Economisch 

meest voordelige Inschrijving' (EMVI).  

De Inschrijver die een Inschrijving indient levert drie kwaliteitsdocumenten in: 

1. Risicodossier  

2. Kansendossier 

3. Scopebeschrijving 

 

De kwaliteitsdocumenten worden opgesteld met behulp van de sjablonen en het formulier in 

de Appendices 5.4, 5.5 en 5.7. 

 

4.2 Risicodossier 

Wij ontvangen graag een beschrijving van de risico's die u voorziet in het project. Het gaat 

hierbij om het identificeren van risico's die volgens u buiten uw eigen invloedsfeer liggen. 

Opdrachtgever wil daarbij graag weten hoe u deze risico's denkt te gaan minimaliseren en 

beoordeelt daarbij in welke mate u sturing zult geven aan het project, visionair bent en bereid 

bent verantwoordelijkheid te nemen. Ook hier geldt weer dat u een onderbouwing geeft die in 

zichzelf 'dominant' is. In dit kader dient u derhalve aan te geven: 

• waarom een risico een belangrijk risico is; 

• hoe het risico wordt gemitigeerd; 

• hoe het mitigeren van het risico wordt gemeten; 

• waarom de mitigerende maatregel gaat werken; 

• wat u gaat doen als de beoogde beheersmaatregel niet voldoende is. 

 

4.3 Kansendossier 

Wij ontvangen graag een beschrijving van de kansen die u voorziet in het project. U wordt in 

dit kader in staat gesteld om een aantal 'extra's' aan te bieden. U toont bij het aanbieden van 

een kans toegevoegde waarde aan, waarbij u verder gaat dan de minimale eisen van de 

Opdracht. Kansen die, gelet op de geformuleerde scope, eigenlijk onderdeel zouden moeten 

zijn van de Inschrijving zijn geen echte kansen. 

Indien een door u aangereikte kans het aanbieden van een beheersmaatregel betreft die geld 

kost of als u een risico overneemt dan dient u aan te geven wat de extra kosten zijn als u een 

beheersmaatregel treft of een risico overneemt.  

Kansen gaan derhalve verder dan de vraagscope. Uiteraard moeten de baten groter zijn dan de 

lasten, waarbij baten ook andere zaken dan geld kunnen betreffen. Opdrachtgever beoordeelt 

het kansendossier maar is nooit verplicht een kans ('optie') af te nemen, het zijn extra's die 



 20

Opdrachtgever wel of niet kan inkopen (dit betekent tevens dat de items geen onderdeel zijn 

van de te beoordelen prijsstelling). Aangeboden extra's vallen buiten de plafondprijs. Waar 

gaat 't om: 

• alles waarmee u denkt zich te onderscheiden van andere Inschrijvers, voorbij de 

(directe) scope van de Opdracht; 

• alle beheersmaatregelen die extra geld kosten en extra bijdragen aan het beter/sneller 

realiseren van (project)doelstellingen (en die daarom meer kosten dan de 

minimumoplossing); 

• alle andere voorstellen die extra bijdragen aan het realiseren van de 

(project)doelstellingen (en die meer kosten dan het minimum); 

• het overnemen van risico's die eigenlijk bij Opdrachtgever horen (tegen lagere kosten 

dan wanneer Opdrachtgever dat risico zou dragen) waardoor de 

(project)doelstellingen beter kunnen worden gerealiseerd; 

• items die voorbij de scope van de Opdracht zijn of voorbij de verwachting van 

Opdrachtgever (maar wel de (project)doelstelling raken). 

 

Ter zake van de onderhavige Opdracht is er sprake van een optie: ‘Bodemapplicatie’. Zie 

hieromtrent ook paragraaf 2.3.4. Opdrachtgever heeft deze optie als ‘kans’ in Appendix 5.4 

verwoord. In het kader van het kansendossier wordt u verzocht deze kans als een door u 

aangereikte kans te beschouwen waarbij bovenstaande uitleg onverkort van toepassing is (u 

dient dus aan de hand van bovenstaande opsomming de kans te onderbouwen). Het is tevens 

toegestaan hiervoor gebruik te maken van partners c.q. onderaannemers (hetgeen overigens 

ook generiek voor deze aanbesteding geldt). Indien u deze optie niet als kans wenst aan te 

bieden kunt u de betreffende tekst uit het kansendossier verwijderen, zonder dat dit negatieve 

gevolgen heeft bij de beoordeling. 

4.4 Hoeveelheid risico's en kansen 

Opdrachtgever is geen expert en kan om die reden niet aangeven hoeveel risico's en kansen de 

Inschrijver dient te beschrijven. Wel is duidelijk dat aan ieder project risico's kleven en dat er 

bij elk project kansen bestaan. Het risicodossier en het kansendossier worden ieder in zijn 

geheel van één (gemiddelde) score voorzien. Het is geen zaak om zo veel mogelijk risico's en 

kansen te benoemen en de Inschrijver toont zijn expertrol ook niet aan indien hij slechts 

enkele of geen enkele risico's en kansen benoemt en onderbouwt. Het is daarom de 'kunst' om 

reële risico's en kansen zo volledig mogelijk te benoemen en te onderbouwen. 

4.5 Scopebeschrijving 

De Inschrijver geeft in dit onderdeel aan hoe hij de scope van de door hem aangeboden 

dienstverlening ziet. Hierbij gebruikt de Inschrijver de omschrijving zoals deze in paragraaf 2.3 

is verwoord en waarvoor een sjabloon als Appendix 5.7 bij dit Beschrijvend Document is 

gevoegd (inclusief de verwijzing naar de Appendices, die deels zijn geüpdate) en de Inschrijver 

geeft aan in wat voor onderdelen de scope in te delen is en wat Opdrachtgever kan 

verwachten van de Inschrijver. De scopebeschrijving wordt beoordeeld op de volgende 

aspecten: 
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• De volledigheid, blijkens de beschrijving van Inschrijver, waarmee wordt voldaan aan 

het gestelde omtrent de kwantitatieve en kwalitatieve scope zoals deze door 

Opdrachtgever in paragraaf 2.3.1 is verwoord, daarbij door Inschrijver ook aandacht 

bestedend aan aspecten die door hem buiten de scope worden geplaatst; 

• De mate waarin Inschrijver, blijkens zijn beschrijving, expliciet voldoet aan de gestelde 

kaders in paragraaf 2.3.2; 

• Visie op aanpak en uitvoering van de Opdracht. Dit aspect wordt beoordeeld aan de 

hand van het door het beoordelingsteam gepercipieerde realiteitsgehalte; 

• Identificatie van belangrijkste activiteiten en prestaties inzake de uitvoering van de 

Opdracht met onderscheid naar: 

o Activiteiten en prestaties Inschrijver 

o Activiteiten en prestaties Opdrachtgever 

• Ambitie en commitment Inschrijver. 

 

4.6 Demo's 

De Inschrijvers dienen een (interactieve) demo te verzorgen. De uitvoering van de demo maakt 

onderdeel uit van de gunningsprocedure. Tijdens de demo wordt door Inschrijver een 

proefopstelling ingericht op basis van een door Opdrachtgever verstrekte use cases (deze 

worden bij de Nota van Inlichtingen, fase 3, aan de Inschrijvers toegezonden). Interactief 

betekent dat de leden van het projectteam tijdens de uitvoering van de demo vragen kunnen 

stellen ter toetsing. Nadere informatie omtrent de demo wordt in de Nota van Inlichtingen 

verwoord. 

4.7 Interviews 

De interviews vormen een belangrijke stap in het beoordelingsproces. De achtergrond hiervan 

is dat betrokken sleutelpersonen uiteindelijk een project kunnen maken of breken. De 

interviews worden daarom gehouden met de sleutelpersonen. Dit zijn mensen van de 

Inschrijver die het project kunnen overzien en zich accountable opstellen. Zij zijn ook de 

personen die de risico's moeten kunnen identificeren. Hier kan worden gedacht aan 

projectmanagers, architecten, lead consultants (migratie, configuratie), etc. (dus niet de 

accountmanagers en overige commerçanten). Het zijn dus de mensen die straks daadwerkelijk 

de Opdracht gaan uitvoeren. De interviews zijn NIET bedoeld om uitspraken te doen over de 

kwaliteit van de geïnterviewde persoon in generieke zin (er hoeft dan ook geen CV te worden 

ingezonden). De vragen die worden gesteld zijn erop gericht te achterhalen in welke mate de 

geïnterviewde in staat is de Opdracht van A tot Z te overzien (nog voordat het project is 

gestart), in welke mate de geïnterviewde accountability toont, in welke mate hij risico's kan 

inschatten en wat hij daaraan gaat doen. De doelstelling van de geïnterviewde zou derhalve 

moeten zijn om dit daadwerkelijk aan te tonen. 

Er vinden per Inschrijver maximaal twee interviews plaats. De interviews worden in een één op 

één setting gehouden, waarbij één vertegenwoordiger van het projectteam van Opdrachtgever 

het interview afneemt van één sleutelpersoon. Hierbij zijn de overige leden van het 
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projectteam als beoordelaar aanwezig. De interviews vinden overigens in een besloten setting 

plaats (geen publiek of toehoorders toegestaan, anders dan het projectteam). 

De inhoud van de interviews wordt in een geluidsopname vastgelegd. Er wordt één score 

toegekend, waarbij van de twee aan de geïnterviewden toegekende scores het gemiddelde 

volgens de gebruikelijke regels worden afgerond naar één cijfer uit de in paragraaf 4.9.2 

verwoorde reeks. 

4.8 De prijs 

Naast bovengenoemde kwaliteitsdocumenten wordt de Inschrijver gevraagd een all-in 

totaalprijs aan te bieden. Hierbij geldt: 

• De prijs mag niet hoger zijn dan het plafondbedrag en de onderliggende budgetten. 

• De prijs omvat alle aspecten die minimaal benodigd zijn om de Opdracht en 

(project)doelstellingen te realiseren. 

• Alle benodigde Gebruiksrechten voor alle Deelnemers zijn inbegrepen, alsmede het ter 

beschikking stellen van Upgrades en Updates (zie voor definitie: GIBIT). 

• Extra kansen moeten worden opgenomen in het kansendossier en mogen de 

plafondprijs overschrijden. 

• De prijs omvat de beheersmaatregelen die nodig zijn om de (project)doelstellingen te 

realiseren, zonder dat risico's van Opdrachtgever worden overgenomen. 

 

4.9 Scoregrondslag 

Opdrachtgever hanteert bij deze aanbesteding het gunningscriterium 'vanuit economisch 

oogpunt meest voordelige Inschrijving' (EMVI). 

Op basis van de kwaliteitsscore Q en de prijs P van de Inschrijvingen wordt per Inschrijver een 

totaalscore F bepaald. De Inschrijver met de laagst berekende F-score komt voor voorlopige 

gunning in aanmerking. 

Bij de bepaling van de 'F-score' hanteert Opdrachtgever een Q-score voor de aangeboden 

functionaliteit (de scores op de kwaliteitsdocumenten, plus de scores voor demo en 

interviews) en een P-score voor de prijsstelling. 

4.9.1 Prijs (P-score) 

De beoordeling van de prijs geschiedt op basis van een beoordeling van de door Inschrijver 

gecalculeerde totaalprijs exclusief BTW. 

De totaalscore 'P' wordt berekend op basis van de totaalprijs P over een periode van 48 

maanden (TCO). 

4.9.2 Q-score 

De Q-score bepaalt de kwaliteitsscore van de ingediende Inschrijving. De Q-score wordt 

bepaald door de beoordeling van: 
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• het risicodossier 

• het kansendossier 

• de scopebeschrijving 

• de demo 

• de interviews 

 

Onderdelen met betrekking 

tot de kwaliteit 

Weging  Vindplaats 

Risicodossier 10% § 4.2 

Kansendossier 10% § 4.3 

Scopebeschrijving 30% § 4.5 

Demo 25% § 4.6 

Interviews 25% § 4.7 

 100%  
Tabel 6: Wegingsfactoren binnen Q-score 

Beoordeling van de kwaliteitsdocumenten geschiedt door het beoordelingsteam, bestaande 

uit materiedeskundigen binnen de Deelnemers. Daarnaast zijn een aanbestedingsexpert, een 

inkoper en een jurist betrokken bij de procesgang van het beoordelen.  

De scores van de diverse materiedeskundigen worden in een plenaire vergadering besproken 

en gezamenlijk vastgesteld op een heel cijfer (0,1,2,3,4). Vervolgens worden de scores 

verwerkt in een beoordelingsmatrix (Excel) waarin de wegingsfactor wordt toegepast en de 

onderdeel-scores worden berekend. 

Deze onderdeelscores worden tenslotte gewogen opgeteld tot een kwaliteitsscore Q. De laagst 

mogelijke score is nul en de hoogst mogelijke score bedraagt 100% zodat de werkelijk 

behaalde score wordt omgerekend naar een percentage van de maximaal haalbare score. 

De kwaliteitsdocumenten, de demo en de interviews worden beoordeeld op de volgende 

vijfpuntschaal: 

Score Waardering Betekenis 

0 Slecht  • de Inschrijver heeft het aspect (kans, risico of scope-items) niet met 

dominante informatie onderbouwd c.q. de uitwerking sluit niet aan 

bij de geformuleerde scope en/of 

randvoorwaarden/uitgangspunten  

• de Inschrijver heeft de werking van het gevraagde (de casus) niet 

aangetoond tijdens de demo 

• de geïnterviewde overziet het project niet, stelt zich niet 

accountable op of geeft geen blijk van begrip van het c.q. de 

aspect(en) c.q. is niet in staat de aspecten te onderbouwen 

1 Onvoldoende • de Inschrijver heeft het aspect (kans, risico of scope-items) beperkt 

met dominante informatie onderbouwd c.q. de uitwerking sluit 

beperkt aan bij geformuleerde scope en/of 
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randvoorwaarden/uitgangspunten; 

• De Inschrijver heeft de werking van het gevraagde (de casus) in 

geringe mate aangetoond tijdens de demo 

• de geïnterviewde overziet het project in geringe mate, stelt zich 

onvoldoende accountable op of geeft onvoldoende blijk van begrip 

van het c.q. de aspect(en) c.q. is onvoldoende in staat de aspecten 

te onderbouwen 

2 Voldoende • de Inschrijver heeft een belangrijk deel van het aspect (kans, risico 

of scope-items) in beschouwing genomen en voldoende met 

dominante informatie onderbouwd. De uitwerking sluit voldoende 

aan bij de geformuleerde scope en/of 

randvoorwaarden/uitgangspunten; 

• De Inschrijver heeft de werking van het gevraagde (de casus) 

voldoende aangetoond tijdens de demo  

• de geïnterviewde overziet het project in voldoende mate, stelt zich 

in voldoende mate accountable op en geeft voldoende blijk van 

begrip van de aspecten en is in voldoende mate in staat de 

aspecten te onderbouwen 

3 Ruim 

voldoende 

• de Inschrijver heeft het aspect (kans, risico of scope-items) vrijwel 

geheel in beschouwing genomen en vrijwel volledig met dominante 

informatie uitgewerkt. De uitwerking sluit grotendeels aan bij de 

geformuleerde scope en/of randvoorwaarden/uitgangspunten 

• De Inschrijver heeft de werking van het gevraagde (de casus) 

vrijwel geheel aangetoond tijdens de demo 

• de geïnterviewde overziet het project vrijwel geheel, stelt zich 

overwegend accountable op en geeft blijk van begrip van de 

aspecten en is goed in staat de aspecten te onderbouwen 

4 Goed • de Inschrijver heeft het aspect (kans, risico of scope-items) geheel 

in beschouwing genomen en volledig en met dominante informatie 

uitgewerkt. De uitwerking getuigt van inlevingsvermogen in de 

situatie en vraagstelling van de gemeente. De uitwerking sluit 

volledig aan bij de geformuleerde scope en/of 

randvoorwaarden/uitgangspunten. 

• De Inschrijver heeft de werking van het gevraagde (de casus) 

volledig aangetoond tijdens de demo 

• De geïnterviewde overziet het project volledig, stelt zich volledig 

accountable op en geeft volledig blijk van begrip van de aspecten 

en is uitstekend in staat de aspecten te onderbouwen 
Tabel 7: betekenis toe te kennen scores 

De zinsneden ‘klein deel’, ‘beperkt’, ‘geringe mate’, ‘voldoende’, ‘belangrijk deel’ en ‘vrijwel 

volledig’ duiden, gelet op het woordgebruik, verhoudingen aan en geen concrete getallen. Het 

totale beeld bij de beoordeling levert de ‘beschouwing’ op.  

Als bij de opgevoerde beschrijvingen en/of beweringen ‘gebreken’ worden aangetroffen 

(beschrijving/bewering doet niet ter zake, meetbare onderbouwing ontbreekt, c.q. niet 
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onderbouwd met dominante informatie), betekent dat toekenning van de score ‘1’ 

(ongewogen). 

Als de essentie wel kan worden gelezen, maar het totaalbeeld is goed noch slecht, er zijn geen 

echte gebreken, maar de onderbouwing is twijfelachtig, soms wel en soms niet aanwezig, etc.: 

levert dat een score ‘2’ (ongewogen) op. 

Als alle opgevoerde aspecten essentieel zijn waardoor een positief beeld ontstaat, maar 

waarbij de onderbouwing op ondergeschikte punten niet altijd adequaat of met dominante 

informatie is onderbouwd: levert dat een score ‘3’ (ongewogen) op. 

4.9.3 F-score 

Op basis van de totale kwaliteitscore Q en de totaalprijs P wordt tenslotte volgens 

onderstaande formule de totaalscore F bepaald: f = p
a
 / q

(1-a)
 

• f = totaalscore 

• q = kwaliteitscore 

• a = 0,3 de weging van de prijs 

• p = totaalprijs 

 

De score F representeert de voor kwaliteitsverschillen gecorrigeerde offerteprijs, uitgaande 

van een zogeheten geometrische weging. Op basis van de F-score wordt de voorlopig 

winnende Inschrijver bepaald. 

Rekenvoorbeeld (Excel-sheet) 

 

Waarbij B5 =(B4^0,3) / (B3^0,7) en waarbij C5 = (C4^0,3) / (C3^0,7) 

Figuur 1: Rekenvoorbeeld F-score 

4.10 Concretiseringsfase 

Met het bepalen van de voorlopig winnende Inschrijver is de gunningsfase van het project nog 

niet afgesloten. De Opdracht wordt nog niet definitief gegund. De voorlopig winnende 



 26

Inschrijver gaat samen met Opdrachtgever de concretiseringsfase in. De concretiseringsfase 

neemt maximaal acht weken in beslag.  

Tijdens deze fase krijgt (uitsluitend) de voorlopig winnende Inschrijver de gelegenheid om te 

laten zien hoe zijn aanbieding er concreet in detail uitziet. De doelstelling is dat duidelijk wordt 

wat er wel en niet in het aanbod zit, het identificeren of het aanbod ook daadwerkelijk 

acceptabel is, het verkrijgen van een duidelijker beeld van de 'over en weer' verwachtingen, 

het verduidelijken van prestatie-indicatoren en de meting ervan te operationaliseren en het 

komen tot een overeenkomst en een SLA. 

Er wordt nu in de echte inhoud gedoken (de techniek). Opdrachtgever kan in deze fase al haar 

zorgen delen met de Inschrijver. De Inschrijver moet hier iets mee doen en aantonen dat hij 

een expert is (dit proces noemen we 'challengen'). Het project moet van A tot Z worden 

doorgrond. Het gaat hier dus niet langer om het zoeken naar de beste leverancier maar wel 

om het creëren van transparantie en accountability waardoor het project succesvol kan zijn.  

 

In de concretiseringsfase zal tevens een ‘proof of concept’ (PoC) worden gehouden. Daarbij zal 

de voorlopig winnende Inschrijver een afgekaderd deel van de implementatiewerkzaamheden 

ter goedkeuring bij het projectteam moeten aanbieden. Nadere informatie omtrent de PoC zal 

in de Nota van Inlichtingen worden verstrekt.  

 

Tijdens de concretiseringsfase zal ook met de Inschrijver worden besproken welke kansen er 

zullen worden afgenomen en welke niet. Indien Inschrijver een bodemapplicatie als kans heeft 

aangeboden zal ook worden besproken of deze wel of niet als standaardoplossing vanuit SGIV 

zal worden aangeboden bij de Deelnemers. Indien dit het geval is bepalen de Deelnemers zelf 

of zij wel of geen gebruik van de optie willen maken. 

 

De concretiseringsfase wordt afgesloten met de 'award meeting' waarbij we komen tot een 

definitieve gunning. Het eindproduct van de concretiseringsfase is een door Inschrijver 

opgesteld en door Opdrachtgever goed te keuren detailplan van aanpak en 

ondertekeningsgereed exemplaar van de Samenwerkingsovereenkomst. Indien Opdrachtgever 

in deze fase niet tot goedkeuring van een detailplan van aanpak en/of 

Samenwerkingsovereenkomst komt, komt de voorlopig winnende Inschrijver niet voor 

definitieve gunning van de Opdracht in aanmerking. In dat geval zal Opdrachtgever de 

concretiseringsfase opnieuw doorlopen met de als tweede geëindigde Inschrijver. 

Ter zake van de te sluiten overeenkomsten geldt het volgende kader. 

In Appendix 5.9 zijn concepten de diverse overeenkomsten bij dit Beschrijvend Document 

gevoegd, alsmede de toepasselijke GIBIT-voorwaarden. Opdrachtgever schrijft de bepalingen 

van de overeenkomsten niet dwingend voor maar deze vormen voor de onderhavige Opdracht 

wel het uitgangspunt voor de contractering. De voorlopig winnende Inschrijver dient 

gedurende de concretiseringsfase een concreet contractvoorstel uit te werken, gebaseerd op 

de voorliggende voorwaarden.  

Een en ander houdt tevens in dat er tijdens de gunningsfase niet zal worden gecommuniceerd 

over de inhoud van de concepten van de overeenkomsten.  
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Na afronding van de concretiseringsfase vangt de uitvoeringsfase aan en worden de 

aangeboden voorzieningen van het project geïmplementeerd. De Europese aanbesteding is nu 

definitief afgerond. 
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5 Appendices 
 

5.1 Lichtblauwdruk SOLL processen 

Zie limburg.vth.wiki 

5.2 Programma Start Architectuur 

<separate pdf-file> 

5.3 Sjabloon voor het stellen van vragen 

<separate pdf-file> 

5.4 Sjabloon Kansendossier 

<separate Word-file> 

5.5 Sjabloon Risicodossier 

<separate Word-file> 

5.6 Verklaring mededinging en belangenverstrengeling 

<separate Word-file> 

5.7 Formulier Scopebeschrijving 

<separate Word-file> 

5.8 Prijzenformulier 

<separate Excel-file> 

5.9 Concept overeenkomsten 

5.9.1 Concept Samenwerkingsovereenkomst 

<separate pdf-file> 

5.9.2 Concept Model Overeenkomst van opdracht 

<separate pdf-file> 

5.9.3 Concept Service Level Agreement 

<separate pdf-file> 

5.9.4 GIBIT 

<separate pdf-file> 
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5.10 Verdeling werkzaamheden implementatie 

 

 

 

 

 Leverancier Deelnem

er 

 

 

 

 

 

 

Activiteit 

 

 

 

 

 

 

Item 

G
e

m
e

e
n

sc
h

a
p

p
e

li
jk

 

C
e

n
tr

a
a

l 
(v

o
o

r 
a

ll
e

 

co
m

p
a

rt
im

e
n

te
n

) 

 G
e

m
e

e
n

sc
h

a
p

p
e

li
jk

 p
e

r 

d
e

e
ln

e
m

e
r 

(C
o

m
p

a
rt

im
e

n
t)

 

W
e

rk
za

a
m

h
e

d
e

n
 t

e
 

v
e

rr
ic

h
te

n
 d

o
o

r 

D
e

e
ln

e
m

e
r 

Configuratie Zaaktypen X X  

Producten en diensten X X  

Basisgegevens X   

Metadatamodellen (TMLO) X X  

Sjablonen X X  

Managementinformatie X X  

Gebruikers (beheerders) X X  

Gebruikers  X  

Logging + auditing X   

Inrichting t.b.v. zaak-en 

documentservices 

X   

Integratie met 

landelijke 

voorzieningen 

 

BAG 

 

X 

  

NHR X   

BRK X   

BGT X   

OLO X   

AIM X   

Inspectieview Milieu X   

Integratie decentraal Zaaksysteem  X X 

DMS  X X 

Kantoorautomatisering  X X 

Documentgeneratie/sjabloongenerator  X X 

Authentificatie (AD/LDAP)  X X 

Autorisatie  X  

GBA   X X 
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Web-intake  X X 

Post-intake  X X 

Managementinformatie  X X 

Financiële administratie  X X 

Tijdverantwoording  X X 

Migratie Migratie / conversie  gegevens  X X 

Migratie / conversie  documenten  X X 

Techniek Infrastructuur X X  

Opslagruimte X X  

Bandbreedte X X X 
Tabel 8: Verdeling werkzaamheden implementatie 
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1 Inleiding 
Deze projectstartarchitectuur volgt het Nederlandse Overheid Referentie Architectuur-

sjabloon voor de Project Startarchitectuur. In dit document worden begrippen met een 

hoofdletter aangeduid; deze begrippen zijn in hoofdstuk 1 van het Definitief Beschrijvend 

Document gedefinieerd. 

1.1 Vraagstelling 

1.1.1 Aanleiding en doelstelling 

Deze projectstartarchitectuur is ontwikkeld voor het project AvÉ (Allen voor Eén) door het 

Architectuurteam. Hieronder wordt eerst kort de aanleiding geschetst voor het starten van het 

project AvÉ. 

Met de vorming van de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUDs) in 2013 is er in het uitvoeren 

van de VTH-taken van gemeenten en provincie veel veranderd, zowel in procesmatige zin als 

bezien vanuit een informatieperspectief. Processen en de bijbehorende informatie zijn soms 

integraal ‘verhuisd’ naar de RUD en in andere gevallen ‘geknipt’ over Bevoegd Gezag en RUD. 

Dit heeft ook zijn uitwerking gehad op de informatievoorziening van zowel de Bevoegde 

Gezagen als de RUDs in Limburg. 

Het ’netwerkmodel’ dat de RUD Limburg-Noord heeft geïmplementeerd, betekent dat de RUD 

alle taken uitvoert in de systemen van het Bevoegd Gezag waarvoor de taak wordt uitgevoerd. 

Hierdoor beschikt elk individueel Bevoegd Gezag wel over een actuele administratie van alle 

uitgevoerde taken - zowel de eigen VTH-taken als de taken die door de RUD voor het Bevoegd 

Gezag zijn uitgevoerd -, maar is er voor de RUD niet één centrale plek waar alle informatie over 

uitgevoerde en nog uit te voeren taken inzichtelijk zijn. Dit belemmert het coördineren van de 

RUD-werkzaamheden en maakt het nagenoeg onmogelijk milieu-informatie te delen met 

ketenpartners (bijvoorbeeld via InspectieView Milieu). 

De RUD Zuid-Limburg beschikt wél over eigen informatievoorziening (lees: VTH-applicatie) 

voor de uitvoering van zijn taken en heeft daarmee minder last van de administratieve 

vervlechting die in Noord speelt. Toch is ook het beschikken over eigen informatievoorziening 

niet vrij van nadelen: door de verdeling van taken over Bevoegde Gezagen en RUD is het lastig 

op één plaats een volledig en integraal beeld te krijgen van inrichtingen en locaties. De RUD 

weet niet alles wat het Bevoegd Gezag weet en vice versa. Theoretisch zou dit met 

koppelingen tussen de VTH-applicatie van de RUD en de VTH-applicaties van alle Bevoegde 

Gezagen opgelost moeten kunnen worden, maar de praktijk is weerbarstig: de technische en 

functionele complexiteit die daarmee gepaard gaat, maakt dit geen uitvoerbaar scenario. 

Last, maar zeker not least, geldt voor alle betrokken partijen - de RUDs, hun opdrachtgevers 

(gemeenten en provincie) en ketenpartners (bijv. veiligheidsregio’s en waterschappen) - dat zij 

allemaal geconfronteerd worden met een ingrijpende wetswijziging: vrijwel alle wetgeving die 

betrekking heeft op het domein van de fysieke leefomgeving wordt herzien en opgenomen in 
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één nieuwe wet: de Omgevingswet, geflankeerd door een viertal Algemene Maatregelen van 

Bestuur (AMvB’s). De rijksoverheid noemt dit zelf een van de grootste wetgevingsoperaties 

sinds de Grondwet van Thorbecke (1848). Hier past geen uitgebreide verhandeling over de 

Omgevingswet, maar wel de notie dat de belangrijkste verandering die de Omgevingswet 

nastreeft is dat burgers, bedrijven en instellingen niet meer geconfronteerd worden met de - 

interne - taakverdeling tussen overheidsorganisaties en de vele loketten die daarbij horen. Een 

ieder die iets (een activiteit) wil uitvoeren (de ‘initiatiefnemer’) kan zich wenden tot het 

landelijke loket, kan daar bepalen wat mag en niet mag en wordt vervolgens bediend door één 

overheid. Hoe die overheid ‘intern’ de beoordeling van of het toezicht op die activiteit heeft 

georganiseerd, blijft verborgen voor de initiatiefnemer. 

De ambities van de Omgevingswet kunnen niet worden gerealiseerd zonder ingrijpende 

vernieuwingen in de informatievoorziening van alle bij de fysieke leefomgeving betrokken 

partijen. Landelijk zal een Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) worden gerealiseerd waarin 

naast Intake-voorzieningen voor activiteiten - zoals het Omgevingsloket Online (OLO) en de 

Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) - een stelsel van informatiehuizen (vergelijkbaar met 

basisregistraties) is voorzien waarin de gegevens over specifieke aspecten - zoals Geluid, 

Luchtkwaliteit, Bodemkwaliteit, Externe Veiligheid, et cetera - voor heel Nederland centraal 

worden geregistreerd en ontsloten. Deze informatiehuizen ‘voeden’ geografische 

informatievoorzieningen die in het DSO worden opgenomen, zoals de Risicokaart 

(risicokaart.nl) en de Atlas van de Leefomgeving (atlasleefomgeving.nl). Ook de planologie in al 

zijn stadia (ruimtelijkeplannen.nl) maakt onderdeel uit van het DSO.  

Uiteraard staat of valt dit landelijke Digitaal stelsel Omgevingswet met een adequate 

informatievoorziening van alle voor de fysieke leefomgeving verantwoordelijke centrale en 

decentrale overheden. Hoewel op dit moment slechts de contouren van het DSO zijn 

geschetst, zullen honderden overheidsorganisaties (rijksoverheid, provincies, gemeenten, 

waterschappen, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s) moeten participeren in dit DSO om de 

ambities van de Omgevingswet waar te maken. Er zullen vanuit de informatievoorziening van 

alle overheidsorganisaties ‘voedende’ en ‘afnemende’ verbindingen moeten worden gemaakt 

met het DSO om ervoor te zorgen dat in het DSO te allen tijde een actueel beeld bestaat en/of 

dat actuele beeld wordt gebruikt in de processen die de overheidsorganisaties uitvoeren m.b.t. 

de fysieke leefomgeving (zoals planologische processen, vergunningverlening, toezicht, 

handhaving, advisering). De functionaliteiten van het DSO zullen geleidelijk worden 

(door)ontwikkeld respectievelijk geïntegreerd; het volledige DSO moet - zo is de planning nu - 

in 2024 volledig operationeel zijn 

Het project AvÉ stelt zich tot doel één gemeenschappelijke informatievoorziening te verkrijgen 

voor alle Deelnemers. In een tweede project ÉvA (Eén voor Allen) zal de met AvÉ verkregen 

gemeenschappelijke informatievoorziening worden geïmplementeerd en in een afgebakend 

tijdsbestek gefaseerd in gebruik worden genomen door de Deelnemers. Het einddoel van deze 

projecten is het oplossen van de huidige problemen in de processen die RUDs, hun 
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opdrachtgevers en ketenpartners ervaren en daarnaast gezamenlijk - op één plaats - 

oplossingen te vinden en implementeren voor de uitdagingen die de Omgevingswet en het 

bijbehorende Digitaal stelsel Omgevingswet met zich mee zullen brengen. 

1.1.2 Opdracht, resultaat en beoogd effect 

Deze Projectstartarchitectuur (PSA) schetst de architectuurkaders waarbinnen de 

gemeenschappelijke informatievoorziening die met AvÉ wordt verkregen en die met ÉvA wordt 

geïmplementeerd, moet passen. Deze PSA is in eerste aanleg ontwikkeld door het 

Architectuurteam van AvÉ ten behoeve van het opstellen van de aanbestedingsdocumenten. 

Het Architectuurteam beveelt aan deze PSA gedurende de uitvoering van de projecten AvÉ en 

Eva te onderhouden door deze aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Alleen 

dan kan deze PSA gedurende de inkoop-, implementatie- én exploitatiefase dé architecturale 

toetssteen blijven bij het maken van keuzes ten aanzien van scope, inrichting en gebruik van 

de gemeenschappelijke informatievoorziening. Let wel: de - versie van de - PSA die bij het 

Definitief Beschrijvend Document is gevoegd, is maatgevend voor de Inschrijvingen en gunning 

van de Opdracht. Eventuele wijzigingen in volgende versies van de PSA kunnen uitsluitend na 

overeenstemming met de Leverancier leiden tot wijziging van de overeenkomst met de 

Leverancier. 

1.1.3 Opdrachtgever en Opdrachtnemer 

Opdrachtgever van deze Projectstartarchitectuur is de Stuurgroep van het project Allen voor 

Eén. Als deze PSA ook in volgende fasen wordt onderhouden en toegepast, zal het 

Opdrachtgeverschap steeds opnieuw worden belegd bij een voor die fase toepasselijk 

gremium. 

Opdrachtnemer van de Projectstartarchitectuur is de Projectleider AvÉ. De Projectleider heeft 

op zijn beurt aan het Architectuurteam gevraagd deze uitwerking van de 

Projectstartarchitectuur te verzorgen. 

1.2 Beslis- en discussiepunten 

Deze Projectstartarchitectuur is formeel vastgesteld door de Stuurgroep van het project AvÉ. 

Toekomstige versies worden vastgesteld door het besluitvormende gremium dat voor 

volgende fasen (implementatie en exploitatie) verantwoordelijk is. 

1.3 Aanpak, werkwijze 

1.3.1 Betrokken bij totstandkoming 

Het Architectuurteam van AvÉ draagt gedurende het project zorg voor de ontwikkeling en het 

beheer van de Projectstartarchitectuur. Na de ontwikkeling van de eerste versie is de 

Projectstartarchitectuur - kaderstellend - gedeeld met de overige projectteams en 

klankbordgroepen van het project. Ontwikkelde inzichten binnen deze gremia zijn vervolgens 

weer verwerkt in nieuwe versies van deze Projectstartarchitectuur. 
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De gremia die zo - direct of indirect - hebben bijgedragen aan de voorliggende versie van de 

Projectstartarchitectuur zijn: 

Inhoudelijk 

• Architectuurteam 

• Klankbordgroep Architectuur 

• Projectteam Vergunningverlening 

• Projectteam Toezicht en Handhaving 

• Projectteam Specialismen 

• Projectteam Inkoop 

• Projectteam Organisatie 

Besluitvormend 

• Projectgroep AvÉ: advies over besluitvorming aan de Stuurgroep AvÉ 

• Stuurgroep AvÉ: besluitvorming over - nieuwe versies van de - Projectstartarchitectuur 

1.3.2 Relaties met andere projecten 

De projectorganisatie AvÉ is een samenwerkingsverband van overheids- en 

uitvoeringsorganisaties binnen de provincie Limburg dat tot doel heeft het verkrijgen van de 

gemeenschappelijke informatievoorziening die de uitvoering van alle VTH-taken van de 

Deelnemers ondersteunt. Binnen het samenwerkingsverband wordt een tweede project - Één 

voor Allen, ÉvA - uitgevoerd ten behoeve van de implementatie van de met AvÉ verkregen 

gemeenschappelijke informatievoorziening bij de deelnemende organisaties. Uiteraard is er 

een nauw verband tussen deze twee projecten. Op het moment van publicatie van het 

Definitief Beschrijvend Document zal het samenwerkingsverband zijn geformaliseerd en onder 

de naam Samenwerkingsverband Gemeenschappelijke Informatievoorziening VTH (SGIV) de 

verdere uitvoering van AvÉ en ÉvA gestalte geven. 

Op grotere afstand staan projecten van individuele Deelnemers, bijvoorbeeld ter 

voorbereiding op de komst van de Omgevingswet. In deze Projectstartarchitectuur kan, 

vanwege het gemeenschappelijke karakter ervan, geen rekening worden gehouden met 

dergelijke lokale projecten bij Deelnemers. Wel hoopt en verwacht het Architectuurteam dat 

deze Projectstartarchitectuur ook bruikbare kaders bevat voor de projecten die individuele 

Deelnemers ontwikkelen en uitvoeren. 

2 Toekomstige situatie 

2.1 Omgevingsmodel, scope/afbakening en belangrijkste kaders 

2.1.1 Omgevingsmodel 

Het beeld van de omgeving - zowel in de huidige als toekomstige situatie - wordt geschetst aan 

de hand van de houtskoolschetsen die zijn gebruikt in de gesprekken met bestuurders en 

medewerkers van de verschillende bij AvÉ betrokken overheidsorganisaties. 
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Uit onderstaand, sterk versimpeld, beeld wordt duidelijk hoe versnipperd de informatie van de 

fysieke leefomgeving in een regio is. Elk Bevoegd Gezag, verbeeld in onderstaande figuur door 

een ‘taartpunt’, beschikt uitsluitend over de informatie die van belang is voor de eigen 

wettelijke taken. De RUD werkt ofwel in de VTH-omgeving van het Bevoegd Gezag waarvoor 

het een specifiek proces uitvoert (dit is de situatie in Limburg-Noord), dan wel in een eigen 

systeem dat voorafgaand aan elke procesgang moet worden geactualiseerd met de informatie 

uit de VTH-omgeving van het Bevoegd Gezag waarvoor een proces wordt uitgevoerd en na 

uitvoering de binnen de RUD geproduceerde informatie weer moet synchroniseren met de 

VTH-omgeving van het Bevoegd Gezag (dit is de situatie in Zuid-Limburg). In beide scenario’s is 

er op geen enkel moment op één plaats een actueel beeld van de situatie voor de gehele regio 

en veelal ook niet voor de situatie per Bevoegd Gezag. De uitwisseling van gegevens en 

dossiers tussen organisaties geschiedt handmatig (via een soort ‘gedeelde map’); dit is niet 

alleen arbeidsintensief, maar ook foutgevoelig en compliceert daarnaast vervolgprocessen 

(denk aan archivering).   
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Afbeelding 1: Houtskoolschets huidige situatie 

De oplossing die met AvÉ en ÉvA wordt nagestreefd, is het naar één voorziening brengen van 

de functionaliteit en informatie die nodig is voor de processen die betrekking hebben op de 

fysieke leefomgeving. Als alle organisaties (Bevoegde Gezagen, uitvoeringsorganisaties als 

RUDs en veiligheidsregio’s) van deze gemeenschappelijke informatievoorziening gebruikmaken 

leidt dit tot een Single Point of Truth (SPoT) voor de gehele keten.  
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Afbeelding 2: Houtskoolschets toekomstige situatie 

In bovenstaand beeld wordt een ‘taart’ - die de gemeenschappelijke informatievoorziening 

verbeeld - geschetst waarin elk Bevoegd Gezag zijn eigen ‘taartpunt’ (compartiment) heeft 

voor de uitvoering van de eigen wettelijke taken. Elke compartiment is verbonden met de 

lokale informatievoorziening van het betreffende Bevoegd Gezag1. De taken die het Bevoegd 

Gezag heeft ‘uitbesteed’ aan een uitvoeringsorganisatie zoals de Regionale Uitvoeringsdienst 

(in donkerblauw weergegeven, dit kan uiteraard ook de Veiligheidsregio zijn) worden door de 

RUD in de ‘taartpunt’ van het betreffende Bevoegd Gezag uitgevoerd2. De RUD werkt zo ‘over’ 

                                                           
1 De in de houtskoolschets afgebeelde koppelingen naar de lokale functionaliteiten voor zaakbeheer (Zaaksysteem), document-, 

dossier- en archiefbeheer (DMS), Basisgegevens en Omgevingsloket Online (OLO), zijn indicatief. In de verdere uitwerking van deze 

PSA wordt benoemd welke lokale functionaliteiten daadwerkelijk met de gemeenschappelijke informatievoorziening (de VTH-

Oplossing) zullen worden verbonden. 
2 Het is ook mogelijk dat de RUD in een eigen ‘taartpunt’ (compartiment) de taken voor de verschillende Bevoegde Gezagen 

uitvoert. Essentieel is dat de ketensamenwerking en de daarvoor benodigde informatie-uitwisseling - zowel tussen 

compartimenten van de VTH-Oplossing als met landelijke voorzieningen en decentrale systemen - en procesintegratie daarvan 

geen hinder ondervindt. Ook het archiveren zaakdossiers die door de RUD worden gecreëerd tijdens de uitvoering van de taken 
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de verschillende taartpunten heen en voert, afhankelijk van de afspraken met de individuele 

Bevoegde Gezagen, meer of minder taken per Bevoegd Gezag uit. Indien de situatie dat vraagt, 

bijvoorbeeld in crisissituaties of bij de uitwisseling van informatie met andere (landelijke) 

inspectiediensten, kan de volledige taart worden bevraagd om een allesomvattend beeld te 

krijgen van de situatie in de regio. 

2.1.2 Scope / afbakening 

De door de Deelnemers aan AvÉ gewenste gemeenschappelijke informatievoorziening 

ondersteunt alle taken op het gebied van Vergunningverlening (inclusief ontheffingen en 

toestemmingen), Toezicht, Handhaving en Advisering en alle daarmee samenhangende 

processen die betrekking hebben op de (fysieke) leefomgeving voor alle Deelnemers3.  

Niet in scope zijn de taken en processen die betrekking hebben op planvorming (zoals het 

opstellen van Omgevingsvisies en -plannen) en het opstellen van algemene (decentrale) regels. 

Op basis van deze scope heeft het Architectuurteam een afbeelding gemaakt in de ‘beeldtaal’ 

van NORA (2.0) van de Informatiearchitectuur van de gemeenschappelijke 

informatievoorziening (verder te noemen: de VTH-Oplossing) en de omgeving waarin deze 

moet gaan functioneren. Aan de hand van deze afbeelding heeft het Architectuurteam de 

‘functionele scope’ van de VTH-Oplossing afgebakend en benoemd welke verbindingen er 

dienen te zijn tussen de VTH-Oplossing en landelijke voorzieningen en de lokale 

informatievoorziening van de Deelnemers. 

                                                                                                                                                                          

die Bevoegd Gezagen aan de RUD hebben opgedragen, moet moeiteloos bij elk van die Bevoegde Gezagen in de daarvoor 

bestemde voorzieningen kunnen plaatsvinden.  
3 Tenzij specifieke taken of processen in de aanbestedingsdocumenten expliciet zijn uitgesloten. 
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Afbeelding 3: functionele architectuur gemeenschappelijke informatievoorziening (en omgeving) 

De functionele componenten die in bovenstaande afbeelding zijn omsloten door de 

onderbroken lijn (streepjeslijn, daarbinnen tekstueel ook gemarkeerd met ‘GV’), zijn onderdeel 

van de scope van de VTH-Oplossing en worden hieronder - in § 2.3 - functioneel beschreven.  

2.2 Stakeholders 

De stakeholders van deze projectstartarchitectuur zijn: 

Stakeholder Belang 

Deelnemer De Deelnemer kan bepalen of de functionele behoefte die in deze 
projectstartarchitectuur is beschreven correspondeert met de 
bestaande, door de Deelnemer gebruikte, VTH(A)-functionaliteit. 
Tevens is de Deelnemer in staat de consequenties te overzien van 
het gemeenschappelijk gebruik van de VTH-Oplossing, bijvoorbeeld 
met betrekking tot de ruimte voor ‘couleur locale’ en de 
inspanningen die moeten worden gepleegd om de VTH-Oplossing te 
verbinden aan de informatievoorziening van de Deelnemer. 

Inschrijver De Inschrijver kan aan de hand van de projectstartarchitectuur een 
goed te beoordelen functionele beschrijving geven van de VTH-
Oplossing die door de Inschrijver wordt aangeboden. 

Leverancier De Inschrijver die door de aanbestedende dienst is geselecteerd, is in 
staat binnen de kaders van deze projectstartarchitectuur de VTH-

Secundair (gastheer)

papieren archief

databaseAutomatisering

papieren archief

databaseFinancieel

Procesondersteuning (GV)

papieren archief

databaseExpertisemodule 3

papieren archief

databaseExpertisemodule 2

papieren archief

databaseExpertisemodule 1

papieren archief

databaseBodeminfo-module

papieren archief

databaseVTH-module

Generiek (GV)

gegevens / geo
magazijn

documenten
magazijn (DMS)

Frontoffice landelijk

Ondernemersplein

Mijn.Overheid.nl

Overheid.nl

OLO

Basisregistraties landelijk

GBA(-V) NHR BAG BRK BGT

Proces landelijk

Inspectieruimte

InspectieView Milieu

OLO

Koppelfunctionaliteit (GV)

Landelijke (service)bus (Digikoppeling / Diginetwerk)

legenda

kanalen

werkprocessen

opslag

aansluit-
voorziening IvM

Deel-
nemer 1

ZM

DMS

Deel-
nemer 2

ZM

DMS

Deel-
nemer …

ZM

DMS

Deel-
nemer …

ZM

DMS

Deel-
nemer …

ZM

DMS

Deel-
nemer …

ZM

DMS

Deel-
nemer z

ZM

DMS

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Ih Bodem Ih Geluid Ih Lucht Ih …
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Oplossing te implementeren en onderhouden. 

  

 

2.3 Oplossingsrichting 

2.3.1 Functionele kenmerken van de VTH-Oplossing als geheel 

Voordat de individuele componenten uit Afbeelding 3: functionele architectuur 

gemeenschappelijke informatievoorziening (en omgeving) worden belicht, wordt eerst 

ingegaan op een aantal functionele kenmerken die voor de gehele VTH-Oplossing moeten 

gelden. 

2.3.1.1 Compartimentering 

De belangrijkste ambitie die met de gemeenschappelijke informatievoorziening wordt 

nagestreefd, is het ondersteunen van samenwerking tussen de actoren die gezamenlijk 

verantwoordelijk zijn voor de levering van producten en diensten (een vergunning, inspectie, 

et cetera) die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Door te kiezen voor één 

technische en functionele VTH-Oplossing4 verwachten deze actoren dat tal van problemen en 

ongemakken die in de huidige praktijk die samenwerking belemmeren, worden weggenomen 

of op zijn minst worden verkleind. 

Natuurlijk betekent dit niet dat alle subject-, object- en procesinformatie van al die 

verschillende actoren op één hoop kan worden gegooid om er vervolgens samen ‘mooie 

dingen mee te gaan doen’. De voornaamste reden waarom dat niet kan of mag is de scheiding 

van - veelal wettelijk vastgelegde - verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden, 

resulterend in (niet uitputtend): 

• lokaal beleid 

• lokale regelgeving 

• lokale (be)sturing 

• lokale verantwoording 

• lokale financiering 

Het adagium Samen waar dat kan, maar apart waar dat moet is daarmee een goede typering 

van zowel de ambities / intenties van de samenwerkende organisaties, als van de 

ondersteuning die daarvoor door de VTH-Oplossing moet worden geboden.  

Daarom moet de VTH-Oplossing logisch, functioneel én technisch kunnen worden 

onderverdeeld in compartimenten, één compartiment per Bevoegd Gezag. In zo’n 

compartiment worden alle VTH-taken van het betreffende Bevoegd Gezag uitgevoerd, door 

medewerkers van dat Bevoegd Gezag en/of medewerkers van een uitvoeringsorganisatie 

                                                           
4 En daarnaast ook op inhoudelijke aspecten te streven naar maximale gemeenschappelijkheid, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling 

en implementatie van gemeenschappelijke zaaktypen. 
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(regionale uitvoeringsdienst, veiligheidsregio) dat van het Bevoegd Gezag opdracht heeft 

gekregen (delen van) taken in naam van dat Bevoegd Gezag uit te voeren. 

Elk Bevoegd Gezag in Limburg (de provincie, álle gemeenten én de twee veiligheidsregio’s5) 

heeft daarom een compartiment nodig, ook als een Bevoegd Gezag niet deelneemt aan het 

samenwerkingsverband SGIV. Immers: ook als een Bevoegd Gezag niet deelneemt aan het 

samenwerkingsverband SGIV en er om die reden ook geen medewerkers van dat Bevoegd 

Gezag in het betreffende compartiment zullen werken, zullen medewerkers van 

uitvoeringsorganisaties (regionale uitvoeringsdienst, veiligheidsregio) het betreffende 

compartiment nog steeds moeten kunnen gebruiken voor de uitvoering van de taken die de 

uitvoeringsorganisatie in opdracht van dat betreffende - niet-deelnemende - Bevoegd Gezag 

moeten uitvoeren.  

Samenvattend zijn er dus twee mogelijke groepen - muterende - gebruikers voor elk 

compartiment: medewerkers van het Bevoegd Gezag en medewerkers van een 

uitvoeringsorganisatie die in opdracht van het Bevoegd Gezag taken uitvoeren.  

Ten overvloede: andere ketenpartners - bijvoorbeeld wettelijke adviseurs, al dan niet met 

instemmingsrecht6 - zijn geen - muterende - gebruikers binnen het compartiment van het 

Bevoegd Gezag dat een bepaalde (aan)vraag behandelt; dergelijke ketenpartners hebben een 

eigenstandige bevoegdheid en worden formeel door het Bevoegd Gezag - middels het 

aanvragen van een (advies)product of -dienst - uitgenodigd hun bijdrage te leveren aan de 

(aan)vraag waarover het Bevoegd Gezag moet besluiten. Als zo’n ketenpartner tevens 

gebruiker is van de VTH-Oplossing, wordt het ‘ketenproduct’ binnen het compartiment van de 

ketenpartner vervaardigd en niet binnen het compartiment van het Bevoegd Gezag dat 

verantwoordelijk is voor het ‘eindproduct’.  

Uiteraard is het wel de verwachting van Deelnemers aan het samenwerkingsverband SGIV dat 

de informatie-uitwisseling die daartoe tussen verschillende compartimenten nodig is, 

eenvoudig mogelijk is (lees: geen of minimale handelingen vergt van zowel de behandelaar van 

de ‘hoofdzaak’ - Bevoegd Gezag - als de behandelaar van de ‘deelzaak’ - wettelijke adviseur -). 

Voor de informatie-uitwisseling met ketenpartners die de VTH-Oplossing niet gebruiken, 

worden - indien beschikbaar - landelijke standaarden gebruikt. 

                                                           
5 De veiligheidsregio’s voeren veel adviestaken uit in opdracht van gemeenten en fungeren in die hoedanigheid als 

‘uitvoeringsorganisatie’. Veiligheidsregio’s hebben echter ook een eigen wettelijke bevoegdheid op grond van art. 31 van de Wet 

Veiligheidsregio’s: de aanwijsbevoegdheid voor bedrijfsbrandweren. Daarnaast zijn veiligheidsregio’s bevoegd om - naast het 

gevraagde advies in opdracht van gemeenten - op grond van art. 10, lid c. van de Wet Veiligheidsregio’s ook ongevraagd advies te 

geven aan het college van Burgemeester en Wethouders. Veiligheidsregio’s kwalificeren om die reden - anders dan regionale 

uitvoeringsdiensten die géén eigen wettelijke bevoegdheden hebben - niet alleen als ‘uitvoeringsorganisatie’ maar ook als 

Bevoegd Gezag. En horen om die reden ook een ‘eigen’ compartiment te hebben binnen de VTH-Oplossing. 
6 Zowel binnen de vigerende wetgeving voor de fysieke leefomgeving als in de toekomstige Omgevingswet zijn adviseurs - lees: 

andere overheidsorganisatie(s) dan de voor een bepaald besluit bevoegde overheidsorganisatie - benoemd wier advies en/of 

instemming (vaak: een ‘verklaring van geen bedenkingen’ onder de vigerende wetgeving) moet worden gevraagd alvorens het 

Bevoegd Gezag een besluit neemt. 
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Noot: tijdens de consultatie van Inschrijvers is gebleken dat het een alternatief kan zijn dat 

uitvoeringsorganisaties (regionale uitvoeringsdiensten, veiligheidsregio’s) vanuit een eigen 

compartiment taken uitvoeren voor de verschillende opdrachtgevers (Bevoegde Gezagen, 

inclusief niet-Deelnemers). Daarmee worden uitvoeringsorganisaties op dezelfde wijze 

betrokken bij de uitvoering van bevoegd gezag-taken als ‘ketenpartners’ (zoals hierboven 

beschreven). Als de samenwerking tussen opdrachtgevers en uitvoeringsorganisaties geen 

hinder ondervindt van deze ‘extra’ compartimenten, is een dergelijke vertaling van de 

functionele behoefte van Opdrachtgever / Deelnemers naar de VTH-Oplossing uiteraard 

acceptabel: het gaat immers om het maximaal ondersteunen van de ketensamenwerking 

tussen partijen en de daarvoor benodigde informatiedeling / informatie-uitwisseling en 

procesintegratie.  

2.3.1.2 Software as a Service 

De VTH-Oplossing wordt aangeboden conform het Software as a Service
7-leveringsmodel. Alle 

functionaliteit die is bestemd voor eindgebruikers en functioneel  beheer, is te benaderen / 

gebruiken door middel van webbrowsers8 op zowel desktop- en laptop-computers, alsmede 

webbrowsers en/of ‘apps’ op mobiele apparaten9 (smartphones, tablets). Gebruikers 

(eindgebruikers, beheerders) ervaren geen vermijdbare hinder van dit leveringsmodel (‘hinder’ 

als: verplicht gebruik van terminal server / remote desktop-verbindingen, separaat inloggen, 

geen of beperkte toegang tot functionaliteit via ‘apps’ op mobiele apparaten als er geen 

dataverbinding tot stand kan worden gebracht, et cetera). 

De VTH-Oplossing wordt centraal gehost (inclusief technisch beheer en applicatiebeheer), door 

de leverancier van de VTH-Oplossing.  

2.3.1.3 Autonome beschikbaarheid 

De VTH-Oplossing is door de Deelnemers aan SGIV aangemerkt als een bedrijfskritische 

applicatie. Hoewel het ‘normale gebruik’ vooral tijdens kantooruren zal plaatsvinden, is het 

van belang dat de VTH-Oplossing ook buiten kantooruren beschikbaar is, zodat in geval van 

calamiteiten (bijvoorbeeld: toezicht of handhaving buiten kantooruren, incidenten, crises) de 

daarvoor benodigde functionaliteit kan worden gebruikt. Een beschikbaarheidspercentage van 

99,5% tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag, 08.00 - 18.00 uur) en 98% buiten 

kantooruren (gemeten per maand) of hoger, is gewenst. 

De gevraagde beschikbaarheid geldt voor de volledige functionaliteit - en alle daarmee 

samenhangende gegevens - die door de VTH-Oplossing wordt geboden. Dit betekent dat de 

VTH-Oplossing autonoom dient te - kunnen - functioneren: ook als gekoppelde bronsystemen 

(denk aan landelijke voorzieningen voor basisregistraties of decentrale systemen - bijvoorbeeld 

                                                           
7 Zie: https://en.wikipedia.org/wiki/Software_as_a_service  
8 Ten minste: de laatste drie versies van Chrome (Google), Edge (Microsoft), Firefox (Mozilla), Internet Explorer (Microsoft), Safari 

(Apple). 
9 Besturingssystemen van ondersteunde mobiele apparaten: ten minste de laatste 2 major versies van IOS (Apple) en Android 

(Google). 
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een zaaksysteem of documentbeheersysteem van een Deelnemer) niet beschikbaar zijn, levert 

de VTH-Oplossing de volledige functionaliteit en gebruikt daarvoor de - laatst bekende - 

gegevens uit bronsystemen die niet beschikbaar zijn. 

2.3.1.4 Toepassing van standaarden 

De VTH-Oplossing wordt gebruikt door een groot aantal Deelnemers in een complexe 

omgeving en binnen een domein waarin het belang van ketensamenwerking steeds groter 

wordt. De Deelnemers aan SGIV beogen met het gemeenschappelijk gebruik van de VTH-

Oplossing - en daarbij behorende flankerende afspraken over harmonisatie - zoveel mogelijk 

organisatorische, functionele en technische hindernissen op te ruimen. 

Toch zal dit gemeenschappelijk gebruik van één VTH-Oplossing ter ondersteuning van de taken 

binnen het VTHA-domein door de Deelnemers aan SGIV geen oplossing opleveren voor alle, in 

de huidige praktijk bestaande, problemen en obstakels. In de eerste plaats niet, omdat niet 

alle partijen die deel uitmaken van de VTHA-keten, gebruik zullen maken van de VTH-

Oplossing. Landelijke inspecties (bijvoorbeeld IL&T, inspectie SZW), Politie en Openbaar 

Ministerie zullen de VTH-Oplossing niet gebruiken.  

Daarnaast introduceert het gemeenschappelijk gebruik van één VTH-Oplossing voor een 

domein nieuwe obstakels: die gemeenschappelijke VTH-Oplossing moet immers weer worden 

geïntegreerd met de informatievoorziening van elk van de Deelnemers aan SGIV. Bijvoorbeeld 

t.b.v. de ‘intake’ en daarop volgende behandeling binnen de VTH-Oplossing van 

vergunningaanvragen voor een APV-product, het synchroniseren van ‘zaakgegevens’ t.b.v. de 

ondersteuning van klantcontacten (veelal belegd in een Klantcontactcentrum) en het dossier- 

en archiefbeheer waarvoor elke Deelnemer verantwoordelijk is. 

Om niet van de regen in de drup te geraken door het kiezen voor een gemeenschappelijke 

VTH-Oplossing, is het cruciaal dat de VTH-Oplossing maximaal gebruik maakt van standaarden. 

De VTH-Oplossing dient daarom zowel voor de inrichting (gebaseerd op de informatiemodellen 

die zijn ontwikkeld voor o.a. ‘zaakgericht werken’), informatie-uitwisseling (gebaseerd op 

uitwisselingsstandaarden), registratie en presentatie (denk aan de standaarden voor 

basisregistraties, presentatie van geoinformatie), als niet functionele aspecten (denk aan 

schaalbaarheid, betrouwbaarheid, beveiliging, et cetera) zoveel als mogelijk aan te sluiten op 

(vastgestelde en/of de facto) courante (inter)nationale standaarden en best practices, waarbij 

vastgestelde standaarden uiteraard prevaleren boven de facto standaarden. De standaarden 

die zijn benoemd / vastgesteld door het Forum Standaardisatie zijn hiervoor een goed 

richtsnoer.  

De VTH-Oplossing volgt dergelijke standaarden op de voet: binnen 6 maanden nadat een 

nieuwe (versie van een) standaard door een op de Nederlandse markt verkrijgbaar 

softwareproduct wordt ondersteund, zal deze ook worden ondersteund door de VTH-

Oplossing. Daarnaast ondersteunt de Leverancier - voor zover nodig voor de integratie met 
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applicaties van Deelnemers - ook ten minste de twee daaraan voorafgaande versies van die 

standaarden10. 

Omgekeerd geldt dat Deelnemers zich eveneens committeren aan de toepassing van 

standaarden, zowel in de technische zin (te vertalen naar daarop toegespitst 

opdrachtgeverschap richting de leveranciers van door Deelnemers gebruikte toepassingen) als 

in functionele / semantische zin (het ook in de eigen applicaties implementeren van de 

gemeenschappelijke zaaktypecatalogus, toepassing van gezamenlijk vastgestelde 

metadataprofiel(en), et cetera). 

2.3.1.5 Toekomstvast 

Het VTHA-domein is al jarenlang een dynamisch domein en die dynamiek wordt met de komst 

van de Omgevingswet en het daaraan verbonden Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) alleen 

maar groter. De impact die de Omgevingswet gaat hebben op het domein wordt steeds 

inzichtelijker nu steeds meer (ontwerp)besluiten zijn / worden gepubliceerd. Die duidelijkheid 

is er in veel mindere mate voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet, terwijl de impact daarvan 

op de informatievoorziening aanzienlijk zal zijn. De Leverancier van de VTH-Oplossing zal de 

aansluiting op, de toepassing van en/of de interactie met elke voor de VTH-taken van 

Deelnemers relevante, nieuwe of gewijzigde, voorziening binnen het Digitaal Stelsel 

Omgevingswet hebben geïmplementeerd binnen 3 maanden nadat die aansluiting op, de 

toepassing van en/of de interactie met de betreffende voorziening in een op de Nederlandse 

markt verkrijgbaar softwareproduct is geïmplementeerd.  

2.3.1.6 Veilig 

De installatie, implementatie, configuratie, het beheer en het gebruik van de VTH-Oplossing zal 

op elk moment voldoen - zie ook: ‘Toepassing van standaarden’ in § 2.3.1.4 - aan vigerende 

eisen, standaarden en best practices voor informatiebeveiliging en de bescherming van 

persoonsgegevens. De leverancier van de VTH-Oplossing staat ervoor in dat hij - en waar van 

toepassing: de VTH-Oplossing - voldoet aan de bepalingen in artikel 24 tot en met 28 van de 

Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT. 

2.3.2 Specifieke functionele componenten 

Hieronder volgt de beschrijving van de individuele componenten uit Afbeelding 3: functionele 

architectuur gemeenschappelijke informatievoorziening (en omgeving). 

2.3.2.1 Zaakgerichte procesondersteuning (VTH-module, Bodeminformatiemodule) 

De VTH-Oplossing biedt digitale zaakgerichte ondersteuning aan de uitvoering van alle11 

(soorten) processen die betrekking hebben op Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving en 

Advisering binnen het domein van de (fysieke) leefomgeving.  

                                                           
10 Deze afspraak geldt uiteraard uitsluitend voor versies van standaarden die na gunning van de Opdracht worden opgevolgd door 

nieuwe versies; Opdrachtnemer hoeft niet op het moment van gunning - met terugwerkende kracht - de twee voorgaande versies 

van een standaard te implementeren. 
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Met ‘zaakgerichte ondersteuning’ wordt bedoeld dat binnen de VTH-Oplossing processoorten 

(zaaktypen) kunnen worden ingericht op basis van een zaaktypecatalogus (conform het 

Informatiemodel ZTC). Na die inrichting van de VTH-Oplossing kunnen processen zaakgericht 

worden uitgevoerd (conform het Informatiemodel Zaken) en kan informatie over die 

uitvoering tussen de VTH-Oplossing en andere informatiesystemen worden uitgewisseld 

(conform de uitwisselingsstandaard Zaak- en Documentservices, een aanscherping van en 

uitbreiding op StUF-ZKN). 

De Deelnemers aan SGIV hebben een gemeenschappelijke zaaktypecatalogus uitgewerkt die 

fungeert als ‘referentiezaaktypecatalogus’ voor de inrichting van elk compartiment binnen de 

VTH-Oplossing12. Bij de implementatie van zaaktypen uit deze referentiezaaktypecatalogus 

binnen een compartiment, is differentiatie mogelijk op de volgende elementen: 

• Zaaktype: Servicenorm behandeling 

• Zaaktype: Archiefclassificatiecode 

• Zaaktype: Verantwoordelijke 

• Zaaktype: Product of dienst 

• Zaaktype: Formulier 

• Zaaktype: Referentieproces 

• Zaaktype: Verantwoordingsrelatie (kan per soort ‘bevoegd gezag’ - gemeente, 

provincie, … - verschillen) 

• Statustype: Doorlooptijd status (afgeleid van Zaaktype - Servicenorm behandeling) 

• Statustype: Checklistitem (i.v.m. afwijkende toetsing per Deelnemer, m.n. bij APV-

producten) 

• Roltype: Soort betrokkene (i.v.m. afwijkende functiebenamingen per Deelnemer) 

• Roltype: Mag zetten Statustype (i.v.m. afwijkende afspraken over 

fiattering/mandatering per Deelnemer) 

• Eigenschap: de gemeenschappelijke Zaaktypecatalogus bevat de gemeenschappelijke 

Eigenschappen die alle Deelnemers zullen implementeren. Aan deze minimale set 

kunnen individuele Deelnemers eigen Eigenschappen toevoegen, bijvoorbeeld 

Eigenschappen die noodzakelijk zijn voor het genereren van eigen 

managementinformatie. 

• Resultaattype: Parameters die betrekking hebben op archivering (i.v.m. verschillen 

tussen selectielijsten) 

                                                                                                                                                                          
11 Met uitzondering van de processen die betrekking hebben op ‘Parkeren’ (vergunningverlening en ontheffingen, het toezicht 

daarop en de handhaving daarvan); de daarvoor benodigde functionaliteit en technische voorzieningen zijn dermate specifiek dat 

de Deelnemers aan SGIV het niet verstandig achten die onderdeel te laten zijn van de VTH-Oplossing.  
12 Deze zaaktypecatalogus is inmiddels overgenomen door het Programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ (Uitwerking 

InformatieVoorziening Omgevingswet Interbestuurlijk (UIVO-I), Werkpakket 2); de zaaktypecatalogus zal worden vastgesteld als 

standaard voor alle bevoegde gezagen (rijksoverheid, provincies, waterschappen, gemeenten) die de Omgevingswet uitvoeren. De 

uitwerking van de Zaaktypecatalogus voor alle bevoegde gezagen die de Omgevingswet uitvoeren, is te vinden op: 

https://omgevingswet.wiki. 
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Deelnemers aan SGIV zien het als een toegevoegde waarde als ook de processen die 

betrekking hebben op de bodemkwaliteit adequaat kunnen worden ondersteund door de VTH-

Oplossing. Immers, de processen die betrekking hebben op de bodemkwaliteit zijn nagenoeg 

gelijk aan de processen voor de Vergunningverlening, het Toezicht op en de Handhaving van 

andere activiteiten die de fysieke leefomgeving betreffen. Echter, voor een adequate 

ondersteuning van de ‘bodemprocessen’ is veel domeinspecifieke informatie nodig, o.a. over 

bodemlocaties en de activiteiten die daar plaatsvinden. Daarom is niet elke VTH-applicatie 

geschikt voor de ondersteuning van ‘bodemprocessen’. Zie ook paragraaf 2.3.4 van het 

Beschrijvend Document. 

2.3.2.1.1 Contextspecifieke inhoudelijke ondersteuning 

De processen die Deelnemers aan het samenwerkingsverband uitvoeren, zijn op hoofdlijnen 

gelijk: ze vinden vrijwel allemaal hun oorsprong in landelijke wetgeving (met name de 

Algemene wet bestuursrecht) en konden daardoor ook goed worden vastgelegd in een 

gemeenschappelijke zaaktypecatalogus.  

De regelgeving die wordt toegepast tijdens de uitvoering van processen kent een grotere 

diversiteit. Naast de landelijke wetgeving die voor alle Bevoegde Gezagen gelijk is, bestaan er 

ook decentrale regels die van belang zijn voor de inhoudelijke behandeling van (aan)vragen en 

het toezicht op naleving van de regels. Denk aan provinciale en gemeentelijke verordeningen, 

ruimtelijke plannen (structuurvisies / omgevingsvisies, bestemmingsplannen / 

omgevingsplannen), et cetera. De Omgevingswet gaat de ruimte voor lokaal beleid en 

regelgeving nog verder verruimen (o.a. door de mogelijkheden voor het vaststellen van lokale 

‘omgevingswaarden’). Tot slot is er zelfs de mogelijkheid dat aan individuele activiteiten 

voorschriften zijn verbonden, bijvoorbeeld tijdens het verlenen van de vergunning of in reactie 

op een melding middels een maatwerkvoorschrift. 

Binnen de VTH-Oplossing wordt rekening gehouden met deze ‘gelaagdheid’ van regels en 

worden alleen de voor de context van een specifieke zaak relevante regels gepresenteerd 

(denk aan het ruimtelijk plan voor een specifieke locatie en de regelgeving voor de 

aangevraagde activiteit) of toegepast (denk aan het berekenen van de hoogte van de leges op 

basis van de legesverordening van het Bevoegd Gezag dat beschikt over een specifieke 

aanvraag). 

2.3.2.1.2 Taakspecifieke ondersteuning 

Naast de specifieke context (zie § 2.3.2.1.1) wordt de functionele behoefte aan ondersteuning 

ook bepaald door de aard van de werkzaamheden die binnen een bepaald (soort) proces 

worden uitgevoerd. Waar een behandelaar van een vergunningaanvraag moet kunnen 

beschikken over alle voor die aanvraag mogelijk relevante wet- en regelgeving (en zich dus 

wellicht prima kan redden met een webbrowser op zijn tweede scherm waarin ‘wetten.nl’, 

‘decentrale.regelgeving.overheid.nl’ en ‘ruimtelijkeplannen.nl’ in verschillende tabbladen zijn 

geopend), heeft een toezichthouder die bezig is met een inspectie juist behoefte aan 

informatie op maat (bijvoorbeeld in de vorm van een controlelijst met daarop alle te 
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inspecteren elementen en de daarop van toepassing zijnde regels voor díe specifieke activiteit) 

die hij op zijn tablet eenvoudig kan ‘afvinken’ en die - ter plaatse of ‘op kantoor’ - automatisch 

wordt verwerkt tot een controlerapport en bevindingenbrief. 

De VTH-Oplossing voorziet in dergelijke taak-, plaats- en apparaat-specifieke ondersteuning. 

2.3.2.1.3 Besturings- en managementinformatie 

Hoewel dit in essentie een uitwerking is van de gewenste ‘Taakspecifieke ondersteuning’ uit de 

vorige paragraaf, wordt ‘Besturings- en managementinformatie’ van dermate groot belang 

geacht, dat deze toch expliciet is benoemd. Een van de belangrijke motieven van organisaties 

die zaakgericht gaan werken is de intrinsieke wens ‘in control’ te zijn (of te raken). Dat geldt in 

de eerste plaats voor elke individuele procesgang (een zaak van een bepaald zaaktype), maar 

ook over het geheel van alle - uitgevoerde of nog uit te voeren - processen. Het kunnen 

analyseren van historische plannings- en productiegegevens, bestaande werkvoorra(a)d(en), 

verwachte werkvoorra(a)d(en) et cetera, is daarvoor van groot belang: het stelt managers in 

staat de organisatie (van werk en middelen) aan te passen op veranderingen, verantwoording 

af te leggen over planning versus realisatie, en onderbouwde keuzes te maken ten aanzien van 

andere bedrijfsvoeringsaspecten. 

Let wel: de behoefte aan besturings- en managementinformatie reikt verder dan het 

‘generieke macroniveau’ (aantallen, doorlooptijden, et cetera) waarin veel toepassingen 

doorgaans wel voorzien. Juist in het VTH(A)-domein wordt de behoefte aan diepgravender 

analyses steeds sterker. Denk bijvoorbeeld aan het risico- en zelfs informatiegestuurd toezicht 

waarbij op basis van analyses (van risico’s, naleefgedrag, effecten van opgelegde sancties, 

andere signalen), al dan niet in relatie tot subjecten en objecten, wordt bepaald hoe de 

schaarse toezichtcapaciteit het meest efficiënt en effectief kan worden ingezet. Waarna - 

gevoed door die analyses - automatisch een toezichtprogramma kan worden samengesteld dat 

wordt opgenomen in de werkvoorraad van toezichthouders. 

De VTH-Oplossing ondersteunt deze behoefte aan besturings- en managementinformatie, zo 

mogelijk binnen de VTH-Oplossing zelf, maar ten minste ook door goede ondersteuning - 

inclusief actuele en gedetailleerde documentatie, bijvoorbeeld over de datamodellen die zijn 

geïmplementeerd in de VTH-Oplossing - te bieden aan specialistische toepassingen van de 

Deelnemers voor het maken van zulke analyses.  

2.3.2.1.4 Documentgeneratie 

Een belangrijke bijdrage aan de ondersteuning van de procesgang wordt geleverd door de 

mogelijkheid documenten te genereren op basis van sjablonen waarin automatisch zaak-

/proces-, subject- en objectgegevens kunnen worden ingevoegd. De VTH-Oplossing 

ondersteunt deze documentgeneratie op basis van de Documentcreatieservices-specificatie, 

zowel voor documentgeneratie met behulp van de VTH-Oplossing, als voor documentgeneratie 

die met functionaliteit van derden wordt ondersteund. Zowel de sjablonen die daarvoor 

worden gebruikt als de gegevens die worden ingevoegd, zijn ‘compartiment-specifiek’, met 
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andere woorden: elk compartiment kan een eigen verzameling sjablonen bevatten en in die 

sjablonen kunnen uitsluitend zaak-/proces, subject- en objectgegevens worden ingevoegd die 

behoren tot/benaderbaar zijn vanuit dàt compartiment. 

2.3.2.2 Subject- en objectregistratie en -beheer (Gegevens- / Geo-magazijn) 

Activiteiten in de fysieke leefomgeving waarop Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 

betrekking hebben, worden uitgevoerd door subjecten (burgers, bedrijven, instellingen) en 

hebben vrijwel altijd een relatie met objecten (adressen/gebouwen, kunstwerken, et cetera). 

Het is van groot belang dat alle processen (zaken) die worden uitgevoerd, kunnen worden 

gerelateerd aan deze subjecten en objecten. De VTH-Oplossing ondersteunt het relateren van 

de subjecten uit ten minste de Basisregistratie Personen (BRP) en het Nieuw Handelsregister 

(NHR). Voor het relateren van objecten biedt de VTH-Oplossing de mogelijkheid de objecten 

uit ten minste de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), de Basisregistratie Kadaster 

(BRK) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT|IMGeo) aan processen/zaken te 

verbinden. 

Omdat de gegevens die in de hierboven genoemde basisregistraties zijn vastgelegd niet altijd 

toereikend zijn voor de uitvoering van alle taken van de Deelnemers aan het 

samenwerkingsverband, is het belangrijk dat gegevens uit de basisregistraties kunnen worden 

‘verrijkt’ (lees: object(typ)en kunnen worden uitgebreid met attributen die niet in de 

basisregistraties worden geregistreerd) en ‘verbreed’/’verdiept’ (lees: nieuwe objecttypen - 

met eveneens zelf te definiëren attributen - kunnen worden gedefinieerd en gerelateerd aan 

objecten uit basisregistraties). 

Voor alle objecttypen geldt dat de VTH-Oplossing deze geografisch kan registreren en kan 

ontsluiten naar de verschillende actoren binnen een proces door presentatie van die objecten 

‘op de kaart’. De standaard-presentatie daarvoor is context- en taakgericht (zie § 2.3.2.1.1 en § 

2.3.2.1.2 hierboven), maar kan door de gebruiker van de VTH-Oplossing worden uitgebreid 

(met extra objecttypen) of verengd (met minder objecttypen). De geografische presentatie 

toont of biedt met minimale handelingen toegang tot niet-geografische (lees: administratieve) 

gegevens van objecten. 

Vanzelfsprekend voldoet de VTH-Oplossing aan de ‘spelregels’ die gelden voor het gebruik van 

basisgegevens. De meest strenge ‘spelregels’ gelden voor de Basisregistratie Personen (o.a. 

gelet op de Wet bescherming persoonsgegevens, Wbp, in 2018 opgevolgd door de Algemene 

verordening gegevensbescherming, Avg). De protocollen (inclusief logging, audits) die 

betrekking hebben op het gebruik van persoonsgegevens zijn streng; het ligt daarom in de 

rede dat gegevens van natuurlijke personen strikt worden begrensd op basis van de 
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‘compartimentering’13 (zie § 2.3.1.1), terwijl openbare gegevens (NHR, BAG, BRK, BGT) 

beschikbaar zijn voor ‘gemeenschappelijk gebruik’ over de compartimenten heen.  

Onderdeel van de ‘spelregels’ voor het gebruik van gegevens uit basisregistraties is de 

Terugmeldplicht (bij gerede twijfel aan de juistheid van een bepaald authentiek gegeven). De 

Deelnemers aan het samenwerkingsverband zijn bereid daarvoor de ‘portaalfunctie’ voor 

Terugmelding (lees: handmatige registratie van zo’n terugmelding) te gebruiken. De VTH-

Oplossing hoeft dus niet te voorzien in specifieke geautomatiseerde Terugmeld-functionaliteit. 

2.3.2.3 Dossiervorming (Documentenmagazijn (DMS)) 

Naast de gestructureerde gegevens over het zaken en de daaraan gerelateerde subjecten en 

objecten zal de VTH-Oplossing ook ongestructureerde informatie (veelal: documenten) 

moeten kunnen genereren (zie § 2.3.2.1.3), registreren en beheren. Eén van de 

uitgangspunten van zaakgericht werken is dat de volledige dossiervorming, inclusief alle 

metadatering (o.a. op basis van het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden, 

TMLO), vertrouwelijkheidswaarborgen, duurzaam toegankelijke opslag van documenten en de 

- voor archivering belangrijke - waardering en selectie tijdens de behandeling van een zaak 

plaatsvindt (in plaats van achteraf, door medewerkers van bijvoorbeeld Documentaire 

Informatievoorziening, DIV). De VTH-Oplossing voorziet in de functionaliteit die dit - waar van 

toepassing gestuurd door de gemeenschappelijke zaaktypecatalogus - mogelijk maakt. De 

daadwerkelijke archivering zal niet binnen de VTH-Oplossing plaatsvinden. Elk Bevoegd  

Gezag is daar zelf verantwoordelijk voor en gebruikt daarvoor de functionaliteit die daarvoor 

binnen de decentrale informatievoorziening van dat Bevoegd Gezag is bestemd. 

Voor de uitwisseling van deze ongestructureerde informatie met andere systemen (in de 

eerste plaats de systemen van de zorgdragers voor dossiervorming en archivering) gebruikt de 

VTH-Oplossing de uitwisselingsstandaard Zaak- en Documentservices. Deze 

uitwisselingsstandaard is nu nog niet volledig geschikt voor o.m. de uitwisseling van TMLO-

metadata, maar de daarvoor benodigde aanpassingen in de standaard zullen - volgens KING - 

in de loop van 2017 zijn doorgevoerd. 

2.3.2.4 Integratie met landelijke voorzieningen (Koppelfunctionaliteit) 

De Deelnemers aan het samenwerkingsverband weten uit ervaring dat koppelingen tussen 

(ICT-)systemen veelal complex en, mede daardoor, kwetsbaar zijn. Daarom sturen zij sterk op 

het gebruik van landelijke en internationale (vastgestelde en de facto) standaarden (zie § 

2.3.1.4) voor de integratie tussen systemen en zijn zij ook bereid, zolang dat niet ten koste gaat 

                                                           
13 Lees: er zijn verifieerbare technische maatregelen getroffen die waarborgen dat persoonsgegevens alleen kunnen worden 

gebruikt voor de uitvoering van de wettelijke taken van een Deelnemer en - dus - niet kunnen worden geraadpleegd of verwerkt 

door andere medewerkers dan de medewerker(s) die belast zijn met de uitvoering van die wettelijke taken. 
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van de functionaliteit die de VTH-Oplossing biedt, concessies te doen14 die de complexiteit en 

kwetsbaarheid reduceren. 

2.3.2.4.1 Integratie met Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens / 

Basisregistratie Personen (via Deelnemer) 

Hoewel de VTH-Oplossing idealiter de gegevens van natuurlijke personen betrekt uit de GBA-

Verstrekkingsvoorziening (GBA-V) is dat - vanwege de richtlijnen van de Rijksdienst voor 

Identiteitsgegevens - naar alle waarschijnlijkheid niet mogelijk. Dit betekent dat de gegevens 

van natuurlijke personen zullen moeten worden betrokken uit de individuele registraties van 

de Deelnemers. Zie ook § 2.3.2.5.4 hieronder. 

2.3.2.4.2 Integratie met Nieuw Handelsregister (NHR) 

De VTH-Oplossing zal gegevens van niet-natuurlijke personen betrekken uit het Nieuw 

Handelsregister door integratie van de VTH-Oplossing met het Nieuw Handelsregister. Deze 

integratie zal zodanig zijn uitgevoerd dat wijzigingen in bedrijfsgegevens (nieuwe bedrijven, 

wijzigingen in bestaande bedrijven en bedrijfsbeëindiging) automatisch binnen de VTH-

Oplossing beschikbaar komen.  

2.3.2.4.3 Integratie met Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) 

De VTH-Oplossing zal gegevens van Adressen en Gebouwen betrekken uit de Basisregistraties 

Adressen en Gebouwen en deze te allen tijde actueel houden voor gebruik binnen de VTH-

Oplossing. 

2.3.2.4.4 Integratie met Basisregistratie Kadaster (BRK) 

De VTH-Oplossing zal de objectgegevens over kadastrale percelen - inclusief private en 

publiekrechtelijke beperkingen - betrekken uit de Basisregistratie Kadaster en deze te allen 

tijde actueel houden voor gebruik binnen de VTH-Oplossing. 

2.3.2.4.5 Integratie met Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)  

De VTH-Oplossing zal de objectgegevens uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie 

betrekken en deze te allen tijde actueel houden voor gebruik binnen de VTH-Oplossing. 

2.3.2.4.6 Integratie met Informatiehuizen Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) 

De VTH-Oplossing zal alle binnen de VTH-Oplossing bijgehouden objectgegevens waarvoor een 

Deelnemer formeel bronhouder, is leveren aan de betreffende Informatiehuizen van het 

                                                           
14 Bijvoorbeeld: de VTH-Oplossing betrekt de basis- en kerngegevens die benodigd zijn (zie § 2.3.2.2) idealiter vanuit de 

informatievoorziening (bijvoorbeeld het gegevensmagazijn of de datadistributievoorziening) van elk van de Deelnemers aan het 

samenwerkingsverband. Alleen zo kan worden gegarandeerd dat de taken die worden uitgevoerd met ondersteuning van de VTH-

Oplossing dezelfde gegevens gebruikt die de betreffende Deelnemer gebruikt voor andere, niet door de VTH-Oplossing 

ondersteunde, taken. Omdat dit zou leiden tot een aanzienlijk aantal integraties (één of meer koppelingen - per basisregistratie - 

per Deelnemer) zijn de Deelnemers bereid - omwille van complexiteitsreductie - te volstaan met het betrekken van basisgegevens 

uit de landelijke voorzieningen voor basisregistraties, in de wetenschap dat zij daarmee niet over alle gegevens beschikt die 

Deelnemers in de eigen, lokale, informatievoorziening mogelijk beschikbaar hebben. De enige uitzondering die hierop 

waarschijnlijk moet worden gemaakt, is het betrekken van gegevens van natuurlijke personen uit de decentrale GBA-registratie 

van de Deelnemer (zie § 2.3.2.5.4 hierboven). 
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Digitaal stelsel Omgevingswet. De VTH-Oplossing zal alle gegevens die relevant zijn voor de 

uitoefening van de (wettelijke) taken van Deelnemers betrekken uit - de Informatiehuizen van 

- het Digitaal Stelsel Omgevingswet. 

2.3.2.4.7 Aansluitvoorziening Inspectieview Milieu (IvM) 

Inspectieview Milieu (IvM) is een landelijke voorziening die het mogelijk maakt de 

inspectieresultaten van toezichthoudende overheidsorganisaties te delen met andere 

toezichthoudende overheidsorganisaties. Dankzij IvM ‘weet’ de inspecteur van de ‘Inspectie 

Leefomgeving en Transport’ wat de inspectieresultaten waren van de toezichthouder van een 

RUD die enkele weken geleden een inspectie uitvoerde, en vice versa. De verplichte deelname 

aan Inspectieview Milieu wordt vastgelegd in de ‘AMvB VTH’ die momenteel in ontwikkeling is.  

Inspectieview Milieu zal daarmee - op enig moment - een voorziening worden waarop 

omgevingsdiensten (RUDs) zich verplicht dienen aan te sluiten. Omgevingsdiensten zullen de 

resultaten van het toezicht dat zij houden op milieu-inrichtingen via IvM moeten delen met 

andere toezichthouders. De aansluiting op Inspectieview Milieu - lees: het automatisch 

beschikbaar stellen van de resultaten van gehouden toezicht op milieuactiviteiten en het 

‘ophalen’ van de toezichtsresultaten van andere toezichthouders - dient daarom onderdeel te 

zijn van de VTH-Oplossing. De VTH-Oplossing draagt er zorg voor - al dan niet door incorporatie 

van de IvM-aansluitvoorziening binnen de VTH-Oplossing - dat alle voor IvM benodigde 

gegevens binnen de VTH-Oplossing kunnen worden bijgehouden én kunnen worden 

uitgewisseld op basis van de standaarden die IvM daarvoor gebruikt. 

2.3.2.4.8 Integratie met landelijke Intake-voorzieningen Digitaal stelsel Omgevingswet 

(DSO) 

De VTH-Oplossing zal integreren met alle intake-functionaliteiten (en tot dat moment: OLO, 

AIM) van het Digitaal stelsel Omgevingswet die voor Deelnemers - als hoofdbehandelaar 

(Bevoegd Gezag) of ketenpartner (bijv. adviseur) - van belang zijn. Voor de aansluiting op de 

huidige intake-voorzieningen geldt dat de integratie met de VTH-Oplossing alle functionaliteit 

van de voorziening zal dienen te omvatten (bijv. voor het OLO: naast intake van een 

vergunningaanvraag ook adviesaanvragen kunnen uitzetten / ontvangen en statusinformatie 

kunnen publiceren via het OLO).  

2.3.2.4.9 Integratie met landelijke publicatievoorzieningen (Digitaal stelsel 

Omgevingswet of andere landelijke voorzieningen) 

De VTH-Oplossing zal integreren met de huidige en toekomstige landelijke 

publicatievoorzieningen (bijv. MijnOverheid, Berichtenbox, Decentrale Regelgeving, Officiële 

Bekendmakingen en toekomstige voorzieningen binnen het Digitaal Stelsel Omgevingswet) 

voor het kenbaar maken van individuele (bijv. zaakspecifieke) of collectieve (bijv. plannen, 

verordeningen, besluiten) informatie. In gevallen waarin een Deelnemer deze integratie met 

eigen functionaliteit (bijvoorbeeld het eigen zaaksysteem) wenst te realiseren, ondersteunt de 

VTH-Oplossing deze integratie maximaal (bijvoorbeeld door de inhoudelijke informatie die 
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moet worden gepubliceerd, te genereren binnen de VTH-Oplossing en deze aan de 

functionaliteit die de feitelijke publicatie verzorgt, beschikbaar te stellen). 

2.3.2.5 Integratie met lokale voorzieningen (Koppelfunctionaliteit) 

Elk van de hieronder beschreven integraties moet met - de betreffende ICT-systemen van - 

elke Deelnemer aan het samenwerkingsverband kunnen worden gerealiseerd. Hiervoor geldt 

dat de VTH-Oplossing voor elke integratie een gestandaardiseerd (zie § 2.3.1.4) koppelvlak zal 

aanbieden en dat elke Deelnemer er zelf verantwoordelijk voor is de ‘contra-stekker’ vanuit de 

eigen, te integreren, ICT-systemen te realiseren en zo zorg te dragen voor de feitelijke 

integratie met de eigen informatievoorziening (zie ook de eigen verantwoordelijkheid van 

Deelnemers op dit punt, zoals beschreven in § 2.3.1.4). 

2.3.2.5.1 Integratie met decentrale Intake-voorzieningen (voor APV-producten die door 

de VTH-Oplossing moeten worden ondersteund) 

De VTH-Oplossing zal integreren met de Intake-functionaliteit van Deelnemers voor APV-

producten waarvan de behandeling door de VTH-Oplossing ondersteund dient te worden. 

Hieronder worden ook decentrale, gemeenschappelijk gebruikte, Intake-functionaliteiten 

verstaan, zoals de EvenementAssistent. 

2.3.2.5.2 Integratie met decentrale functionaliteit voor Zaakinformatie 

De VTH-Oplossing zal alle zaakinformatie van processen die binnen de VTH-Oplossing worden 

uitgevoerd aanbieden aan de functionaliteit voor het bijhouden van Zaakinformatie van een 

Deelnemer o.b.v. Zaak- en Documentservices. Vice versa is het mogelijk zaken vanuit die 

decentrale functionaliteit aan te bieden voor behandeling aan de VTH-Oplossing (denk aan 

aanvragen voor APV-producten die behandeld worden binnen de VTH-Oplossing), alsmede   

zaakinformatie die voor de VTH-Oplossing relevant is - denk bijvoorbeeld aan een Bezwaar-

zaak - maar die niet met behulp van de VTH-Oplossing is/wordt behandeld, beschikbaar te 

maken binnen de VTH-Oplossing. 

2.3.2.5.3 Integratie met decentrale functionaliteit voor Document- en Dossierbeheer 

De VTH-Oplossing zal alle ongestructureerde informatie (documenten in een zaakdossier van 

de VTH-Oplossing) aanbieden aan de functionaliteit voor het beheer van documenten en 

dossiers (Document Management Systeem, Records Management Systeem) van een 

Deelnemer o.b.v. de Zaak- en Documentservices. Vice versa is het mogelijk ongestructureerde 

informatie die voor de VTH-Oplossing relevant is, maar die niet binnen de VTH-Oplossing is 

gecreëerd, beschikbaar te maken binnen de VTH-Oplossing. 

2.3.2.5.4 Integratie met decentrale registratie natuurlijke personen (BRP) 

Omdat integratie met de GBA-Verstrekkingsvoorziening (GBA-V) waarschijnlijk niet mogelijk is 

(zie ook § 2.3.2.4.1) zullen gegevens van natuurlijke personen moeten worden betrokken uit 

de individuele decentrale registraties (lokale BRP) van de Deelnemers, bijvoorbeeld via een 

aansluiting van de VTH-Oplossing op het datadistributiesysteem van de Deelnemer voor 

afname van gegevens over natuurlijke personen.  



 25

2.3.2.5.5 Integratie met decentrale functionaliteit voor Kantoorautomatisering 

De VTH-Oplossing zal integreren met de decentrale functionaliteit voor kantoorautomatisering 

(‘office’-applicaties voor tekstverwerking, berekening (spreadsheets), etc.) en decentrale 

printvoorzieningen.  

2.3.2.5.6 Integratie met decentrale functionaliteit voor Tijdverantwoording 

De VTH-Oplossing zal voor elke procesgang (zaak) de identificerende zaak- en/of 

productinformatie leveren aan het Tijdverantwoordingssysteem van een Deelnemer, zodat tijd 

kan worden verantwoord ‘per zaak’.  

2.3.2.5.7 Integratie met decentrale functionaliteit voor In- en Excasso 

De VTH-Oplossing zal de financiële transacties (ten minste: te incasseren leges, optioneel: te 

vorderen of te betalen dwangsommen, te vorderen kosten, te betalen producten en diensten, 

et cetera) voor een Deelnemer moeten kunnen genereren op een wijze die door de (financiële) 

systemen van Deelnemers geautomatiseerd kan worden verwerkt (bijvoorbeeld op basis van 

StUF-FIN).  

3 Kader 

3.1 Toe te passen wet- en regelgeving 

Het is de verantwoordelijkheid van de Leverancier er zorg voor te dragen dat de 

implementatie, het onderhoud, het beheer en het gebruik van VTH-Oplossing - voor zover 

toerekenbaar aan / beïnvloedbaar door Leverancier15 - gedurende de volledige looptijd van de 

Samenwerkingsovereenkomst voldoet aan alle nationale en internationale regelgeving die 

daarop van toepassing is. Binnen de VTH-Oplossing zijn adequate technische en functionele 

voorzieningen geïmplementeerd die naleving van regelgeving waarborgen en verifieerbaar 

maken (bijvoorbeeld door ‘logging’, ‘audit trails’, et cetera).   

3.2 Toe te passen standaarden 

Zie § 2.3.1.4: Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de VTH-Oplossing gedurende de looptijd 

van de Samenwerkingsovereenkomst voldoet aan (inter)nationale - vastgestelde en de facto - 

standaarden, zoals beschreven in voornoemde paragraaf. 

 

 

                                                           
15 Hiermee wordt bedoeld dat Opdrachtnemer er zorg voor draagt dat de VTH-Oplossing toepassing en naleving van genoemde 

regelgeving functioneel en technisch ondersteunt c.q. daar niet mee in strijd is. Ook de diensten die Opdrachtnemer levert worden 

conform genoemde regelgeving uitgevoerd. Echter, als gebruikers, niet zijnde medewerkers van Opdrachtnemer, bewust of 

onbewust vigerende regelgeving niet naleven, is dat uiteraard niet de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer. 


