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Marktverkenning VNG Omgevingswet Software 
NB: Inhoudelijk ongewijzigd t.o.v. de Marktverkenning die t/m 12 juni kon worden ingeleverd 
 
Inleiding 
Namens het gemeentelijk veld willen we het aanbod van omgevingswet software in beeld brengen. Daarvoor voeren wij deze marktverkenning uit. Met 
vragen aan leveranciers op het vlak van de omgevingswetsoftware over de onderdelen VTH software, Plansoftware en software voor Toepasbare Regels. VNG 
voert deze marktverkenning uit namens alle gemeenten. De resultaten van deze uitvraag worden beschikbaar gesteld aan alle gemeenten. 
 
Doel en scope 
Deze uitvraag levert een beeld op van het (toekomstige) aanbod van beschikbare of beschikbaar komende softwareproducten en -diensten op de onderdelen 
VTH software, Plansoftware en software voor Toepasbare Regels. Hiermee kunnen gemeenten goed geïnformeerd en goed voorbereid de benodigde 
aanvullende software verwerven. Daarnaast kunnen leveranciers de gemeenten meer efficiënt informeren over hun productportfolio, doordat de gemeenten 
al de (basis) kennis hebben over de software vanuit deze marktverkenning. 
 
We gaan uit van het brede aanbod van (componenten van) Omgevingswetsoftware zoals gemeenten dit per 1-1-2021 geïmplementeerd dienen te hebben. 
Daarnaast gaat een aantal vragen in op de periode hierna.  
 
De vragen zijn opgesteld in een algemeen deel (A), dat door iedereen kan worden ingevuld en specifieke delen per onderdeel van de Omgevingswet software 
(B, C en D). U dient B, C en D alleen te beantwoorden voor het onderdeel of de onderdelen die u zelfstandig in uw softwareportfolio aanbiedt. De vragen zijn 
als volgt onderverdeeld: 
 

DEEL A – ALGEMEEN 
1.  Bedrijfsinformatie 
2. Algemeen: Portfolio Omgevingswet 
3. Algemeen: Transitie Omgevingswet  
4. Algemeen: Contractuele voorwaarden en implementatie 
5. Algemeen: Common Ground 

DEEL C – PLANSOFTWARE 
1. Plansoftware: Algemeen 
2. Plansoftware: Functionaliteit  
3. Plansoftware: Architectuur en Standaarden 
4. Plansoftware: Beprijzing en inkoop 
6. Plansoftware: Roadmap 

DEEL B – VTH SOFTWARE 
1. VTH: Algemeen 
2. VTH: Functionaliteit  
3. VTH: Architectuur en Standaarden 
4. VTH: Beprijzing en inkoop 
5. VTH: Roadmap 

DEEL D – SOFTWARE VOOR TOEPASBARE REGELS 
1. Toepasbare Regels: Algemeen 
2. Toepasbare Regels: Functionaliteit  
3. Toepasbare Regels: Architectuur en Standaarden 
4. Toepasbare Regels: Beprijzing en inkoop 
6. Toepasbare Regels: Roadmap 
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Marktverkenning VNG in relatie tot de ICT Markttoets VNG  
Naast deze schriftelijke Marktverkenning heeft de VNG 21 juni een ICT Markttoets georganiseerd. Deze wordt uitgevoerd middels een pre-competitieve 
workshop waar leveranciers op basis van een aantal vragen met elkaar in dialoog gaan over de verwerving van Omgevingswet software door gemeenten. 
 
VNG is bekend met de Marktverkenningen die IMG 100.000+ uit heeft gezet. Deze zijn uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van IMG 100.000+ en bevatten 
meer detailvragen over de onderdelen van de Omgevingswetsoftware dan de VNG Marktverkenning. Waar nodig heeft afstemming met VNG 
plaatsgevonden. 
 
Voorwaarden en spelregels Marktverkenning 
Welke leveranciers kunnen meedoen aan deze marktverkenning?  
Alle leveranciers die softwareproducten en/of -diensten aan (willen) bieden die vallen onder de Omgevingswet hebben de kans om zich via deze 
marktverkenning te presenteren aan gemeenten. Ook nieuwe toetreders kunnen reageren op de marktverkenning.  
 
Voorwaarden publicatie antwoorden marktverkenning 
Uw antwoorden worden in een overzicht beschikbaar gesteld aan alle gemeenten. Daarnaast wordt dit overzicht openbaar via de communicatiekanalen van 
de VNG gepubliceerd. Indien u bezwaar heeft tegen openbare publicatie van specifieke antwoorden, heeft u per antwoord de ruimte om dit aan te geven.   
VNG heeft het recht om eventuele spel- of stijlfouten te corrigeren. Bij onduidelijkheden treden we in overleg met de leverancier. 
 
Invoer antwoorden 
U kunt de antwoorden op de vragen in het document ‘Marktverkenning VNG OW vragen’ invoeren door deze in de desbetreffende ruimte in de cellen in de 
tabel zetten. Probeer kort en bondig te zijn. Sla het definitief ingevulde document in Word formaat op en lever dit formaat aan. U wordt daarnaast gevraagd 
om bijlagen. Lever deze bijlagen in pdf aan.  
 
Informatie over deze marktverkenning 
Indien u vragen heeft over deze marktverkenning kunt u contact opnemen met de VNG, Floor Lekkerkerker, floor.lekkerkerker@vng.nl.  
 
Looptijd marktverkenning 
Deze marktverkenning loopt tot en met 15 september 2019 en geeft een mogelijkheid aan leveranciers die niet hebben gereageerd op de marktverkenning 
die t/m 12 juni kon worden ingeleverd. De marktverkenning is inhoudelijk ongewijzigd ten opzichte van de Marktverkenning die t/m 12 juni liep. U kunt uw 
antwoorden uiterlijk 15 september in Word formaat (en bijlagen in pdf) uploaden via CTM Solution. Als u de antwoorden eerder aanlevert worden deze ook 
direct bekeken en zo snel mogelijk toegevoegd aan het overzicht voor gemeenten en het openbare overzicht. Bij vragen over de aanmelding kunt u contact 
opnemen met de VNG via das@vng.nl. 


