
Op 1 januari 2021 gaat de Omgevingswet in. Elke 
gemeente moet dan zijn aangesloten op het Digitaal 
Stelsel Omgevingswet (DSO). Het DSO bestaat uit 
een landelijke voorziening (DSO-LV), collectieve voor-
zieningen voor gemeenten en individuele voorzienin-
gen van overheden. Het gemeentelijke deel moet een 
gemeente zelf organiseren. In de praktijk moeten 
gemeenten software (laten) ontwikkelen of, in de 
meeste gevallen, aanschaffen. Gemeenten komen nu 
in de fase dat ze deze verwerving voorbereiden. 

Vraagt u zich af welke software uw gemeente (echt) 
nodig heeft en welke software straks aansluit op het 
DSO-LV? Vindt u het verwervingsvraagstuk ten aan-
zien van deze software, zeker met deze grote stelsel-
wijziging op komst, lastig?  

In de eendaagse masterclass ‘Verwerving omge-
vingswetsoftware door gemeenten’ ondersteunt de 
VNG gemeenten bij het verwerven van de omgevings-
wetsoftware. Door haar ambitie te formuleren, de 
vraag aan leveranciers scherp te krijgen, te toetsen of 
er (voldoende) aanbod is om wensen voor software te 
realiseren en te komen tot een plan van aanpak en 

uitvoering. De vragen ‘waarom’, ‘wat’ en ‘hoe’ ten 
aanzien van het verwerven van de omgevingswetsoft-
ware staan centraal. 

De VNG heeft specificaties en tools ontwikkeld en 
kennis verzameld over het aanbod in de markt en over 
diverse verwervingsscenario’s. U vindt deze onderaan 
de pagina. 

Leerdoelen
Na afloop van deze masterclass heeft u:
• Inzicht in de relatie tussen Omgevingswet en DSO;
• Inzicht in de softwarecomponenten die nodig zijn 

voor de invoering van de Omgevingswet en aan 
welke ‘requirements’ deze moet voldoen;

• Inzicht in de keuzes die een gemeente kan maken 
(wat is wettelijk verplicht, ambitieniveau);

• Inzicht in en kennis van hoe u de verwerving van 
de software vormgeeft (wel of niet aanbesteden, 
etc.);

• Inzicht in hoe de vraag aan leveranciers te concre-
tiseren is;

• Inzicht en kennis van het het instrumentarium van 
de VNG en hoe deze te gebruiken. 

Masterclass ‘Verwerving 
Omgevingswetsoftware 
door gemeenten’



Voor wie? 
Deze masterclass is voor medewerkers van gemeen-
ten en uitvoeringsorganisaties die verantwoordelijk 
zijn voor de aanschaf van Omgevingswet software. 
Denk aan projectleiders DSO, inkopers of managers 
I&A.

Programma
De masterclass is een interactieve dag, waarbij de 
vragen waarom, wat en hoe betreffende de verwer-
ving van omgevingswetsoftware centraal staan. 
In de ochtend bespreken we het doel van het DSO en 
het wettelijk minimum waaraan de bevoegd gezagen 
moeten voldoen. Ook wordt behandeld over welke 
software een gemeente moet beschikken om klaar te 
zijn voor de Omgevingswet. 
In de middag nemen we het softwareaanbod van 
leveranciers door. Daarnaast leert u met behulp van 
een aantal oefeningen hoe u uw wensen als opdracht-
gever scherp krijgt en hoe u de te zetten stappen in 
de selectie van omgevingswetsoftware kan bepalen. 

Data en Locatie

Pilotsessie
Woensdag 1 juli  (Utrecht)
Donderdag 29 augustus (Zuiden van het land)

Reguliere sessies
Data en locaties n.t.b.  

Prijs
Deelname aan de pilot masterclass is kosteloos. 
Aanmelding is echter niet vrijblijvend. Bij een no show 
betaalt u 100 euro. Het is mogelijk een vervanger te 
sturen. 

Handige links
Wij raden u aan de volgende informatie vooraf aan de 
masterclass te bekijken. 
• Handreiking Aan de slag met 

de Informatievoorziening Omgevingswet   
• De roadmap en minimale acties Omgevingswet  
• Requirements: 

•  Omgevingsbeleidcomponenten
•  VTH componenten
•  Toepasbare regels

De volgende (VNG) instrumenten komen tijdens de 
masterclass ter sprake:
• Checklist IV 
• Financieel Dialoog Model 
• Handreiking Geonovum (“Data op orde”) 
• Softwarecatalogus 
• Omgevingsportaal 

Als u de actualisaties van de marktverkenning in de 
toekomst wilt ontvangen, stuur dan een mail 
naar omgevingswet@vng.nl.
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https://www.gemmaonline.nl/images/gemmaonline/f/f9/Aan_de_slag_met_de_Informatievoorziening_Omgevingswet.pdf
https://www.gemmaonline.nl/images/gemmaonline/f/f9/Aan_de_slag_met_de_Informatievoorziening_Omgevingswet.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/veranderopgave-omgevingswet/publicaties/roadmap-en-minimale-acties-omgevingswet
https://www.gemmaonline.nl/index.php/GAO_-_Omgevingsbeleidscomponenten
https://www.gemmaonline.nl/index.php/GAO_-_Vergunning-_Toezicht-_en_Handhavingcomponenten
https://www.gemmaonline.nl/index.php/GAO_-_Regelbeheercomponenten
https://www.gemmaonline.nl/images/gemmaonline/1/12/Checklist_Informatievoorziening_Omgevingswet.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/nieuws/financieel-dialoogmodel-versie-2019-beschikbaar
https://www.geonovum.nl/uploads/documents/20180925%20Handreiking%20Data%20op%20Orde%20-%20versie%20%201.1_0.pdf
https://www.softwarecatalogus.nl/
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/home
mailto:omgevingswet%40vng.nl?subject=

