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Oplegnotitie Marktverkenning VNG Omgevingswet Software          6 augustus 2019 
 

SPELREGELS 
Vertrouwelijkheid antwoorden 
Deze marktverkenning is alleen voor intern gebruik binnen de eigen gemeente en mag niet worden gedeeld met anderen buiten de organisatie.  
De leveranciers hebben de Marktverkenning beantwoord onder de strikte voorwaarde dat de complete lijst antwoorden en bijlagen alleen met 
individuele gemeenten worden gedeeld. Wij hebben de plicht erop toe te zien dat deze marktverkenning niet met derden worden gedeeld.  
 
Bij het opvragen van deze marktverkenning gaat u ermee akkoord dat u zich aan deze bepaling houdt.  
 
Opvragen marktverkenning 
Een gemeente kan de marktverkenning opvragen via omgevingswet@vng.nl. Dan wordt de gemeente op de hoogte gesteld van eventuele aanvullingen 
van nieuwe of actualisatie van bestaande leveranciers. 

 
 
Inleiding 
Namens het gemeentelijk veld brengt de VNG het aanbod van omgevingswet software in beeld. Hiervoor is een marktverkenning uitgevoerd onder bestaande 
en nieuwe leveranciers op het vlak van de omgevingswetsoftware over de onderdelen VTH software, Plansoftware en software voor Toepasbare Regels. De 
resultaten van deze marktverkenning zijn beschikbaar voor alle gemeenten. De antwoorden waarvoor de leveranciers toestemming hebben gegeven worden 
openbaar gemaakt. 
 
Interpretatie antwoorden 
De antwoorden van leveranciers zijn niet geredigeerd door de VNG. De verantwoordelijkheid voor de inhoud, de kwaliteit, de actualiteit van de antwoorden 
ligt bij de betreffende leverancier. Gemeenten kunnen geen rechten ontlenen aan de antwoorden van marktpartijen die via de VNG  aan gemeenten worden 
verstrekt.  
 
Doel en scope 
De informatie van leveranciers 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 kunt u als gemeente beter geïnformeerd en voorbereid 
gesprekken voeren met leveranciers om de benodigde software te verwerven. Daarnaast kunnen leveranciers de gemeenten efficiënter informeren over hun 
productportfolio, vanuit de basis beschreven in deze marktverkenning. 
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In de vraagstelling wordt uitgegaan van het brede aanbod van (componenten van) Omgevingswetsoftware zoals gemeenten per 1 januari 2021 
geïmplementeerd dienen te hebben. Daarnaast gaan 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). Leveranciers hebben B, C en D alleen beantwoord voor het onderdeel of de onderdelen die zij zelfstandig in hun softwareportfolio aanbieden. 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 

 
 
Presentatie antwoorden 
Een individuele gemeente kan de resultaten opvragen. De gemeente krijgt dan het overzicht van alle inzendingen op de verschillende Omgevingswet 
onderdelen. Daarnaast is een overzicht gemaakt met alle antwoorden van de verschillende leveranciers in vier verschillende tabbladen, overeenkomstig de 
onderverdeling ‘A - ALGEMEEN’, ‘B - VTH’, ‘C - PLAN’ en ‘D-TR’. In A vindt u alle leveranciers die deze hebben ingevuld. In B t/m D vindt u de leveranciers die 
deze onderdelen hebben ingevuld (dit zijn de leveranciers die melden dat ze deze software hebben of (gaan) ontwikkelen). De antwoorden die niet voor 
openbare publicatie zijn bestemd zijn in het overzicht grijs gemaakt.  
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Inzendingen: actuele stand van zaken (geactualiseerd: 6 augustus 2019) 

Leverancier  VTH Plansoftware Toepasbare regels Overig 

Berkeley Bridge    X 

 

BLITTS 
X  X 

Extra 
Geautomatiseerde omgevingsvergunning verlening, 
aanvraag en vergunningsvrij verklaringen (via DSO) 

C-Profile Portals 
  X 

Extra 
Nieuwsbrieven- en mailingssoftware en 
contentmanagementsysteem voor publicatie van content  

Centric 
X Partner Partner 

Extra 
Oplossingen e-dienstverlening voor de Omgevingswet 

Enable-U 
Partner  Partner 

Enable U Digikoppeling adapter, 2Secure (API Gateway) en 
2Orchestrate (intergratieplatform) 

Esri Nederland     ArcGis (GIS platform) 

Genetics  X   
 

Geodan Vertrouwelijk Vertrouwelijk Vertrouwelijk Vertrouwelijk 

GISkit  X X 

Extra 
Ja, namelijk software ter ondersteuning van het 
transitieproces onder andere voor de ombouw van 
bestemmingsplannen. 

JNet 
Partner  Partner 

Integratieoplossing berichten en API calls binnen domein 
Omgevingswet  

NedGraphics  
Partner X Partner 

Extra 
NedArchiveren en NedOmgeving (CAD) 

Red Data Search  X X X 

 

Roxit X X Partner  

RuleManagement Group  X X 
Extra 
Toepasbare Regel services 

Tercera Partner X X en via Partner 

 

Value&Result    Partner GemeenteDSO 

 



  
 

4 

 
 
Marktverkenning VNG in relatie tot de ICT Markttoets VNG  
Naast deze schriftelijke marktverkenning heeft de VNG op 21 juni een ICT Markttoets georganiseerd. Dit is een pre-competitieve workshop waar leveranciers 
op basis van vragen met elkaar in dialoog zijn gegaan over de verwerving van Omgevingswetsoftware door gemeenten. De eindrapportage is beschikbaar op 
de VNG-website. 
 
Marktverkenning IMG 100.000+  
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. Voor informatie over deze marktverkenningen kunt u contact opnemen met de IMG100.000+ via Jan Hissink (jan.hissink@imgbestuur.org). 
 
 
 

https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/dso-digitaal-stelsel-omgevingswet/nieuws/rapport-ict-markttoets-omgevingswet-beschikbaar
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