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e d i t o r i a l

Aan de slag met 
de Omgevingswet

Door Bart Hekkert
Bart Hekkert is redactielid Od

‘Onderzoek voorbereiding gemeenten op Omgevingswet: helft gemeenten loopt nog 
achter,’ kopt Binnenlands Bestuur op 25 september. De Omgevingswet wordt nu vaak 
gezien als die wet die steeds maar weer wordt uitgesteld. En dat is jammer, want we 
hebben het hier wel over de grootste wetswijziging sinds de Grondwetsherziening 

van 1848 (lees het artikel van Leana Vlok en Peter Kok op pp. 6-8). Met deze nieuwe wet 
worden wet- en regelgeving voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water ge-
bundeld. Dit zal uiteindelijk moeten resulteren in meer samenhang voor overheid en burger. 
Ook moet de Omgevingswet leiden tot versnelling van de besluitvorming over projecten in 
de fysieke leefomgeving. Hopelijk is daarin ook een rol voor inwoners weggelegd als cocrea-
tor (lees hiervoor ook het artikel ‘Ideale anpak verschilt per gemeente; van participeren naar 
cocreëren’ van Jelle van der Meulen in Publiek Denken van september 2020).
Bij de Omgevingswet hebben we het niet alleen over bepaalde juridisch grondslagen, 
maar – belangrijker voor de informatieprofessional – ook over de digitale omgeving die 
verwerking, opslag en communicatie van gegevens mogelijk maakt. Dit Digitaal Stelsel 
Omgevingswet (DSO) wordt gefaseerd opgetuigd en geïmplementeerd. De ontwikke-
ling van het DSO verloopt in stappen tot 2024. De focus zal in het begin vooral liggen 
op samenwerking tussen ketenpartners bij behandeling aanvragen, en het opstarten van 
initiatieven en conceptaanvragen opstarten. De gebruiker (inwoner, ondernemer of 
andere overheid) kan via het online Omgevingsloket de gegevens vinden die zich binnen 
het DSO bevinden. Daarmee is er een digitaal loket voor het indienen van vergunningen 
en meldingen, het raadplegen en checken van informatie en het oriënteren op een kaart 
(welke regels gelden waar?). Dit Omgevings loket haalt gegevens op uit de Landelijke voor-
ziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB), de Stelselcatalogus, en de Registratie 
toepasbare regels (RTR). Samen vormt dit de zogenoemde landelijke voorziening. Deze 
zal worden voorzien van gegevens uit systemen van verschillende overheden (gemeenten, 
waterschappen, diensten, enzovoort), de lokale voorzieningen. De landelijke voorziening 
en lokale voorzieningen samen noemen we het DSO. 
Wat gaat er op ons afkomen met de komst van de Omgevingswet en het DSO? Erik Saaman 
beantwoordt de vraag op pp. 12-14: wie zorgt er voor de duurzame toegankelijkheid van de 
gedeelde informatie in het DSO? Dat het archiveringsvraagstuk verre van uitgekristalliseerd 
is, beschrijven Ben de Jong en Joost van Kouterik in hun artikel op pp. 17-19 over een hand-
reiking duurzame toegankelijkheid. Sander Bakker benadrukt op pp. 24-26 dat we de archive-
ring in lokale voorzieningen ook niet moeten vergeten. Neem een stap terug en lees mee hoe 
onze softwareleveranciers worstelen met de wet, beschreven door Remco Koenders, op pp. 
21-23. Kortom, voor u heel wat leesvoer om uw kennis over wet en stelsel bij te spijkeren.

Meer informatie over het DSO is te vinden op www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl.
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p r a k t i j k
Tekst Leana Vlok en Peter Kok

Leana Vlok is coördinator expertteam DSO en 
regio-implementatiecoach bij Aan de slag met de 

Omgevingswet en Peter Kok is hoofd Migratie DSO-LV 
bij Aan de slag met de Omgevingswet

Eén overheid en één loket

Als dat geen 
avontuur is?
De implementatie van de Omgevingswet is de start 
van een groot avontuur voor de samenwerkende 
overheidsorganisaties. De invoerings datum, en de 
minimale eisen om te kunnen werken met de wet, zijn 
hierin slechts de eerste stappen. Informatiemanagers 
moeten straks in staat zijn om hun interne infra-
structuur (data, processen, kaarten, regels, enzovoort) 
te delen met regionale ketenpartners maar ook met de 
rest van Nederland. Geen gemakkelijke opgaaf.
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‘EEN DERGELIJK INGRIJPENDE 
STELSELWIJZIGING ZULLEN WE 
NIET NOG EENS MEEMAKEN’

Opereren als één overheid vanuit een loket met 
samenhangende beleidsregels en uitgangspunten 
plaatst ons al voor een uitdaging. Om maar te 
zwijgen van actieve participatie, stimuleren van 

lokale initiatieven en maatwerk. Bovenop een integraal 
dienstverleningsconcept en benadering van onze 
omgeving. Het geeft ons de komende jaren voldoende 
impulsen om pionierswerk en innovatieve ontwikke-
lingen te stimuleren. De komst van het Digitaal Stelsel 
Omgevingswet (DSO) als open stelsel biedt ons alle 
randvoorwaarden om deze innovatie te ondersteunen 
en te stimuleren. 

Grootste stelselwijziging ooit
De komst van de Omgevingswet is de grootste 
wetswijziging sinds de Grondwetsherziening (1848). 
De Omgevingswet bundelt wetgeving en regels voor 
ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en 
water. Daarmee vormt de wet de basis voor de samen-
hangende benadering van de fysieke leefomgeving. 
Een dergelijk ingrijpende stelselwijziging zullen we 
naar alle waarschijnlijkheid in ons leven niet nog eens 
meemaken. 
De Omgevingswet maakt het ons mogelijk om ons 
beleid snel en begrijpelijk digitaal te ontsluiten voor 
inwoners en bedrijven. Voorbeeld: iedereen die een 
boom wil kappen, krijgt in de huidige digitale voorzie-
ning van de overheid, OLO (Omgevingsloket online), 
altijd dezelfde vragen aangeboden. Of je de boom 
wilt kappen op een erf, aan het water of in een bos. 
En dat terwijl er verschillende regels voor gelden van 
provincies, waterschappen en de gemeente. Onder de 
nieuwe Omgevingswet worden inwoners en bedrijven 
vragen aangeboden, afhankelijk van de locatie die ze op 
een kaart hebben aangeklikt. Dus alle geldende regels 
van alle overheden worden bij elkaar gebracht en 
getoond aan de initiatiefnemer. Het DSO zorgt ervoor 
dat inwoners en bedrijven krijgen aangeboden wat van 
toepassing is.
Wat is hier nou het voordeel van? Een aanvrager weet 
gelijk wat er verwacht wordt en de vergunning verlener 

weet precies wat een aanvrager van plan is en kan veel 
sneller een antwoord geven. Alles draait tenslotte om 
de dienstverlening.

Open stelsel
De manier waarop het open stelsel is vormgegeven 
reflecteert de dynamiek in de leefomgeving zelf. Er zijn 
veel meer mogelijkheden om in kleine stappen de “in-
formatie op de kaart” te completeren en te verbeteren. 
Een flexibele standaard voor het maken van de check-
functie en de aanvraagfunctie biedt mogelijkheden om 
steeds betere vragenbomen te maken, passend bij de 
dienstverlening. Deze vragenbomen kunnen worden 
verrijkt met eigen lokale informatiebronnen. 
Het aantal keren dat een evenement bijvoorbeeld op 
een locatie al is vergund kan opgenomen worden in de 
vragenbomen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om 
“de ruimte” voor vergunningen op die locatie direct in 
de vragenboom te tonen. De standaard voor aanvragen 
en melden biedt de basis om met machine-leesbare 
informatie in je eigen lokale VTH-systemen (systemen 
voor vergunningverlening, toezicht en handhaving, 
red.) te werken en stimuleert innovatie met gebruik 
van business intelligence. Welke mogelijkheden dit biedt 
voor procesinrichting en -optimalisatie hoeft niemand 
uit te leggen! 
Tot slot biedt het stelsel nog de mogelijkheid samen 
te werken aan vergunningen (in eerste instantie) in 
de samenwerkingsfunctionaliteit. Dit betreft een open 
stelsel, iedereen kan met open API’s (application pro-
gramming interface, een basis waarop computerpro-
gramma’s met elkaar kunnen communiceren, red.) bij-
voorbeeld de toepasbare regels gebruiken uit het stelsel 
voor “eigen toepassingen”. Hiermee wordt de basis 
gelegd voor informatie-innovatie vanuit de markt. 

De landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet  
(DSO-LV) is gekoppeld met de lokale voorzieningen (hier ge-
meente, kan ook bijvoorbeeld waterschap zijn). Dit is de centrale 
plek in het DSO waar informatie te vinden is, vergunningaan-
vragen kunnen worden ingediend, enzovoort. Ketenpartners 
zijn overheidsorganisatie waar de gemeente mee samenwerkt 
(bijvoorbeeld rijk, waterschappen en provincie). Samenwerking 
gaat (mogelijk) ook via het DSO-LV lopen. Onderin zien we 
de externe informatiebronnen die de gemeente gebruikt bij 
uitvoering Omgevingswet. De GDI-voorziening is de Generieke 
Digitale Infrastructuur waarvan de gemeente gebruikmaakt 
(bijvoorbeeld: Digikoppeling en Mijn Overheid Berichtenbox.)
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De Omgevingswet en de manier waarop 
informatie wordt ontsloten, is de basis 
voor innovatie. Het kan ons helpen om 
veel meer vanuit het perspectief van de 
initiatiefnemer te denken. Zo is het bij-
voorbeeld niet ondenkbaar dat er straks 
bij de bouwmarkt informatiezuilen staan 
voor je dakkapel. De informatiezuil is 
aangesloten op de check-functie (toepas-
bare regels) van het stelsel en aan de hand van 
postcode en huisnummer kun je exact nagaan aan 
welke eisen je dakkapel moet voldoen. 
Met deze eisen als uitgangspunt maak je de bouw-
tekening en bestel je de materialen. Eventueel kan via 
de zuil een melding worden gedaan naar je gemeente 
of een verklaring worden gemaild aan jezelf waarin de 
uitkomst van de check is vastgelegd (vergunningsvrij). 
Zo wordt de regelgeving van de overheid geïntegreerd 
in de service van een commerciële dienstverlener. 
De klantreis voelt logisch en geïntegreerd en de 
overheidsregels worden niet ervaren als blokkerend 
of complex. 

Informatiemanager aan zet
De inwerkingtreding van de Omgevingswet brengt 
voor 50 procent een juridische verandering met zich 
mee en voor 50 procent een digitale verandering. Voor 
ons informatiemanagers betekent het dat we van één 
OLO-koppeling en een eventuele zakenkoppeling met 
het DMS-systeem naar vier nieuwe koppelingen gaan. 
Er wordt aangenomen dat er zaakgericht gewerkt 
kan worden en we moeten aansluiten op een open 
stelsel. Dit houdt in dat we in staat moeten zijn om ons 
interne infrastructuur (data, processen, kaarten, regels, 
enzovoort) te delen met onze regionale ketenpartners 
maar ook met de rest van Nederland. Geen gemakke-
lijke opgaaf.
Met de komst van de Omgevingswet en de gestelde 
digitale eisen, wordt ook helder dat we her en der 
misschien weleens steken hebben laten vallen. Zo kan 
het zijn dat essentiële software-updates van kern- 
applicaties niet conform schema zijn geïnstalleerd. 
Soms zijn de roadmaps en ontwikkelingen van leve-
ranciers onbekend en het komt voor dat de kennis 
van nieuwe producten van leveranciers onder de 
maat is. Het is dus niet alleen werk aan de winkel 
voor de lokale en centrale overheden, maar dit moet 

structureel verbeterd worden om toekomstbestendig te 
zijn. Doen we het niet, dan slaan leveranciers en grote 
outsoucingspartijen gemakkelijk hun slag omdat we 
achter de feiten aanlopen en onder druk beslissingen 
moeten nemen.

Grip 
Er is niets zo vervelend als grip verliezen op je infra-
structuur, leveranciers, gebruikers en processen. Neem 
regie en pak het stuur in handen! Over het algemeen 
is het belangrijk om regie te nemen op de verandering 
voordat de verandering regie neemt op jou.
Bepaal een strategie voor cloudapplicaties, -integraties 
en -beveiliging en stel deze vast. Dit zorgt voor hou-
vast als er weer vraagtekens zijn bij keuzes en voor-
komt eindeloze discussies en afstemmen met alle inter-
ne (ict-)afdelingen en de leveranciers. Een eenvoudige 
cloudstrategie kan al helpen, bijvoorbeeld: cloud tenzij. 
Dus alle nieuwe applicaties en toepassingen worden 
in de cloud afgenomen, tenzij een leverancier het niet 
aanbiedt. Een strategie voor een beveiligde laag of 
component in de architectuur is noodzakelijk om van 
binnen naar buiten te communiceren en andersom. 
De Omgevingswet vraag immers van ons om samen te 
werken op beleids-, zaak-, en regelniveau. Ook digitaal 
moet deze uitwisseling mogelijk zijn. 
Ons advies is om het voor te zijn! Blijf op de hoogte 
van alle beschikbare informatie, bijeenkomsten en ex-
pertgroepen, die de (lokale) overheden ondersteunen 
bij de implementatie van de Omgevingswet. Zorg dat 
je software hebt, zowel voor Plan, Toepasbare regels 
en VTH. Sluit aan op de pre-omgeving van het DSO 
en ga aan de slag. Start met het inrichten van werkende 
ketens en ga oefenen. Want, hoe open de deur ook 
is, je krijgt het pas echt door als je het ziet. Een heel 
compleet en innovatief stelsel waar we de komende 
jaren op door mogen ontwikkelen naar een nu nog 
moeilijk bij elkaar te dromen eindresultaat, als dat geen 
avontuur is?

‘NEEM DE REGIE OP DE 
VERANDERING’
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o p i n i e

Ga aan de slag met het DSO

Wakker meedoen!

Tekst André Plat
André Plat is redactielid Od

Overheden wisselen gegevens en documenten 
uit met de Landelijke Voorziening van het 
Digitaal Stelsel Omgevingswet. Dit gebeurt 
via koppelingen met lokale systemen, zoals 

ruimtelijke plansystemen, regelbeheersystemen en 
zaak- of vergunningsystemen. Door deze systemen te 
koppelen met de landelijke voorziening, ontstaat een 
complete (digitale) keten. Er is in de afgelopen jaren 
meerdere keren gepleit om de Landelijke Voorziening, 
de gegevens en de views/documenten die hierop be-
trekking hebben ook landelijk duurzaam toegankelijk 
te beheren. Ik heb daar in het expertteam in 2018-2019 
al voor gepleit bij het ontwerp van de voorloper van 
het DSO, de Wet Algemene Bepalingen Omgevingswet 
(WABO). Er was toen simpelweg geen budget voor 
beschikbaar. Bij archiving by design zijn opnieuw pogin-
gen ondernomen. Deze pogingen waren tot heden niet 
succesvol. De inrichting van ons huidige stelsel waarbij 
elke ketenpartij zorgdraagt voor zijn eigen systemen, 

gegevens en documenten (silo’s) en het isolement 
waarin volgens mij ons vakgebied zit, maken het ook 
niet makkelijker. We zullen nadrukkelijker bruggen 
moeten bouwen tussen de business, Chief Information 
Officer (CIO)/IT, informatiebeheer en archivarissen 
en een overall business case informatie- en archiefbe-
heer moeten voorleggen. 

Samen optrekken
Als we uitgaan van de situatie as is, dan behoren infor-
matiebeheerders en archivarissen betrokken te zijn bij 
de dialoog en keuzes bij systeemveranderingen binnen 
organisaties. Helaas is dat gebruik niet overal geïm-
plementeerd. Het blijft nog vaak beperkt tot DMS-/
zaaksystemen. Zo zou de inkoop/aanbestedingskalen-
der ICT en de lijst van af te voeren applicaties alsmede 
grote systeemwijzigingen onderwerp moeten zijn op 
de agenda van het Strategisch Informatie Overleg.
Laten we er in dit artikel voor het gemak ervan uitgaan 

In dit artikel komen verschillende producten aan de bod die van belang zijn voor 
werkzaamheden in het kader van het Digitaal Stelsel Omgevingswet, zoals: de 
publicatie Casco verwerving Omgevingswet software, de Gemeentelijke Inkoop-

voorwaarden bij IT (GIBIT) en kwaliteitsnormen archiveren, verbonden met de 
Archiefregeling. Auteur André Plat geeft handvatten voor de bemoeienis van de 

informatieprofessional en/of archivaris bij de aanschaf, werking en het toezicht op 
het informatiebeheer en doet suggesties voor verbetering.
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dat de CIO, informatiebeheerder of archivaris weten 
welke veranderingen het DSO met zich meebrengt en 
samen hierin optrekken. 
De cruciale stappen in het inkoop-/aanbestedingspro-
ces om invloed te hebben zijn: opstellen van de kaders/
doelstellingen, prioriteiten van de doelstellingen 
(requirement analyse), testen van de prestatie, ontwer-
pen maatregelen, grote aanpassingen (onder andere 
gebruikte software), uitfaseren of vervangen (soms ook 
conversies, migratie, conversie). Zie voor meer infor-
matie het artikel van Erik Saaman op pp. 12-14.

Waarop letten?
Tot het repertoire van de archivaris en informatie-
beheerder en wat mij betreft CIO behoort natuurlijk 
hoofdstuk 3 in de Archiefregeling 2014, met daarin 
de minimale vereisten van een geordende en toe-
gankelijke staat van archiefbescheiden. Denk aan: 
kwaliteitssysteem, context en authenticiteit, overzicht 
en ordeningsstructuur, metagegevensschema en 
metagegevens, toegankelijke staat en de bijzondere 
voorschriften voor de te bewaren digitale archief-
bescheiden: zoals gezegd een lastige opgave. Ik vind 
organiseren op basis van as is een wenkend perspectief. 
Ga uit van de systemen die tijdens de taakuitvoering 
gebruikt worden en regel daarin zo veel mogelijk de 
informatie- en archiefbeheerfuncties. Belangrijk is om 
de dialoog met alle betrokken partijen (informatiebe-
heer, archief, ict, business) te zoeken met betrekking 
tot archivering. Elementen waarover het gesprek zou 
kunnen gaan zijn (veelal geënt op de Archiefregeling 
2014): 

Dialoog archivering by design 
Zoekfunctie
Metagegevens
Bestandsformaten
Betrouwbaarheid, waarmerken
Vernietigen
Beschikbaarheid viewers
Eigendom en behoud 
databasegegevens
Beperkingen, autorisaties
Exitstrategie

KIDO (light), o.a.
Kwaliteitssysteem
Volledigheid, compleet-
heid, reproduceerbaar, 
traceerbaar (tijdreizen)
Vindbaar 
Betrouwbaarheid
Beschikbaarheid
Monitoring en rapportage
 

GIBIT
Artikelen archief, exitstrategie, 
risico’s, eigendom gegevens, 
kwaliteitsnorm archiveren, 
Interoperabiliteit
Dataportabiliteit
Toegankelijkheid (inclusie)
Archiveren  

De landelijke voorzieningen van het DSO zijn niet 
bedoeld om de archieffuncties te ondersteunen in de 
relatie tussen duurzame toegankelijkheid en archi-
vering. Voor welke archieffuncties dat zijn, zie het 
rapport Archieffuncties in het Stelsel Omgevingswet. Dat 
rapport uit 2017 pleitte overigens voor centralisatie 
van een aantal functies, maar daar wordt vooralsnog 
geen invulling aan gegeven per 1 januari 2022.
Aan de juiste tafel zitten als informatiebeheerder en 

archivaris bij aanschaf van software is zeker belangrijk 
als het gaat om het DSO-LV. De Landelijke Voorzie-
ning richt zich op de functionele specificaties. 

DSO-software
Voor de aanschaf, inrichting en implementatie van 
DSO-software heb ik tien tips. Het is belangrijk om het 
simpel te houden:

1. Maak een keuze in welke software je wilt/moet 
aanschaffen, welke dienst je zelf uitvoert en welke 
je uitbesteedt;

2. Bepaal de verwerkingskeuze (contractaanpassing of 
aanbesteden);

3. Wees creatief in de verwervingswijze (meeliften 
met anderen of bij je aanbieder van diensten onder-
brengen);

4. Vorm een multidisciplinair team (DSO-expertise, 
eindgebruiker, I&A en inkoop/aanbesteding/jz);

5. Ken het aanbod van de marktverkenning (DSO 
verkende een aanbod van 20 leveranciers);

6. Hergebruik beschikbare standaarden en kennis 
(handreikingen, pve’s, aansluittoetsing, GEMMA);

7. Praat met de markt;
8. Beschrijf uw lange(re)termijndoelstellingen;
9. Werf op minimale eisen;
10. Beoordeel leveranciers op doorontwikkeling, USP’s 

en een demo.
 
Punt 9 is belangrijk: werf op minimale eisen. In veel 
aanbestedingen zien we dat de aanbestedingseisen, 
zowel functioneel als niet functioneel, topzwaar en 
zeer complex zijn. De Omgevingswet en ook de on-
derliggende software is voor een groot deel nieuw. Het 
is verstandig te werven op de minimale eisen die de 
wet aan u stelt en het advies dat de VNG hier bovenop 
geeft. U kunt een paar eisen die voor uw organisatie 
cruciaal zijn hieraan toevoegen. 
Ga de dialoog aan en regel goed voorbereid op dat 
gesprek de opname van eisen die duurzame toegan-
kelijkheid garanderen. En dat is mogelijk, want het 
bedrijfsonderdeel Informatie en Automatisering (I&A) 
zit in het multidisciplinaire team. Omdat 98 procent 
van de gemeenten de GIBIT hanteren kan verwezen 
worden naar artikel 26 in de GIBIT, een exitstrategie 

‘DE LANDELIJKE VOORZIENINGEN VAN 
HET DSO ZIJN NIET BEDOELD OM DE 
ARCHIEFFUNCTIES TE ONDERSTEUNEN’
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en enkele kwaliteitsnormen waaronder archiveren (zie 
ook marktverkenning). 

Marktverkenning bruikbaar 
Op 20 oktober heeft een marktverkenning plaatsge-
vonden gericht op het brede aanbod van (componen-
ten van) Omgevingswetsoftware, zoals gemeenten 
dit per inwerkintreding van de wet geïmplementerd 
moeten hebben. Het programma DSO van de VNG 
heeft requirements opgesteld voor de volgende onder-
delen: planvorming, toegepaste regel en vergunning, 
handhaving en toezicht (VTH). Twintig leveranciers 
hebben hierop gereageerd. Een vraag betreft of de GI-
BIT-voorwaarden worden geaccepteerd. In de GIBIT 
worden ook de kwaliteitsnormen verplicht gesteld, en 
daarmee ook geaccepteerd.
In het bijzonder licht ik ter illustratie enkele require-

ments verder uit:

• OBR02 Kunnen tijdreizen in regelingen. Hieronder 
wordt verstaan:
- Kunnen inzien van oude, huidige en nieuwe 

regelingen.
- Kunnen inzien van de geldende regels op een 

te kiezen datum
- Kunnen zien van verschillen (wijzigingen) in 

regelingen tussen alle vorige versies van de 
regeling.

• OBV03 Kunnen tijdreizen in regeling. Toelichting:
- Zelfde requirement als OBR02, maar dan voor 

de viewercomponent. Hier opgenomen zodat 
een organisatie die haar plan uitbesteedt 
voldoende heeft aan alleen een publicatie- en 
viewercomponent.

- requirements geupdate in versie 1.1.

• OBP08 Kunnen archiveren van besluiten. 
Hieronder wordt verstaan:
- Of kunnen archiveren van bestandenset 

conform STOP/TPOD inclusief benodigde pro-
cesinformatie die inzicht geeft in waarom een 
besluit op deze manier tot stand is gekomen.

- Of kunnen aanleveren van bestandenset con-
form archiefregistratiecomponent.

 
De archiefregistratiecomponent, die genoemd wordt 
bij OBP08 (het kunnen archiveren van besluiten), is 
een component uit de GEMMA (Gemeentelijke Model 
Architectuur). De archiefbeheercomponent wordt in 
de GEMMA als volgt gedefinieerd: component dat 
functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor 
blijvend en langdurig te bewaren informatie objecten. 

En toegelicht: De component ondersteunt het zorgvul-
dig omgaan met informatieobjecten zodat deze duur-
zaam toegankelijk blijven en te zijner tijd vernietigd 
worden als dit gewenst is. 
Informatieobjecten zijn zelfstandige eenheden van in-
formatie die kunnen worden verwerkt en bewerkt (bij-
voorbeeld bestanden, documenten, databasegegevens 
en de daarbij behorende metagegevens). Het borgen 
van duurzame toegankelijkheid vereist soms speciale 
maatregelen zoals het eenmalig of vaker converteren 
van gegevens naar een duurza(a)m(er) opslagformaat. 
Het gaat hier om blijvend en langdurig te bewaren 
informatieobjecten.  

Welbeschouwd
Mijn beeld tot op heden is: het DSO is vertraagd en 
Bureau ICT-toetsing heeft qua omvang en timing al 
een keer bijgestuurd. Informatie- en archiefbeheer is 
nog steeds geen onderdeel dat er toe lijkt te doen. Dat 
kunnen wij ons als vakmensen aantrekken. We voeren 
mogelijk niet op de juiste tafels de goede gesprekken 
met de goede mensen en argumenten. 
Er ligt veel nadruk op de Landelijke Voorziening en 
archiveren wordt teruggelegd bij de lokale voorzienin-
gen. Hierin schuilt onduidelijkheid. Dat geeft gedoe bij 
circa vijfhonderd overheidsorganisaties en in de markt. 
Leveranciers worstelen met onduidelijkheden in de 
opgave en hoe deze in de informatievoorziening en hun 
oplossingen nader uit te werken (zie ook het artikel 
van Remco Koenders op pp. 21-23). Bij vergunningen 
is archiveren wel geregeld. Bij plannen, met de planob-
jectregistratie is de archieffunctie nog ongewis en bij de 
toepasbare regels wordt volstaan met “documentatie” 
die actueel is. 
Raadpleeg voor meer informatie de marktverkenning, 
het verwervingsdocument en kijk ook in GEMMA en 
de softwarecatalogus, waarin je kunt zien welke leve-
ranciers een passend aanbod hebben op de verschillende 
referentiecomponenten uit de GEMMA (zie artikel 
Werken onder architectuur, Od 6 september 20191). 
Organiseer het binnengemeentelijk slim, minimali-
seer dubbel werk, maak afspraken met ketenpartijen, 
bevorder selectie van een goede leveranciers met een 
goed product en beperkt zoveel mogelijk de schade door 
“wakker mee te doen”.

1 https://kia.pleio.nl/file/download/55814233/od06-andre-plat.pdf.

‘ARCHIVEREN WORDT  
TERUGGELEGD BIJ DE  
LOKALE VOORZIENINGEN’
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Bij de uitvoering van de Omgevingswet werkt een groot 
aantal overheidsorganisaties samen. Daarbij wordt onderling 
veel informatie uitgewisseld. Wie zorgt er voor de duurzame 

toegankelijkheid van deze gedeelde informatie, vraagt strategisch 
adviseur bij het Nationaal Archief Erik Saaman zich af. Een 

algemeen antwoord op die vraag is er volgens hem niet maar hij 
doet wel een paar suggesties.

Samenwerken onder de Omgevingswet:  
verdeel verantwoordelijkheden

Duurzame  
toegankelijkheid  

onder druk

Tekst Erik Saaman
Erik Saaman is strategisch adviseur  

bij het Nationaal Archief

a c h t e r g r o n d

De vraag over gedeelde informatie kwam aan de 
orde toen het Nationaal Archief gevraagd werd 
om te adviseren over archivering in de context 
van de landelijke voorziening van het Digitaal 

Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). Volgens het principe 
van archiverren by design vroeg het verantwoordelijke 
ministerie1 ons wat nodig is om het DSO-LV aan de 

1 Destijds was dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Inmiddels is het 
overgegaan naar ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Archiefwet te laten voldoen. Hiervoor hebben we een 
aantal DUTO-scans uitgevoerd op de verschillende 
onderdelen van DSO-LV2. 
Voordat we ons konden verdiepen in de benodigde 
maatregelen, ontstond een discussie. Een deel van de 
ontwerpers was van mening dat het DSO-LV slechts 

2 Zie https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/nieuws/du-
to-scan-aan-de-slag-met-duurzame-toegankelijkheid en https://aandeslag-
metdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/documenten/duto-scan/.
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een doorgeefluik van informatie was: een intermediair 
tussen het bevoegd gezag (gemeenten en provincies), 
andere overheden, inwoners en bedrijven. Alleen de 
verzenders en ontvangers van de informatie zouden 
verantwoordelijk zijn voor de archivering. Sommige 
vertegenwoordigers van het bevoegd gezag vonden juist 
dat DSO-LV ook een functionaliteit voor archive-
ring moest omvatten. Onder andere omdat daarmee 
informatie in samenhang toegankelijk wordt. En omdat 
landelijke functionaliteit voor het beheer goedkoper is. 
Wie heeft gelijk?

Archiefwet
De Archiefwet zegt niet expliciet wie er bij gedeelde in-
formatie verantwoordelijk is voor de archivering. Maar 
we kunnen het wel uit de wet afleiden. De Archiefwet 
verplicht namelijk elke overheidsorganisatie ‘alle infor-
matie die zij ontvangt en maakt bij het uitvoeren van 
haar taken’ duurzaam toegankelijk te maken en houden, 
zolang als deze wordt bewaard. Hoelang bepaalde infor-
matie bewaard moet worden leggen organisaties vast in 
een selectielijst. De bewaartermijn is afhankelijk van het 
belang dat de samenleving en de organisatie zelf hebben 
bij de beschikbaarheid van de informatie3. 
Twee overheidsorganisaties die onderling informa-
tie uitwisselen zijn dus beide verantwoordelijk voor 
de duurzame toegankelijkheid van die informatie. De 
ene als verzender, de andere als ontvanger. Mits ze de 
informatie maken of gebruiken bij het uitvoeren van 
hun eigen taken. En voor zolang als de selectielijst dat 
voorschrijft.
Het lijkt overbodig dat zowel verzender als ontvanger 
verantwoordelijk zijn. Maar beide voeren andere taken 
uit. Hieruit volgen voor ieder afzonderlijk mogelijk an-
dere belangen bij de toegankelijkheid van de informatie. 
Op grond daarvan hanteren ze bijvoorbeeld voor dezelf-
de informatieobjecten andere bewaartermijnen, andere 
dossiers en andere metagegevens. En ze willen misschien 
allebei zelf over de informatie kunnen beschikken. 
Als er voldoende waarborgen zijn dat partij A de infor-
matie lang genoeg bewaart, op de juiste manier beheert 
en partij B daartoe toegang geeft, kan B besluiten in 
haar selectielijst de bewaartermijn voor die informatie 
heel kort te houden. Haar belangen zijn dan immers al 
bij A geborgd. Dit geldt in het bijzonder als er wettelijk 

3 Zie voor een toelichting op de belangen https://www.nationaalarchief.nl/
archiveren/kennisbank/waarom-archiveert-de-overheid-informatie.

is vastgelegd dat de informatie beschikbaar is, zoals bij 
basisregistraties. 

Praktische keuze
Dus: het DSO-LV is inderdaad niet verantwoordelijk 
voor de duurzame toegankelijkheid van de informatie 
die het als intermediair tussen partijen uitwisselt. Het ge-
bruikt deze informatie immers niet bij de uitvoering van 
haar eigen taken. Bijvoorbeeld: een bedrijf vraagt een 
vergunning aan bij het DSO-LV. Het DSO-LV stuurt 
deze vervolgens door aan het bevoegd gezag zonder hier 
zelf iets mee te doen. Het bevoegd gezag behandelt deze 
aanvraag en is dus verantwoordelijk voor de duurzame 
toegankelijkheid. Hetzelfde geldt voor de informatie van 
overheden die via het DSO-LV aan burgers en bedrijven 
beschikbaar wordt gesteld. Zoals omgevingsplannen, 
toepasbare regels en informatieproducten. 
In het bijzonder geldt dit voor informatie die via de 
samenwerkvoorziening van het DSO wordt uitgewisseld 
tussen overheden (bijvoorbeeld bij het behandelen van 
een vergunningsaanvraag). Ik had verwacht dat het han-
diger zou zijn als na afsluiting van een samenwerking de 
informatie in de DSO-samenwerkvoorziening bewaard 
zou blijven. Want dan heb je geen extra werk om het 
te verplaatsen. En het leek mij nuttig om de samen-
werkdossiers in originele vorm voor alle betrokkenen 
beschikbaar te houden. Maar de betrokkenen vonden het 
juist beter om de informatie van een afgesloten samen-
werking te bewaren binnen het complete zaakdossier bij 
het bevoegd gezag. Zodat alle aan één zaak gerelateerde 
informatie op één plaats beschikbaar is. Voor de samen-
hang is het dus soms beter om het langeretermijnbeheer 
van informatie te verdelen. 
Een landelijke functionaliteit voor de duurzame toe-
gankelijkheid van gedeelde informatie is misschien 
goedkoper. Maar dit heeft niks met verantwoordelijk-
heidsverdeling te maken. Het is een praktische keuze die 
de samenwerkende partijen samen moeten maken (en 
betalen).

Van andere overheden
Maar dit is niet het hele verhaal! Het DSO-LV heeft zelf 
ook een taak binnen de uitvoering van de Omgevings-
wet. Namelijk het verzamelen en beschikbaar stellen 
van informatie en het faciliteren van aanvragen en 
meldingen. Bij het uitvoeren van die taak produceert het 
zelf ook informatie. Voor de duurzame toegankelijkheid 

‘DE ARCHIEFWET ZEGT NIET EXPLICIET 
WIE ER BIJ GEDEELDE INFORMATIE 
VERANTWOORDELIJK IS’

‘IN DE FUNCTIE VAN 
INTERMEDIAIR HOEFT HET DSO-LV 
NIET TE ZORGEN VOOR DUURZAME 
TOEGANKELIJKHEID’
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hiervan is het DSO-LV wel verantwoordelijk. Zoals voor 
de eigen webpagina’s, kaarten met daaraan gekoppelde 
informatie, vragen- en klachtenafhandeling, loggege-
vens, en de documentatie en broncode van de software. 
Een deel van de door het DSO-LV gemaakte informatie 
is afgeleid van informatie die van andere overheden is 
ontvangen. Zoals geconsolideerde besluiten (waarin 
opeenvolgende wijzigingsbesluiten zijn verwerkt) en 
aanvraagformulieren (die zijn afgeleid van de toepasbare 
regels). Deze afgeleide informatie voegt inhoudelijk 
misschien niks toe aan de informatie waarop ze is geba-
seerd. Maar de vorm waarin de informatie aan burgers 
en bedrijven wordt gepresenteerd is anders. Daarom 
kan het zinvol zijn om ook deze afgeleide informatie een 
bepaalde tijd te bewaren. 
Ook is een groot deel van de eigen DSO-LV-informatie 
een bijproduct bij het uitvoeren van de Omgevingswet 
(zoals loggegevens of het antwoord op een technische 
vraag). Misschien dat deze informatie daarom eerst over 
het hoofd werd gezien toen het over archiveren ging. 
Maar ze valt wel degelijk onder de Archiefwet en bevat 
soms nuttige contextinformatie. Bijvoorbeeld voor het 
reconstrueren van processen of als bewijsmateriaal. 
Daarom is deze informatie alsnog in kaart gebracht en 
zijn daarvan de bewaartermijnen bepaald (op basis van 
de selectielijst van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties). En, waar nodig, zijn extra 
maatregelen bepaald om deze informatie duurzaam toe-
gankelijk te maken en te houden. Gelukkig voorzag het 
ontwerp van het DSO-LV hier vaak al in. 

Duidelijke afbakening
Samenwerking komt vaak voor binnen de overheid. De 
duurzame toegankelijkheid van de daarbij uitgewissel-
de informatie staat onder druk als niet duidelijk is wie 
daarvoor verantwoordelijk is. Het zou goed zijn als we 
dat eenvoudig kunnen bepalen. Ik kan geen algemene 
conclusies trekken op basis van mijn ervaringen bij het 
DSO-LV, maar ik durf wel een paar suggesties te doen:

•	 	Het moet duidelijk zijn welke taken elke overheidsor-
ganisatie binnen een samenwerking uitvoert. En wel-
ke informatie daarbij onderling wordt uitgewisseld. 
Anders is het lastig om de verantwoordelijkheid af te 
bakenen.

•	 	Elke overheidsorganisatie binnen een samenwerking 
is verantwoordelijk voor de duurzame toegankelijk-
heid van alle informatie die zij zelf maakt en ont-
vangt. Voor zover deze gemaakt of gebruikt wordt bij 
het uitvoeren van haar eigen taken. Dat kunnen dus 
meerdere organisaties zijn voor schijnbaar dezelfde 
informatie. 

•	 	Om dubbel bewaren te voorkomen, kan de bewaar-
termijn in de selectielijsten in veel gevallen beperkt 
worden. Mits formeel is vastgelegd dat een van de 
deelnemers aan de samenwerking de informatie lang 
genoeg en op de juiste manier bewaart om de belan-
gen van alle partijen af te dekken. En partijen toegang 
hebben tot de informatie. Dit kan bijvoorbeeld 
gedaan worden door regelgeving, SLA’s of ketenaf-
spraken. 

•	 	Bij veel samenwerkingen worden voorzieningen door 
meerdere organisaties gebruikt. Ook deze gemeen-
schappelijke voorzieningen voeren taken uit. Vergeet 
de informatie die daarbij gemaakt (of bewerkt) en 
ontvangen wordt niet. De organisatie die verant-
woordelijk is voor de gemeenschappelijke voorzie-
ning, is ook verantwoordelijk voor de duurzame 
toegankelijkheid van deze informatie. Bijvoorbeeld 
een omgevingsdienst die voor meerdere gemeenten 
en provincies vergunningverlening, toezicht en hand-
having uitvoert. 

•	 	De organisatie die verantwoordelijk is voor een 
gemeenschappelijke voorziening, is niet verant-
woordelijk voor de duurzame toegankelijkheid van 
de informatie die het voor andere beheert en/of door-
stuurt. Als het wenselijk is dat de gemeenschappelijke 
voorziening wel voor de duurzame toegankelijkheid 
zorgt, dan moet dat expliciet aan haar taken worden 
toegevoegd. 

Deze uitgangspunten zijn bruikbaar voor situaties 
waarin een duidelijke afbakening mogelijk is van opzich-
zelfstaande deeltaken. Die elk onder de verantwoorde-
lijkheid van één organisatie vallen. Maar soms werken 
organisaties samen aan één taak die niet zo is op te 
splitsen. In die gevallen is het verstandig om af te spre-
ken dat één van de deelnemers zorgt voor de duurzame 
toegankelijkheid van alle informatie binnen die taak 
(bijvoorbeeld de partij die de samenwerking faciliteert).

‘OOK DE EIGEN DSO-LV-
INFORMATIE VALT WEL DEGELIJK 
ONDER DE ARCHIEFWET’

‘WELKE TAKEN VOERT ELKE 
OVERHEIDSORGANISATIE BINNEN 
EEN SAMENWERKING UIT?’
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o p i n i e

Tekst Peter Ruijters
Peter Ruijters is senior adviseur bij NCOD  
Digitalisering & Informatiemanagement

Kosten kunnen omlaag en 
dienstverlening kan beter door 
meer kwaliteit en samenhang 
in de gegevensvoorziening. 

Niet langer vanuit aparte systemen, 
maar vanuit één samenhangend, 
vraaggestuurd stelsel met één over-
koepelende visie: de Laan van de 
Leefomgeving.

Plein
Inmiddels zijn we 6 jaar verder en 
zijn ambities aardig bijgesteld. Het 
idee van de laan, van hoogwaardige, 
gestandaardiseerde en samenhan-
gende informatievoorziening is 
nog niet overboord, maar wel op 
de achtergrond geraakt. Met de 
invoering van het Digitaal Stelsel 
Omgevingswet (DSO) blijkt echter 
steeds duidelijker dat die laan zo’n 
gek idee nog niet was. Sterker: een 
laan gaat ons niet helpen, we heb-
ben een plein nodig.
Het succes van toepasbare regels, di-
gitale plannen en het omgevingslo-
ket, de drie hoofddelen van het 
DSO, staat of valt bij betrouwbare 

informatie. Informatie over de re-
gels die gelden op een bepaalde plek 
of in een bepaald gebied, gegevens 
over de inwoner of ondernemer en 
zijn aanvraag, en vooral: informatie 
over de locatie. 
De gemeentelijke informatiehuis-
houding bevat talrijke informatie 
over regels; vooral in tekst. En over 
inwoners en ondernemers. In tal 
van applicaties. En over locaties. In 
bestanden en getoond op kaarten. 
Op het plein van de leefomgeving 
brengen we die bij elkaar. Om drie 
doelen te bereiken. 

Kermis
Eén: we hebben deze informa-
tie gebundeld en in samenhang 
nodig voor de dienstverlening. We 
kunnen iemand alleen vertellen hoe 
het kan met zijn idee als we hem 

kennen, weten hoe de regels precies 
zijn en kunnen aangeven hoe het er 
op die plek precies voor staat. Twee: 
we leven tegenwoordig in twin 

cities en twin towns: in een virtuele 
en een reële leefomgeving. Anders 
dan in The Matrix zijn die twee 
omgevingen bij voorkeur identiek, 
behalve in verschijningsvorm. En 
drie: we kunnen die stad slimmer, 
leuker, veiliger, maken als we deze 
informatie benutten voor nieuwe, 
innovatieve toepassingen. Een 
digitaal plein dus, waar van alles 
plaatsvindt: een markt, een circus, 
een kermis. Een digitaal plein waar 
de gemeente alle betrokkenen ont-
moet. Coronaproof want digitaal.
Zo’n plein aanleggen hoeft niet: 
het ontstaat voor wie ruimte geeft. 
In de digitale stad is het minder 
druk bebouwd dan in de echte: dus 
het kan! Het ontstaat bij wie de 
implementatie van het DSO ziet als 
de start. De start van het bundelen, 
verbeteren en beschikbaar stellen 
van ruimtelijke informatie. De pa-
den op, de lanen in, naar het plein!

Naar de Laan van de Leefomgeving... dat was de slogan bij de start 
van de Omgevingswet. Gedachte: de digitale informatievoorziening 
over de fysieke leefomgeving is te versnipperd en te wisselend van 

kwaliteit: vaak niet actueel en van twijfelachtige accuratesse. Dit ver-
oorzaakt extra (controle)werk, tijdrovende procedures en informatie-

verschillen tussen partijen met warrige dienstverlening als gevolg. 

Pleidooi voor plein van 
de leefomgeving

‘IN DE DIGITALE STAD 
IS HET MINDER DRUK 
BEBOUWD DAN IN DE 
ECHTE’
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b o e k b e s p r e k i n g

De informatiesamenleving 
kenmerkt zich door een toe-
nemende stroom en mix van 
informatie. Niet alleen vanuit 

de eigen organisatie en netwerk-
partners, maar ook via bijvoorbeeld 
social media, een informele stroom. 
Tussen Thorbecke en filterbubbel 
staat stil bij de rol die formele en 
informele kanalen en systemen in 
het werk van raadsleden spelen en 
stelt de vraag hoe deze kanalen en 
systemen het beste kunnen worden 
gebruikt. Want, zo zegt voorzitter 
van de Nederlandse Vereniging voor 
Raadsleden Bahreddine Belhaj in het 
voorwoord, ‘goed politiek leider-
schap en goede keuzes maken begint 
bij goede informatie’. 
Het boek is ingedeeld in zeven korte 
hoofdstukken en biedt de lezer een 
beknopte leeswijzer. In elk hoofdstuk 
zijn de reflecties van een fictief 
raadslid opgevoerd met als doel de 
raadsleden een eigen geluid te geven.  
 
Oproep
Hoofdstuk 1 gaat over maatschappe-
lijke veranderingen en staat stil bij de 
grote verschillen tussen generaties. 
Waarbij de bottomline is dat iedere 
generatie anders met informatie 
omgaat. Hoofdstuk 2 gaat over de 
noodzaak om als raadslid weerbaar 
en betrouwbaar te blijven. De 
toegankelijkheid van betrouwbare 
informatie is daarbij van cruciaal 

belang. Tussen hoofdstuk 2 en 3 
volgt een aantal prikkelende quotes 
van raadsleden uit eerder gehouden 
interviews.
Het derde hoofdstuk gaat over 
informatiesystemen en de rol van de 
techniek. Hoewel de ontwikkelingen 
zeer snel gaan, is en blijft raadswerk 
secuur werk. In dit hoofdstuk en de 
twee hoofdstukken daarna worden 
raadsleden uitgenodigd om aan de 
hand van een aantal vragen hierover 
met elkaar in gesprek te gaan en de 
uitkomsten bij te houden in een tabel 
aan de hand van smileys. Dit laatste 
oogt een beetje simplistisch.
In hoofdstuk 4 gaat het over be-
stuurlijke informatiesystemen en 
hoe politiek en bestuur steeds meer 
onder een maatschappelijk vergroot-
glas komen te liggen. Wie heeft het 
voor het zeggen en welke agenda is 
leidend? In hoofdstuk 5 gaat het over 
het maatschappelijke informatiesys-
teem en wordt ingezoomd in hoe-
verre het maatschappelijke gedrag 
een last of een zegen is. Met andere 
woorden, op welke wijze kan het 
contact met de inwoners zo effectief 
mogelijk worden ingevuld?
In hoofdstuk 6 zien we dat urgente 
verhalen vaker klinken via lifestyle- 
en levensfasebubbels. Of met andere 
woorden: hoe te komen tot een 
eigentijdse en weerbare democratie. 
Na dit hoofdstuk volgen een aantal 
quotes van informatiemanagers, 

lokale media, procesmanagers en de 
griffie. Deze opzet werkt prikkelend 
en draagt mijns inziens bij aan de be-
doeling van dit boek: het stimuleren 
van de dialoog tussen de meerdere 
hoofdrolspelers. In hoofdstuk 7 
doet VNG Realisatie een oproep 
om mee te denken op welke wijze 
de informatiepositie van raadsleden 
versterkt kan worden en spoort ze 
aan hier over in gesprek te gaan met 
stakeholders.

Evaluatie
Het punt dat Tussen Thorbecke en 

filterbubbel wil maken is duidelijk. De 
ontwikkelingen op informatiegebied 
gaan zo snel dat het lastig is om bij 
te blijven. Dit is geen nieuw inzicht. 
Ook niet dat deze ontwikkelingen 
hard ingrijpen op de wijze waarop 
politiek wordt bedreven en wat 
dit betekent voor de relatie met de 
burger. Maar het is belangrijk dat de 
dialoog hierover wordt gevoerd. 
Dit boek biedt raadsleden een 
handvat om de discussie onderling en 
met stakeholders aan te gaan. Tussen 

Thorbecke en filterbubbel zal geen 
klassieker in zijn genre worden maar 
mag gezien worden als een liefdevol-
le handreiking van de VNG aan de 
geïnteresseerde lezer. 

Meer weten? Op de website van VNG Realisatie kunt u 
Tussen Thorbecke en filterbubbel; raadsleden in de informa-
tiesamenleving downloaden of bestellen:  
https://bit.ly/2GBNOVA.

Tussen Thorbecke en filterbubbel beschrijft hoe raadsleden zich beter 
kunnen informeren. Het boek is de neerslag van een onderzoek dat is uitge-
voerd door VNG Realisatie en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden 
en wil een bijdrage leveren aan het gesprek over de informatiepositie van 
de gemeenteraad in een steeds verder digitaliserende samenleving. 

Goede keuzes maken 
begint bij goede informatie

Tekst Edwin Driessen
Edwin Driessen is redactielid Od
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p r a k t i j k

Handreiking duurzame 
toegankelijkheid onder 

de Omgevingswet

Tekst Ben de Jong en Joost van Koutrik
Ben de Jong is zelfstandig adviseur informatiemanagement en opsteller 
van de handreiking Duurzame toegankelijkheid (DUTO) onder de Omge-

vingswet in opdracht van de VNG, IPO en Unie van Waterschappen. Joost 
van Koutrik is provinciearchivaris van Utrecht en coördinator Archief-
toezicht bij Het Utrechts Archief en coördineert de (interbestuurlijke) 

totstandkoming van de handreiking

De Omgevingswet is aanstaande per 1 januari 2022. Maar wat betekent de in-
voering van deze wet voor duurzame toegankelijkheid van informatie (DUTO) 

in de ketensamenwerking tussen gemeenten, waterschappen, provincies en 
gemeenschappelijke regelingen? Over dit onderwerp wordt binnen de regio 

Utrecht gewerkt aan een landelijke handreiking in opdracht van de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de 

Unie van Waterschappen. De handreiking geldt enerzijds als wegwijzer: waar ga 
ik vinden wat ik nodig heb? Anderzijds is het een checklist: heb ik alles wat raakt 

aan duurzame toegankelijkheid in de informatieketens goed ingericht? 
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Binnen het Stelsel Omgevings-
wet geldt dat alle overheids-
organen een zorgplicht 
hebben voor de duurzame 

toegankelijkheid van informatie 
die ze ontvangen en maken in de 
eigen registraties en applicaties. Een 
overheidsorgaan neemt daarbij deel 
aan verschillende informatieketens 
waar de landelijke voorzieningen 
ook deel van uitmaken. De beheer-
der van een landelijke voorziening 
is verantwoordelijk voor het beheer 
van informatie die ze zelf maakt en 
bevat, zoals eigen webpagina’s en 
logginginformatie en documentatie 
en code van de software, om de 
gebruikers van de landelijke voor-
ziening te ondersteunen. Niet meer 
en niet minder. Zie ook het artikel 
van Erik Saaman van het Nationaal 
Archief op pp. 12-14.

Eigen proces- en zaakinformatie
De landelijke voorzieningen van 
het Digitaal Stelsel Omgevingswet 
(DSO) zijn niet bedoeld om de 
archieffuncties te ondersteunen in 
de relatie tussen duurzame toegan-
kelijkheid en archivering – zie voor 
welke archieffuncties dat zijn het 
rapport Archieffuncties in het Stelsel 

Omgevingswet
1. Dit rapport uit 2017 

pleitte overigens voor centralisatie 

1 Zie voor het rapport Archieffuncties’ bijlage 5b op 
de pagina ‘Ketenprocessen UIVO-I van de website 
Aan de slag met de Omgevingswet: https://
aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/
ervaringen/eerder/piko/uivo/ketenprocessen-uivo/.

van een aantal functies, maar daar 
wordt vooralsnog geen invulling 
aan gegeven per 1 januari 2022.
Een bijkomende factor is dat uit de 
diverse landelijke documentatie niet 
altijd duidelijk of eenduidig wordt 
wat het programma Aan de slag 
met de Omgevingswet wel of niet 
onder het woord archivering ver-
staat, terwijl aan de andere kant van 
de medaille diverse aandachtspun-
ten met betrekking tot duurzame 
toegankelijkheid wel degelijk zijn 
ingevuld in het programma. Het is 
dan vooral aan de decentrale over-
heid om die aandachtspunten te 
ontdekken, toe te passen op de zelf 
in te richten archieffuncties en dat 
wat nog niet centraal is geregeld, 
lokaal en regionaal te organiseren 
in 2021 en verder. 
Zo luidt een centraal uitgangspunt 
in het programma dat een individu-
eel overheidsorgaan verantwoor-
delijk is voor het beheren van de 
eigen proces- en zaakinformatie, in 
afstemming met zijn ketenpart-
ners en met gebruikmaking van de 
interbestuurlijke standaarden. De 
vraag hoe een decentrale overheid 
dat per 1 januari 2022 (tenminste) 
in de ketensamenwerking moet 
organiseren, gaat getoetst worden 
in de regio Utrecht in het vierde 
kwartaal van 2020 – op weg naar de 
Handreiking duurzame toegankelijk-

heid (DUTO) onder de Omgevingswet. 
Een handreiking die overigens ook 
vraagt om beheer erop, aangezien 
in de aanloop naar de invoerings-
datum en daarna, inzichten nog 
kunnen wijzigen, onder andere 
door de nieuwe Archiefwet. 

DUTO-scans en PIKO
De ontwikkelingen rondom het 
DSO lopen al enige jaren. Al eerder 
is de aandacht gevestigd op duur-
zame toegankelijkheid, zoals in het 

eerder benoemde rapport Archief-

functies in het Stelsel Omgevingswet. 
Dit rapport was een deelproduct 
van het interbestuurlijke program-
ma Uitvoering Informatievoorzie-
ning Omgevingswet (UIVO-I). Het 
rapport bevatte diverse aanbevelin-
gen die nodig zijn om rechtmatig 
en duurzaam informatiebeheer in 
het DSO mogelijk te maken. Deze 
aanbevelingen hebben deels wel 
hun inbedding gekregen, onder an-
dere via de DUTO-scans uitgevoerd 
door het Nationaal Archief2 (zie pp. 
12-14). 
Uit de DUTO-scans zijn meerdere 
voorstellen voor maatregelen 
voortgekomen die al zijn of nog 
worden geïmplementeerd in de 
landelijke voorzieningen zelf, 
onder coördinatie van Rijkswa-
terstaat. Dat gaat ervoor zorgen 
dat het DSO invulling geeft aan 
de waarborgen voor duurzame 
toegankelijkheid van informatie 
uit de Omgevingswet processen. 
Op centraal niveau wordt er dus 
al het nodige ondernomen om de 
voorwaarden voor duurzame toe-
gankelijkheid te scheppen. 
Op decentraal niveau bleef vooral 
nog in de lucht hangen welke 
voorzieningen voor rechtmatig in-
formatiebeheer op dit niveau exact 
nodig waren, of hoe ze (met name 
in ketenverband) in samenhang 
moeten worden toegepast. Inmid-
dels is sinds 2017 een stuk meer 
duidelijkheid gekomen hierover, 
vooral dankzij het Project Inter-
bestuurlijke Ketensamenwerking 
Omgevingswet (PIKO)3. Vanuit de 

2 Zie de uitkomsten van DUTO-scans van het 
Nationaal Archief hier: https://aandeslagmetde-
omgevingswet.nl/digitaal-stelsel/documenten/
duto-scan/.

3 Zie de uitkomsten van het PIKO-project hier: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/
implementatie/ervaringen/eerder/piko/.

‘HET IS NIET ALTIJD DUIDELIJK 
WAT AAN DE SLAG MET DE 
OMGEVINGSWET VERSTAAT 
ONDER ARCHIVERING’
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uitkomsten van dat project lijkt het 
vooral de kunst om alle vastgestelde 
standaarden en architectuurmodel-
len: 
a.  in het juiste perspectief van 

duurzame toegankelijkheid te 
plaatsen;

b.  en lokaal en interbestuurlijk toe 
te passen.

Zo zijn er bijvoorbeeld interbe-
stuurlijke afspraken over meta-
gegevens gemaakt in het kader 
van de Omgevingswet. Dat vraagt 
vervolgens om de toepassing ervan, 
in de aanname dat de toepassings-
profielen, API-standaarden en de 
interbestuurlijke standaarden al zijn 

getoetst aan de MDTO, wat staat 
voor de DUTO-standaard: Meta-
gegevens Duurzaam Toegankelijke 
Overheidsinformatie.

Interbestuurlijke standaarden
Naast de inmiddels uitgevoerde 
DUTO-scans van het Nationaal Ar-
chief liggen diverse uitgangspunten 
en eisen (onder andere voor tijd-
reizen in de landelijke voorzienin-
gen) vast in de Visie Digitaal Stelsel 

Omgevingswet 2024 en het Globaal 

Programma van Eisen als uitwerking 
van het bestuursakkoord van 1 juli 

2015 waarin het rijk, VNG, IPO en 
Unie van Waterschappen afspraken 
hebben gemaakt over de implemen-
tatie van de Omgevingswet. 
Eveneens belangrijk voor de lokale 
invulling zijn het rapport Globaal 

Content Raamwerk en alle Globale 
Architectuur Schetsen4. Het Globaal 

Content Raamwerk geeft vooral ant-
woord op de vraag welke processen 
met welke informatieobjecten wor-
den beheerd in het DSO. Op basis 
van dit kader is grotendeels te her-
leiden waar decentrale overheden 
minimaal aan moeten voldoen in 
hun informatiebeheer per 1 januari 
2022. Verder ligt de doorvertaling 
van de uitgangspunten vast in de 
referentiearchitecturen GEMMA, 
PETRA en WILMA voor respectie-
velijk gemeenten, provincies en 
waterschappen. 
Naast de standaarden, informatie-
modellen en toepassingsprofielen 
voor aanvragen en meldingen, 
toepasbare regels, vragenbomen en 
officiële publicaties maken interbe-
stuurlijke standaarden deel uit van 
de totale architectuur. Zo zijn de 
interbestuurlijke processen, zaak-
typen (I-ZTC) en de producten- en 
dienstencatalogus (I-PDC) vastge-
steld. Binnen het programma Aan 
de slag met de Omgevingswet is 
afgestemd dat decentrale overheden 
daar gebruik van gaan maken voor 
uitwisseling van informatie in hun 
procesketens5. In die uitwisseling 
mag er bovendien geen misverstand 
zijn wie “bevoegd gezag” is en wie 
de rol van “behandeldienst” vervult, 
mede om te voorkomen dat niet 

4 Zie de informatie over het Globaal Content Raam-
werk hier: https://aandeslagmetdeomgevingswet.
nl/digitaal-stelsel/documenten/visie-globaal-pro-
gramma-eisen-doelarchitectuur/.

5 De I-zaaktypencatalogus (I-ZTC) en I-producten- 
en dienstencatalogus (I-PDC) zijn te vinden via: 
https://omgevingswet.wiki.

duidelijk is wie wat bewaart, of 
wie de procedure tot vernietiging 
of overbrenging van informatie 
uitvoert volgens de bepalingen van 
de geldende selectielijst.

Handreiking
Volgens de planning van het pro-
ject, die overigens is gaan schuiven 
door coronamaatregelen, worden 
in het vierde kwartaal van 2020 
alle betrokken overheden in de 
regio Utrecht bevraagd op hun rol, 
inrichting en uitdagingen in de 
informatieketen van de Omgevings-
wet: de gemeente, de provincie, het 
hoogheemraadschap, de regionale 
uitvoeringsdienst, de veiligheidsre-
gio en de archiefdienst. Dit tezamen 
met de kennis van alle bronnen 
en andere initiatieven in het land, 
leidt tot een handreiking die voor 
alle decentrale overheidsorganen 
duidelijk moet maken hoe ze samen 
duurzame toegankelijkheid in hun 
informatieketens verzekeren. 
Deze handreiking zal in het eerste 
kwartaal van 2021 het licht zien. 
Dat vindt plaats nadat door leden 
van de klankbordgroep is beoor-
deeld of de conclusies die voor de 
regio Utrecht gelden ook van toe-
passing zijn op andere regio’s. 

Heeft u vragen of eigen voorbeelden, of wilt u mee-
denken? Reacties zijn altijd welkom via ben.de.jong@
utrecht.nl of j.vankoutrik@hetutrechtsarchief.nl.

‘DE HANDREIKING 
ZAL IN HET EERSTE 
KWARTAAL VAN 2021 
HET LICHT ZIEN’

‘DE KUNST IS OM ALLE 
STANDAARDEN EN 
ARCHITECTUURMODELLEN 
LOKAAL EN INTER-
BESTUURLIJK TOE TE PASSEN’
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DSO-LV is verre van klaar

Softwareontwikkelaars 
zoeken weg in woud van 

eisen en wensen

Tekst Remco Koenders
Remco Koenders is informatieanalist bij Visma Roxit

p r a k t i j k

De Omgevingswet komt er na een flinke aanloop echt aan. In tegen stelling 
tot de Wet ruimtelijke ordening (Wro) wordt gelukkig nu al aandacht be-

steed aan het thema van archiveren en duurzame toegankelijkheid. We geven 
jullie een kijkje in de keuken van Visma Roxit, leverancier van onder andere 
plan software, om te laten zien hoe wij tegen het archiveren van omgevings-

documenten aankijken en hoe wij hiermee omgaan.

In 2008 trad de  Wro in werking, 
met de daarbij behorende RO 
Standaarden die sinds 2010 ver-
plicht moesten worden gevolgd. 

Bestemmingsplannen en andere 
ruimtelijke plannen moesten 
vanaf dat moment digitaal worden 
gepubliceerd. Sterker nog: hoewel 
er ook een analoge (pdf-)versie 
gemaakt moest worden, was de 
digitale versie vanaf dat moment 
juridisch leidend. De plicht tot 

digitaal publiceren heeft ervoor 
gezorgd dat in het landelijke portaal 
Ruimtelijkeplannen.nl nu, ruim 
10 jaar later, een bijna volledige 
dekking van bestemmingsplannen 
gerealiseerd is.
Ondanks het (juridisch) belang 
van deze stukken was er jarenlang 
geen goede oplossing voor het 
archiveren ervan. Er was ook geen 
aandacht voor. Voor standaard 
archiefoplossingen was er niet 

voldoende reden om in dit gat te 
duiken. Het archiveren van digitale 
plannen, in feite een set bestanden 
die samen een document vormen, 
bleek ver van de staande praktijk te 
staan. Daarbij was alles gericht op 
het efficiënt opslaan van pdf-docu-
menten.
In 2013/2014 heeft Visma Roxit 
met kennis van de ruimtelijke or-
dening en zaakgericht werken het 
gat gedicht met een domeinarchief: 
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een archiefoplossing exclusief 
voor digitale ruimtelijke plannen 
die opgesteld zijn volgens de RO 
Standaarden. Enkele jaren later 
bleek ook het doorleveren aan 
e-Depots nog onontgonnen terrein. 
Visma Roxit heeft in een proef met 
Erfgoed Leiden1 aangetoond dat het 
wel zou kunnen.

Blind software aanschaffen
Laten we een sprongetje naar de 
Omgevingswet maken. Deze wordt 
ook wel de grootste staatsrechte-
lijke verandering sinds Thorbecke 
genoemd. Van welke kant je ook 
kijkt: de invoering en potentiële 
impact van deze wet is enorm.  In 
deze nieuwe werkelijkheid lijkt ook 
alles anders te verlopen. 
De invoeringsdatum van de wet ligt 
nog meer dan een jaar voor ons.  
Er wordt op grote schaal gewerkt 
aan software-inkoopprocessen bij 
gemeenten en andere overheden. 
Maar de eisen en wensen zijn nog 
lang niet allemaal duidelijk. Sterker 
nog: de belangrijkste standaarden 
(STOP en TPOD) voor omgevings-
documenten zijn nog niet klaar. 
Een groot en belangrijk onderdeel, 
het kunnen muteren van documen-
ten, is er nog niet. Veel gemeenten 
schaffen bijna blind software aan en 
hopen dat die straks gaat doen wat 
nodig is.  
Als leverancier kunnen we niet veel 
meer doen dan de weg te vinden in 
het woud van eisen en wensen die 
rond dit thema spelen. Uiteraard 
zoeken we met z’n allen naar meer 
zekerheid.  Eén van de veelgebruik-
te houvasten zijn de VNG Requi-

1 https://www.erfgoedleiden.nl/nieuws/940-pi-
lot-digitaal-archiveren-van-bestemmingsplan-
nen-succesvol; https://www.erfgoedleiden.nl/
nieuws/1088-succesvolle-testopnames-e-depot.

rements2. Daarin staat archiveren 
genoemd3 en het is positief dat dit 
wordt uitgevraagd.  
Over archiveren staat er het vol-
gende:

OBP08 Kunnen archiveren 
van besluiten
Hieronder wordt verstaan: 
•	 	Of kunnen archiveren van 

bestandenset conform STOP/TPOD 
inclusief benodigde procesinforma-
tie die inzicht geeft in waarom een 
besluit op deze manier tot stand is 
gekomen.

•	 	Of kunnen aanleveren van bestan-
denset conform archiefregistratie-
component

Let op:  de gemeente is zelf verant-
woordelijk voor het conform wettelijke 
normen archiveren van haar besluiten. 
De LVBB vervult deze functie niet.

Vanaf een afstandje lijkt alles 
duidelijk. De wet eist dat er omge-
vingsdocumenten komen. Daarover 
moet besloten worden. En die 
besluiten moet je netjes kunnen 
archiveren. Kom je iets dichterbij, 
dan zie je dat die besluiten over 
omgevingsdocumenten geen 
pdf-producten zijn, maar bestan-
densets. Nog meer ingezoomd zie 
je dat voor omgevingsplannen, 
waterschapsverordeningen en 
dergelijke niet steeds een nieuwe 
versie van een omgevingsdocument 
wordt gepubliceerd, maar slechts 
het besluit over de verschilsituatie 
(hoe de situatie was/en hoe deze 
wordt). En dat een groot deel van 
het besluit (De gemeenteraad stelt 

2 https://www.gemmaonline.nl/index.php/
GAO_-_Omgevingsbeleidscomponenten.

3 https://www.gemmaonline.nl/index.php/
Omgevingswet/1.5/id-52102363-974a-4420-
b195-eed1c8fbf90a.

vast...) en de inhoud (document X, 
artikel 4 was dit en wordt dat) in 
hetzelfde bestand een plaats heeft 
gekregen.

Onduidelijkheden?
Een en ander roept de volgende 
vragen op:

1)   Kunnen deze bestandensets 
verwerkt worden in gangbare 
systemen?

2)   Wordt van een archief 
verwacht dat zo’n bestanden-
set (voor de mens) leesbaar 
getoond wordt? En is dat dan 
vergelijkbaar met wat de LVBB 
doet?  Dat is de officiële publi-
catie, maar deze laat niet zien of 
er goed ‘geannoteerd’ is. Of is 
langdurige bewaring genoeg?

3)   Hoe krijgt de gebruiker van het 
archief een beeld? Hij/zij kan 
alleen de wijzigingsberichten 
lezen, de uitwerking (consolida-
tie) is hier niet te zien.

4)   Wat is de verhouding tussen 
LVBB (ook met een archief-
functie) en lokaal archief?

5)   Wat is de verhouding tussen 
LVBB en het Omgevingsloket?

6)   Wat is de verhouding tussen 
Omgevingsloket (met tijdreis-
functie) en lokaal archief?

7)  Er zijn nog geen TMLO-voor-
beelden/-sjablonen. Komen die 
er (centraal)?

Eigenlijk is de basisvraag: wat ver-
wachten we van een archiefvoor-
ziening? Is het een bewaarplaats 

‘DE BELANGRIJKSTE 
STANDAARDEN VOOR 
OMGEVINGSDOCUMENTEN ZIJN 
NOG NIET KLAAR’
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voor bestanden of een omgeving 
waar gebruikers direct, en zonder 
aanvullende middelen, iets bruik-
baars kunnen vinden?

Omgevingswet
Als het gaat over de Omgevings-
wet, digitalisering, archivering en 
duurzame toegankelijkheid, gaat 
bovenstaande vooral over (archi-
veren van) omgevingsdocumenten 
zoals omgevingsvisies, provinciale 
en waterschapsverordeningen en 
omgevingsplannen. De Omgevings-
wet en digitalisering gaan natuurlijk 
ook nog over andere zaken, zoals de 
processen, vergunningsaanvragen 
en -afhandeling, nieuwe vormen 
van samenwerken (onder andere 
met een nieuwe samenwerkings-
voorziening) tussen gezag en 
adviesorganisaties als veiligheids-
regio’s en omgevingsdiensten. Ook 
hier spelen vraagstukken voor 
opslag/vernietiging en archivering.
Dan zijn er nog de toepasbare 
regels, ook wel slimme beslisbomen 
genoemd. Een nieuwe techniek die 
bij de Omgevingswet zijn intrede 
doet. Deze beslisbomen zijn ‘afge-
leide’ producten van de juridische 
regel in het Omgevingsplan. Ook 
hier weer het vraagstuk van opslag, 
archiefvorming ja of nee, vernieti-
ging of publiceren in het DSO.

Verre van klaar
Archivering is overigens niet het 
meest urgente onderwerp. De 
invoering van de Omgevingswet is 
een jaar uitgesteld. Dat is niet voor 
niets. De wet leunt zwaar op digita-
le ondersteuning maar het DSO-LV 
(de landelijke voorziening) is verre 
van klaar. De standaarden zijn 
nog steeds niet voldoende voor 
inwerkingtreding en de functiona-
liteit van het DSO-LV groeit (en 
verandert!) bijna iedere dag. Ook de 

roadmap van het DSO-LV wijzigt 
regelmatig. Als leverancier van 
software proberen we deze zo goed 
mogelijk te volgen. Tegelijker-
tijd wordt van ons verwacht dat 
we laten zien hoe onze software 
straks gaat werken. Sterker nog: 
gemeenten willen een jaar kunnen 
proefdraaien. Voor onderdelen kan 
dat best, maar de werking van de 
belangrijke functionaliteit is afhan-
kelijk van de werking van het DSO. 
Buiten de eisen die voortkomen uit 
de Omgevingswet wordt ook nog 
van ons verwacht dat we invulling 
geven aan zaken als:

•	 	BIO;
•	 	Common Ground;
•	 	GIBIT;
•	 	Forum standaarden /  

Open standaarden;
•	 	NEN 3610;
•	 	AVG;
•	 	Ondersteunen van alle  

moderne browsers;
•	 	ISO 27001;
•	 	ISO 9001;
•	 	En lokale informatiebeleids- en 

informatiebeveiligingsplannen.

Het zou enorm helpen als voor het 
domein eenduidig en in samenhang 
duidelijk is wat de eisen zijn die 

hieruit voortkomen en hoe deze 
kunnen worden ingevuld.
Wij denken dat er alleen goede 
resultaten geboekt kunnen worden 
als er goed wordt samengewerkt. In 
de praktijk merken we dat verschil-
lende klanten verschillend omgaan 
met dezelfde standaarden en nor-
men. Dat komt de samenwerking 
niet ten goede.
Gelukkig zijn er ook initiatieven die 
tot resultaat kunnen leiden:

•	 	Handreiking duurzame toegan-
kelijkheid Omgevingswet4;

•	 	Spreekuur DSO-experts heeft al 
enige sessies aan dit onderwerp 
gewijd;

•	 	Provero, vereniging voor 
digitale aspecten in het omge-
vingsrecht, heeft archivering 
nadrukkelijk op haar agenda5.

Ondanks dat deze initiatieven 
misschien in eerste instantie de 
voortgang lijkt te remmen, zorgen 
zij uiteindelijk wel voor een betere 
en voor het geheel snellere en 
vooral betere implementatie van de 
Omgevingswet in de volle breedte.  
Misschien moet het zelfs nog een 
stap verder: standaardiseer echt. 
Minder regels, maar wel duidelijker 
en verplicht.

4 Zie het artikel van Ben de Jong en Joost van 
Koutrik op pp. 17-19. 

5 https://www.provero.nl/evenement/provero-
thema bijeenkomst-online/.

‘WAT VERWACHTEN 
WE VAN EEN 
ARCHIEFVOORZIENING?’

Omgevingsdocument
Een omgevingsdocument is een 
wettelijke instrument waarin overheden 
hun visie, beleid en regels vastleggen. 
Dit zijn bijvoorbeeld omgevingsvisies, 
omgevingsverordeningen en -plannen, 
projectbesluiten en programma’s. Over-
heden leggen daarin onder meer vast 
wat wel en niet mag op een locatie.

Een omgevingsvergunning is geen 
omgevingsdocument. Deze wordt dan 
ook niet via de LVBB gepubliceerd.
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Gemeentelijk perspectief

Hoe archiveren 
bijdraagt aan 

een mooie 
leefomgeving

Tekst Sander Bakker
Sander Bakker is projectleider 
Open Data bij VNG Realisatie

a c h t e r g r o n d

De invoering van de Omgevingswet gaat veel partijen aan en raakt 
veel aandachtsgebieden bij meerdere overheden. Een aandachtsgebied 
waarvoor nog weinig aandacht is geweest is het archiveren onder de 
Omgevingswet en dan met name vanuit het gemeentelijk perspectief. 
Vanuit het ruimtelijk ordeningsproces (RO) zijn we reeds verplicht 

het digitale bestemmingsplan te archiveren. Om die reden is dit artikel 
geschreven met het bestemmingsplan- en straks het  

omgevingsplan als voorbeeld.
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Nog niet zo heel lang geleden werkten de afdelin-
gen ruimtelijke ordening nog met de bekende 
grote tekentafels, pennen, linialen en grote 
vellen papier. Deze bestemmingsplannen (vanaf 

nu synoniem voor alle ruimtelijke plannen) werden 
dan ook fysiek opgeslagen voor latere raadpleging. De 
raadpleging gebeurde veelal aan de balie op verzoek 
van een inwoner of bij vragen op de vakafdeling. Deze 
papieren versie was leidend bij onduidelijkheden. 
Met de komst van de (n)Wro ((nieuwe) Wet op de 
ruimtelijke ordening) per 1 juli 2008 is er veel veran-
derd. Inhoud en opbouw van bestemmingsplannen zijn 
gestandaardiseerd. Door deze gestructureerde opmaak 
(volgens het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening, 
IMRO) werd het mogelijk de plannen digitaal op te 
bouwen en vervolgens in een digitale kaart op de 
computer te tonen. De regels worden vanaf nu digitaal 
gekoppeld aan de kaart. Parallel hieraan wordt in de 
archiefwet de digitale paragraaf opgenomen. Tot dus-
ver is de papieren versie nog steeds leidend en daarmee 
ook het archiveringsproces. Tot 1 januari 2010 de digi-
tale verplichting haar intrede doet. Vanaf dat moment 
moeten alle ruimtelijke plannen digitaal worden gepu-
bliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl. Dat leidt tot 
wijzigingen in het gebruik van de plannen. Immers, nu 
is de digitale versie juridisch bindend en wordt daarom 
geprevaleerd boven de papieren versie. Hiermee is het 
zaak om het digitale plan ook goed op te bergen voor 
latere raadpleging. Kortom, van documentgedreven 
naar datagedreven.

Digitale plan
Maar waar hebben we het dan precies over? Hoe ziet 
het huidige digitale plan er nu uit en waar moet je 
rekening mee houden? Flink wat gemeenten hebben 
de afgelopen 10 jaar geworsteld met of simpelweg 
niet de kennis gehad over de verplichtingen die uit 
de Omgevingswet voortvloeien voor de archivering. 
Vaak wordt de papieren versie nog opgenomen in het 
archief en wordt de digitale versie vergeten. 
Het digitale plan wordt een dataset genoemd en bestaat 
uit een verzameling bestanden met verschillende 
formaten. Bij een IMRO kent zo’n dataset bijvoorbeeld:  

•	 	GML, het bestand dat de kaart vertegenwoordigt;
•	 	XML , het geleideformulier, ofwel gedetailleerde 

informatie over een individueel instrument en voor 
de regels bij objectgerichte planteksten;

•	 	(X)HTML, regels/toelichting/verwijzing naar een 
pdf;

•	 	CSS, bestand voor de stijlopmaak;
•	 	Pdf, de gescande (raads)besluiten /stukken die 

behoren bij het plan;
•	 	Jpeg, png of pdf voor illustraties.

Deze formaten worden geproduceerd door de software 
van de afdeling RO of leverancier (stedenbouwkundig 
bureau). In sommige gevallen worden deze bestanden 
in de praktijk wel al door de steller van het plan op-
genomen in een DMS of ander archiefsysteem. Dit is 
niet voldoende. Indien de gemeente onverhoopt langs 
de Raad van State moet, dient ook de ondergrond 
aangeleverd te worden (.dxf-bestand). Verder dient 
ook aangetoond te worden dat er bij de behandeling 
van de zaak wordt gesproken over het authentieke, 
gevalideerde en daarmee het vigerende plan. Dit kan 
alleen door ook de volledige dataset aan te leveren 
inclusief de digitale handtekening (het “digitale strikje” 
zit in het geleideformulier) en daar gaat het vaak mis. 
Deze dataset met handtekening is namelijk alleen te 
vinden op de manifestlocatie1, de locatie waarop de 
dataset inclusief digitale handtekening (door middel 
van een PKI-certificaat) bij publicatie beschikbaar 
wordt gesteld aan www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor 
de volledigheid van informatie, deze route blijft na 
de ingangsdatum van de Omgevingswet nog tot 2029 
operationeel ten behoeve van de plannen die voor 
ingangsdatum Omgevingswet als ontwerp ter inzage 
zijn gelegd. 

Advies
Het advies is dan ook om nu na te gaan of de bestem-
mingsplannen digitaal worden gearchiveerd en bij 
een positief antwoord of dit ook de juiste bestanden 
zijn. Geonovum heeft als hulpmiddel hiervoor de 
Handreiking Archivering ruimtelijke plannen

2 geschreven. 
Aanvullend is ook de Handreiking Data op orde ge-
schreven. In deze handreiking wordt geschreven over 
het opruimen van de zolder voor de verbouwing. De 
bestaande digitale planvoorraad wordt namelijk auto-

1 https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roi/index/?.
2 https://docs.geostandaarden.nl/ro/def-hr-arp-20191008/.

‘GEMEENTEN HEBBEN 10 
JAAR GEWORSTELD MET DE 
OMGEVINGSWET’
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matisch omgezet naar de nieuwe raadpleegomgeving, 
het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). 
Gemeenten hoeven daar niets voor te doen maar wel 
de data op orde brengen. Resultaat van een niet opge-
ruimde omgeving is een rommelige start. Een mooie 
koppeling van het heden naar 1 januari 2022!

Straks
En nu wordt het spannend. Tientallen wetten en 
vele regels komen samen in één Omgevingswet. De 
integrale benadering gaat ons een mooie fysieke leef-
omgeving brengen. De juridische regels worden straks 
eenvoudig toegepast in de vorm van vragenbomen ten 
behoeve van een vergunningscheck of als men een aan-
vraag wil indienen. Dit gaat volgens de standaard toe-
pasbare regels (STTR). Het vergunningenproces, dat 
vaak liep via het Omgevingsloket (OLO), wordt straks 
gevat in de standaard aanvragen en meldingen (STAM) 
en tot slot wordt het omgevingsplan als opvolger van 
het bestemmingsplan opgebouwd langs de standaard 
STOP-TPOD dat zowel de officiële publicatie
richting KOOP (Kennis- en Exploitatiecentrum Offi-
ciële Overheidspublicaties, red.) bevat als de kaart met 
onderliggende juridische informatie. Voor elk van deze 
standaarden zal binnen de gemeente een applicatie 
worden aangeschaft die digitale bestanden voortbrengt 
die dankzij de standaarden allemaal met elkaar kunnen 
“praten”.
In procesvorm ziet dit er grofweg als volgt uit:

Omgevingsdocument 
zoals omgevingsplan 
(STOP/TPOD)

Oriënteren wat mag / 
beslisboom (STTR)

Aanvragen en melden  
(STAM)

Deze drie blokken produceren digitale output die moet 
worden gearchiveerd. De uitwerking van de taken 
van betrokken afdelingen binnen deze blokken zijn te 
koppelen aan producten- en dienstencatalogus (PDC), 
procesmodel en Zaaktypecatalogus (ZTC) en zijn lei-
dend voor de inrichting. VNG heeft om die reden een 
nieuw ZTC3 ontwikkeld waar de nieuwe zaaktypen 
onder de Omgevingswet zijn opgenomen. 

3 https://omgevingswet.wiki/bin/view/Zaaktypecatalogi/CAT_97oa2kKoeuKy8/.

Het DSO zal straks al deze digitale output van onder 
andere alle gemeenten centraal ontsluiten op de kaart. 
Net als www.ruimtelijkeplannen.nl wordt het DSO 
helaas alleen niet gezien als archief, al is hier wel door 
verschillende partijen voor gepleit. De producten die 
tot stand komen in het proces om te komen tot het 
omgevingsplan, zullen dan ook nog steeds door de 
gemeenten als zorgdrager zelf moeten worden gearchi-
veerd. 
Ten opzichte van het huidige bestemmingsplan lijkt 
er weinig te veranderen bij het nieuwe omgevingsplan 
qua archivering. Momenteel worden er pilots uitge-
voerd waar gezamenlijk aan een omgevingsplan wordt 
gewerkt en in deze pilots is de uitvoer voor een omge-
vingsplan volgens STOP-TPOD minimaal opgebouwd 
uit de volgende bestanden:

•	 	GML, meerdere versies die de contouren vertegen-
woordigen van o.a. de werkingsgebieden.

•	 	XML, meerdere bestanden die diverse soorten 
objectinformatie bevatten.

De impact op dit specifieke productniveau lijkt dan 
ook beperkt. Er wordt immers nog steeds verwacht 
dat we de digitale uitvoer op de juiste wijze archiveren. 
Een verandering in het proces is echter dat de digitale 
handtekening per plan ontbreekt. De authenticiteit van 
het plan wordt nu onderschreven door het gebruik van 
de zogenoemde digikoppeling door de gemeente. 

Advies
Maar over de gehele breedte van het speelveld is nog 
niet alles geheel uitgekristalliseerd rondom archive-
ring. De standaarden zijn relatief recent vastgesteld 
en leveranciers zijn momenteel actief om archief-
toepassingen te maken voor hun applicaties. Daarbij 
komen steeds meer specialisten tot het inzicht dat het 
inrichten van archieffuncties eigenlijk alleen goed 
werkt als het onderdeel is van de werkprocessen en 
informatiesystemen. Achteraf archiveren is altijd al 
een probleem geweest. Gaat ons dat lukken voor de 
inwerkingtreding? 
Belangrijkste advies is dan ook om vandaag al aan te 
haken bij de projectgroepen die zich bij de gemeente 
bezighouden met de invoering van de Omgevingswet. 
Kijk mee in de keten en houd de landelijke ontwik-
kelingen in de gaten. Op die manier kunnen we onze 
zolder niet alleen opruimen voor de invoeringsdatum 
maar kunnen we er ook voor zorgen dat we 1 januari 
2022 klaar zijn om een bijdrage te leveren aan de 
mooie fysieke leefomgeving.

‘HELAAS WORDT HET DSO NIET 
GEZIEN ALS ARCHIEF’
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Voor een derde reeks van regionale 
kennissessies sloegen KIA en de 
VNG dit voorjaar de handen ineen. 
In elke provincie zullen er tussen ok-
tober 2020 en april 2021 bijeenkom-
sten worden georganiseerd onder de 
titel Informatiebeheer NU! Zaken als 
de modernisering van de Archiefwet 
en archiving by design staan op de 
agenda. Donderdag 24 september 
vond de digitale kick-off plaats. Met 
krachtige call to actions voor de 
deelnemers. 
Arthur van Dijk, commissaris 
van de Koning van de provincie 
Noord-Holland, benadrukte dat 
goed informatiebeheer niet alleen 
de verantwoordelijkheid is van 
informatieprofessionals. Het is ook 

de zorg van managers, medewerkers 
en bestuurders. ‘Grip op informatie 
is essentieel voor onze democratie: 
zonder deze grip kunnen we als 
overheid geen verantwoording afleg-
gen over ons handelen.’
Peter Diebels, provinciearchivaris 
Zuid-Holland, geeft het advies om 
de nieuwe Archiefwet, de Wet open 
overheid en de Algemene verorde-
ning gevensbescherming integraal in 
te richten: ‘Ga nu al met elkaar om 
de tafel: juristen, archiefspecialisten, 
informatiebeheerders en bestuurders. 
Maak met elkaar een plan hoe de 
verschillende wetten in samenhang 
kunnen bijdragen om als organisatie 
grip op informatie te houden.’ 
Sjoerd van der Noord, beleids-

adviseur informatiebeheer provincie 
Noord-Holland wees op het belang 
van een goed kwaliteitssysteem om 
in control te blijven over de grote 
hoeveelheden aan informatie. André 
Plat, adviseur VNG Realisatie, deed 
een oproep: ‘Maak gebruik van de 
kennis en ervaring die gemeenten 
hebben opgedaan. Op het VNG 
Forum, maar ook op KIA zijn allerlei 
verwijzingen naar instrumenten en 
handreikingen te vinden. Ga niet in 
je eigen kelder een plan maken, maar 
kijk naar wat er al is!’

 

Meer informatie
Kijk de volledige presentaties (video en powerpoint)  
van de kick-off terug op KIA.

s e r v i c e b e r i c h t

VNG en KIA komen naar u toe 

Ieder beleeft de werkelijkheid op een 
andere manier, maar ik verbaas me 
geregeld over de carrièrestappen die 
sommige collega’s maken. En dan gaat 
het mij niet zozeer om de stap die de 
betreffende collega maakt naar bijvoor-
beeld een functie als gemeentesecre-
taris of afdelingshoofd. Mijn verbazing 
richt zich meer op de werving en 
selectie. Binnen de overheid wordt op 
veel plaatsen onvoldoende gestuurd op 
resultaten en als het benoemd wordt, 
wordt het niet altijd serieus genomen. 
We vertrouwen nog te veel op de 
blauwe ogen en lijken het moeilijk te 
vinden om het serieuze gesprek aan te 
gaan. Met als gevolg dat ambtenaren 
die er sterk in zijn om zich beter voor 
doen het net zolang volhouden tot ze 
tijdig kunnen promoveren naar een 
andere functie. Dat is een compliment 
waard aan de betreffende ambtenaar. 

Het is een kunst om je beter te 
voor te doen dan je bent en daar 
volledig in te geloven. Voordat dat 
de organisatie er achter komt, dat 
er sprake is van mismanagement, is 
de verantwoordelijk functionaris al 
weer naar een “nieuw slachtoffer”. 
Mocht de organisatie er toch tijdig 
achter komen dat een ambtenaar 
niet functioneert, dan is vaak het 
personeelsdossier niet voldoende 
opgebouwd, waardoor ieder blij is 
dat, zonder met modder te gooien 
en ingewikkelde gesprekken aan 
te gaan, de betreffende ambtenaar 
met positieve geluiden wordt afge-
zwaaid. Het pijnlijke hierbij is wel dat 
er ondertussen behoorlijk wat schade 
wordt aangericht en de ontwikkeling 
van een organisatie stagneert.
Tegelijkertijd zie je dat niet functione-
rende medewerkers perfect gedijen in 

dergelijke organisaties. De manager 
is niet van het sturen op resultaat, 
stuurt met name op de hoofdlijnen 
en heeft onvoldoende gevoel bij 
wat op de werkvloer speelt.  
Onlangs verbaasde een manager 
zich er over dat bepaalde afspraken 
niet waren nagekomen, terwijl die 
“toch helder” waren. De afspraken 
waren echter niet zwart op wit 
gezet, de betreffende manager had 
tussentijds nooit gecheckt of er 
sprake was van voortgang en gaf 
als argument ‘dat je er toch vanuit 

mag gaan dat afspraken standaard 
worden nagekomen’.  

Welkom in de echte wereld. Soms is 
deze nog vreemder dan je had gedacht.

Jeroen Jonkers is hoofdredacteur Od

Welkom in de echte wereld
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c o l u m n

In juli heeft het Europees Hof van Justitie het EU-US Privacy Shield ongeldig verklaard. Ge-
bruikmaken van (software)producten van Amerikaanse leveranciers wordt daardoor ernstig 
bemoeilijkt. Heeft uw archief  bescheiden gedigitaliseerd en in de cloud opgeslagen? Check dan 
of die cloud zich niet (indirect) in de VS bevindt. Of maakt u gebruik van administratiesoftware 

van een Amerikaanse leverancier? Dikke kans dat de persoonsgegevens in uw administratie zich 
dan op servers in Amerika bevinden. 
De VS bieden géén passend beschermingsniveau en het verdrag brengt daarin, aldus het hof, geen 
verandering. De massasurveillances die de Amerikaanse autoriteiten in het kader van de nationale 
veiligheid kunnen uitvoeren om inlichtingen te vergaren, bleven bovendien gewoon mogelijk. 
Ook bij persoonsgegevens van Europeanen. Daarnaast kunnen betrokkenen hun privacyrechten 
in de VS onvoldoende afdwingen. 
Dat oordeel van het hof heeft gigantische gevolgen voor de praktijk. Veel organisaties werken 
immers met Amerikaanse leveranciers. Zo ook, archieven. Kan doorgifte van persoonsgegevens 
naar de VS dan nog wel? Het antwoord daarop is lastig te geven. De doorgifte van persoonsge-
gevens door archiefinstellingen naar de VS zou in theorie ook kunnen worden gebaseerd op een 
andere juridische basis uit de AVG. Bijvoorbeeld door het gebruik van door de Europese Com-
missie vastgestelde “modelcontractbepalingen”. Een andere optie is het vragen van uitdrukkelijke 
toestemming aan betrokkenen (degenen wier gegevens worden doorgegeven). Dat kan echter niet 
zomaar. De betrokkene moet uitdrukkelijk worden gewezen op de privacyrisico’s. Toestemming 
zal in de praktijk derhalve, naast praktisch onuitvoerbaar, niet vaak worden gegeven.
Hoe zit het dan met die modelcontractbepalingen? Partijen, in uw geval het archief en bijvoor-
beeld de cloudleverancier, zijn verplicht om vooraf te onderzoeken of er sprake is van een passend 
beschermingsniveau in het betreffende derde land. Daarbij dient onder meer het rechtsstelsel van 
dat derde land te worden betrokken. De contractpartijen moeten immers de modelcontractbe-
palingen kunnen naleven, zonder dat bijvoorbeeld de autoriteiten van dat land zich ongehinderd 
toegang kunnen verschaffen tot de persoonsgegevens. Indien uit dit onderzoek blijkt dat er geen 
sprake is van een passend beschermingsniveau, bieden de modelcontractbepalingen geen soelaas 
voor de doorgifte van persoonsgegevens naar dit derde land. Uit het oordeel van het hof blijkt 
eigenlijk al wel dat de VS geen passend beschermingsniveau bieden. Doorredenerend zou dat 
betekenen dat de modelcontractbepalingen voor doorgifte naar de VS meestal ook geen oplossing 
zullen zijn.  
Deze uitspraak van het Europees Hof van Justitie heeft dan ook grote gevolgen voor archiefinstel-
lingen die bijvoorbeeld hun digitale archief met persoonsgegevens doorgeven aan of opslaan bij 
Amerikaanse cloudleveranciers. Strikt genomen is dat niet meer toegestaan. Laat u daarom advi-
seren over wat nog wel mogelijk is. Hoe dan ook is het wachten op een tijdelijke of permanente 
oplossing van de autoriteiten voor de ontstane lacune.

Archiefopslag  
in de VS

Door Martijn Kortier 
Martijn Kortier is advocaat intellectuele eigendom, 
ict-recht en privacy bij Elferink & Kortier Advocaten
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n i e u w  i n  h e t  v a k

‘ Collega’s meenemen  
in het veranderproces’

Tekst Eric Kokke
Beeld Gerrie van der Boom
 Eric Kokke is redactielid Od

Organisatie: BWRI, het Bedrijf voor Werk, Re-integratie en 
Inkomen (gemeente Midden-Groningen) 
Begonnen in:  Januari 2017
Functie: Medewerker Archief V

Hoe ben je in deze functie terecht-
gekomen?
‘Dat heeft wel even geduurd. Ik ben in 
dezelfde organisatie in een heel andere 
functie begonnen. Ik werkte al lang als 
receptioniste bij het sociaal werkvoor-
zieningschap, zoals we toen nog door 
het leven gingen. Door veel verande-
ringen binnen het bedrijf voelde ik me 
niet meer zo thuis bij de receptie. Mijn 
leidinggevende vertelde me dat er een 
functie vrij zou komen in het archief 
van wat toen nog de Sociale Dienst 
was. In eerste instantie dacht ik, eerlijk 
gezegd, dat het een saaie functie zou 
zijn, die niet bij mij zou passen. Maar 
gelukkig heb ik eerst een kijkje geno-
men op de afdeling en hier en daar wat 
informatie ingewonnen. Daarna heb 
ik ja tegen de functie gezegd.’

‘Ik wist al dat het erg bij mij past om 
zaken te ordenen en te zorgen dat alles 
netjes is en blijft. Dat past goed bij de 
functie. Maar ook de dienstverlening 
aan mijn collega’s, zoals bijvoorbeeld 
documenten en dossiers opzoeken, 
vind ik erg leuk en past goed bij me.’

Zijn er ook nadelen?
‘Eigenlijk heb ik nog geen minder 
leuke kanten aan mijn rol kunnen 
ontdekken. Hoewel... alle dossiers en 
documenten zijn nog fysiek aanwezig. 
Het zou zo fijn zijn als we meer 
digitaal hadden. Gelukkig zijn we juist 
dáár nu hard mee aan de slag. De be-
doeling is om dat over ongeveer 1 à 2 
jaar op orde te hebben. De organisatie 
ziet nu gelukkig de noodzaak van digi-
talisering in, dat scheelt enorm en zie 
ik wel als een verbetering.’
‘Daarom ben ik ook net gestart, samen 
met een collega, met de opleiding 
SOD-I. Met het oog op de aankomen-
de digitalisering is het goed om de 
juiste basiskennis te hebben. Tot nu 
toe kon ik mijn werk best goed doen 
zonder opleidingen. Toen ik begon, 
ben ik goed ingewerkt door mijn col-
lega’s en waren er ook werkbeschrij-
vingen en handboeken beschikbaar. 
Maar met de komende veranderingen 
lijkt me het toch beter om een goede 
basis te leggen. Ik verwacht aan het 
eind van de opleiding dadelijk zo 

goed geïnformeerd te zijn dat ik mijn 
collega’s mee kan nemen in het ver-
anderproces; met het archief naar de 
voorkant van het proces in plaats van 
de achterkant!’

Wat is het meest opvallende dat je hebt 
meegemaakt tot nu toe?
‘Eigenlijk dat er nog veel mensen in 
onze gemeente een uitkering hebben. 
Daar stond ik van te kijken. Maar 
meer beroepsmatig was het wel de 
fusie van de gemeenten Slochteren, 
Menterwolde en Hoogezand-Sappe-
meer tot de gemeente Midden-Gro-
ningen. Toen Menterwolde erbij 
kwam, kregen we opeens een paar 
honderd fysieke dossiers, die we 
allemaal moesten toevoegen aan onze 
paternosterkasten en voorzien van 
een barcodelabel. Daarmee kwam alles 
in ons uitleensysteem. Een enorme 
klus die we in een paar maanden 
hebben geklaard.’

Nog een advies voor starters?
‘Vaak wordt tegen ons werk “ver-
keerd” aangekeken. Dat het simpel op-
ruimwerk is en niet zoveel voorstelt. 
Maar waar zouden onze collega’s zijn 
zonder onze afdeling die alle infor-
matie netjes voor ze opruimt zodat zij 
het terug kunnen vinden? Dus: trek 
je niets van die opvatting aan. Het is 
leuk en belangrijk werk!’

Het vakgebied informatie-
beheer ken een grote diver-
siteit aan collega’s. In deze 
rubriek maken we kennis 
met de nieuwe lingen. Hoe 
hebben ze met ons mooie vak 
kennis gemaakt en wat zijn 
hun ervaringen tot nu toe? In 
deze aflevering is het woord 
aan Janet van Weeren.
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Lid worden?
Word lid van de KNVI

KNVI verbindt, verrijkt, versterkt 
Het lidmaatschap van de KNVI is er voor iedereen, 
werkzaam in (of met belangstelling voor) het 
vakgebied informatiebeheer en /of archivering. Word 
lid en profiteer van:
•  Het abonnement op het vakblad Od
•  Gratis of tegen gereduceerd tarief deelnemen 

aan alle activiteiten van de KNVI
•  Brede netwerkmogelijkheden met collega-infor-

matieprofessionals 

Binnen de KNVI is de interessegroep SOD actief voor 
informatiebeheerders bij de overheid. 

Lidmaatschapsvormen
A Persoonlijk lidmaatschap
 Contributie bedraagt € 165,00

B Organisatielidmaatschap;  
contributie bedraagt:

• bij 1 – 6 fte: € 225,00 excl. btw
•  bij 7 – 12 fte: € 500,00 excl. btw
•  bij 13 – 24 fte: € 775,00 excl. btw
•  bij 25 fte – >: € 1.380,00 excl. btw

 Bij een organisatielidmaatschap ontvangt de 
organisatie een evenredig aantal abonnementen 
op Od.

 Voor organisaties zijn er ook mogelijkheden om 
de SOD te sponsoren. Interesse? Neem contact 
op via info@knvi.nl

De SOD maakt sinds 1 januari 2017 deel uit van de 
verenigde beroepsverenigingen KNVI, Ngi-NGN en SOD

Postbus 1058
3860 BB NIJKERK
T: 033 247 34 27
E: info@knvi.nl
W: www.knvi.nl

Op 30 november een hele dag  
KNVI Smart Humanity TV
Om bekende reden gaat dit jaar 
het jaarlijkse Smart Humanity- 
event niet door. De KNVI heeft 
ervoor gekozen om niet een 
digitale versie van een fysiek 
evenement te verzorgen, maar 
een ander concept te introduce-
ren: Smart Humanity TV.

Dat betekent een hele dag 
livestreaming van KNVI-versies van 
populaire tv-programma’s. Uiteraard 
allemaal afgestemd op ons centrale 
thema smart humanity. Via diverse 
programma’s komen verschillen-
de aspecten van maatschappelijk 
verantwoorde digitalisering van 
informatie aan bod. 
We beginnen al redelijk vroeg in 
de ochtend met onze versie van 
Goedemorgen Nederland, waarbij we 
de dag introduceren voor de kijkers. 
De dag bestaat uit een mix van 
talkshows, reportages uit binnen- en 
buitenland, interviews, spelshows en 
documentaires. Zo verbouwen we 

bekende programma’s als Koffietijd, 
Chriet Titulaers Wondere Wereld, 
2Doc, EenVandaag, BinnensteBuiten, 
Bureau Buitenland, Een goed gesprek 

met…, De Wereld Draait Door en Op1. 
De ene keer serieus en vernieuwend, 
de andere keer wat luchtiger of be-
schouwend. Maar alle programma’s 
zijn verbindend, verrijkend en ver-
sterkend voor de kijker. We brengen 
de activiteiten en toegevoegde 
waarde van de KNVI, nieuwe 
ontwikkelingen in het vakgebied en 
scherpe discussies over actuele zaken 
rond informatie, informatiedienst-
verlening en informatietechnologie. 
Via de social media-kanalen van de  
KNVI is er ook ruimte om te 
reageren en interactie met de 
presentatoren en gasten tijdens de 
live-uitzending. Het mooie van 
Smart Humanity TV is dat u niet 
de hele dag aan de buis gekluisterd 
hoeft te zijn, maar alles in een later 
stadium kunt terugkijken. Houd de 
KNVI-website in de gaten voor de 
tv-gids op 30 november.

Derde KNVI | SOD Webinar over proeftuinen VNG

Op 11 november verzorgt Interes-
segroep SOD haar derde webinar in 
de reeks van acht. Dit keer zijn  de 
resultaten van de proeftuinen van 
de VNG het onderwerp. In deze 
proeftuinen werken zo’n zeventig 
gemeenten sinds 2019 samen aan 
thema’s als informatiehuishouding 
op orde, actieve openbaarmaking 
en digitaal duurzame toegankelijk-
heid. Voor en in deze week worden 
circa dertien producten opgeleverd 
waar gemeenten mee aan de slag 
zouden kunnen. De producten zijn 
het afgelopen jaar in gezamen-
lijkheid opgepakt en omvatten 

bijvoorbeeld een “implementatie-
plan actieve openbaarmaking”, een 
voorstel over rol en de taak van een 
archiefinstelling, een handreiking 
tekstberichten en een handreiking 
elektronische handtekening.
In één uur tijd vertellen Eliane 
Schuurman en Jeroen Jonkers (bei-
de werkzaam bij VNG Realisatie) 
exclusief voor KNVI-leden een 
aantal highlights van deze thema-
week en tips over welk webinar je 
kunt volgen. 

Dit webinar is exclusief voor KNVI-leden. Aanmelden via 
de KNVI-website.
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Snel en veilig 
(Wkpb) documenten 
eAnonimiseren
In de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) is geregeld dat overheden 

inzicht geven in welke beperkingen zij op eigendom hebben gelegd. Bijvoorbeeld het aanwijzen van een pand als 

gemeentelijk monument. Vanaf 1 januari 2021 kunnen inwoners, ondernemers en overige partijen alle informatie 

over beperkingen en bijbehorende brondocumenten bij één partij vinden: het Kadaster. 

Alle aan te leveren documenten moeten privacy proof zijn en 

daarom worden geanonimiseerd. Handmatig anonimiseren is 

tijdrovend, arbeidsintensief en foutgevoelig. Ook is er tijdsdruk, 

voor 1 januari 2021 moet alle informatie geanonimiseerd op te 

vragen zijn bij het Kadaster! 

Via de oplossing eAnonimiseren kunt u het anonimiseren geau-

tomatiseerd uitvoeren. eAnonimiseren is gebaseerd op context- 

gevoelige taaltechnologie (Nederlandstalig) en beschikbaar 

na vele jaren van onderzoek, ervaring en doorontwikkeling. 

Dit is niet alleen 90% sneller en e�  ciënter (voordeliger) dan 

handmatig anonimiseren, ook eenvoudiger en nauwkeuriger! 

Naast Anonimiseren kunnen we eenvoudig pseudonimiseren 

en metadateren.

www.especialisten.nl/eanonimiseren/introductie

•  Geen implementatie nodig: Via een

 link kunt u direct aan de slag!

•  Een API toolkit voor de integratie met

uw zaaksysteem is inbegrepen.

•  Ook een full-service model, u kunt 

het anonimiseren volledig aan ons 

uitbesteden.

Zoeken en vinden van informatie

Het wordt een steeds grotere opgave juiste en actuele informatie te vinden. Een dossier kan verspreid staan, waardoor samenhan-

gende gegevens geen koppeling meer hebben en zoeken zo moeilijk wordt. Zaakgegevens van inwoners worden niet integraal op-

geslagen, maar blijft de behoefte integraal te kunnen zoeken. eData, initiatief van Puurdata en eSpecialisten, heeft inmiddels bewezen 

op een laagdrempelige manier door meerdere bronnen snel de juiste informatie te kunnen presenteren. Hierbij maken we gebruik van 

Elastic Search, ’s werelds snelste Open Source search engine. 

Wij zijn in staat in een korte periode een integrale zoekportal aan te bieden, waarbij wij uw gegevens kunnen schonen, metadateren en 

vernietigen. eData verzorgt regelmatig kosteloos webinars om deelnemers kennis te laten maken met de mogelijkheden. 

Interesse? Kijk op www.especialisten.nl/edata en op 

www.edata.nu of bel voor een afspraak (of incompany 

webinar) Peter Oude Heuvel: 06-23888044 

www.especialisten.nl/agenda

• Gegevens schonen • Metadateren • Vernietigen • Preserveren


