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Risico Maatregel 

Software voldoet niet aan de 
eisen. 

Maak gebruik van de ‘Minimale acties Omgevingswet’ en de overzichten onder 
Omgevingswet software van software eisen en resultaten van de marktverkenning en 
specificeer aan welke eisen de software minimaal aan moet voldoen in een 
verwervingsdocument. Leg deze eisen ook vast in het contract met eventuele sancties bij 
het niet nakomen van de afspraken. 

Ik heb te weinig oefentijd (<1 
jaar). 

Stel eisen aan wanneer de implementatie van de Omgevingswet software gereed moet 
zijn. Maak afspraken over deelimplementaties van de software en het beschikbaar stellen 
van een oefenomgeving die voldoet aan de oefeneisen voor STOP, STTR en/of STAM. 

Software is niet goed 
geïmplementeerd/geïntegreerd 
in de eigen omgeving. 

Zorg voor voldoende capaciteit en expertise binnen de eigen organisatie en eis deze ook 
van de leverancier om de implementatie/integratie op tijd te realiseren. 
Leg de afspraken hierover vooraf vast in een contract en leg de eventuele sancties vast. 
Richt een governance-proces in zodat er tijdig gestuurd kan worden. 

De software van de 
leverancier is niet op tijd klaar, 
hierdoor vindt implementatie 
bij ons te laat plaats en 
hebben we minder dan een 
jaar tijd om te oefenen. 

Maak vooraf afspraken over de verantwoordelijkheden van leveranciers en de lever- en 
implementatietermijnen en neem deze op in een contract (boeteclausules). Als u het 
contract met de leverancier al ondertekend heeft en hierin deze voorwaarden niet zijn 
opgenomen, maak dan afspraken over deelimplementaties van de software en het 
beschikbaar stellen van een oefenomgeving die voldoet aan de oefeneisen voor STOP, 
STTR of STAM. Richt een governance-proces in zodat er tijdig gestuurd kan worden. 

De software is niet stabiel. Eis acceptatie- en ketentesten en neem deze op in een contract (met boeteclausules). 

Als ik nieuwe software in 
gebruik neem, hoe ga ik dan 
om met de gegevens uit het 
oude systeem. 

Zorg voor goede afspraken over datamigratie en houdt hierbij rekening met de 
archiveringseisen (zie ook de ICT-kwaliteitsnormen). Denk ook aan en maak afspraken 
over mogelijkheden om oude systemen langer in de lucht te houden. 

Er is niet voldoende oefentijd 
of tijd voor implementatie van 
de omgevingswetsoftware. 

Stel eisen aan wanneer de implementatie van de omgevingswet software gereed moet 
zijn of maak afspraken voor het beschikbaar stellen van een oefenomgeving die voldoet 
aan de oefeneisen voor STOP, STTR of STAM. Houd rekening met wanneer en hoe lang 
(doorlooptijd) het gaat plaatsvinden en plan dit in combinatie met de benodigde oefentijd. 
Leg de afspraken hierover zo goed mogelijk vast. 

Wie is verantwoordelijk bij het 
niet nakomen van afspraken? 

Probeer deze vraag zoveel mogelijk te voorkomen door van tevoren contractueel vast te 
leggen wie aansprakelijk is en leg ook de hoogte hiervan vast. Zorg ervoor dat de 
leverancier zich mede- verantwoordelijk maakt voor het behalen van de IWT-datum. 
Beschrijf helder de verantwoordelijkheden en eigenaar hiervan. 

Geen back-up scenario als het 
mis gaat 

Zorg voor voldoende capaciteit. Leg alles wat je van tevoren kunt regelen ook vooraf vast. 
Houd rekening met alternatieven, zeker als er onzekerheden zijn over het tijdig kunnen 
opleveren door één specifieke leverancier. 

Er wordt te veel op eigen 
houtje, per organisatie, 
gedaan. 

De Omgevingswet moet werken in de regionale keten (gemeenten, provincie, waterschap, 
omgevingsdienst, veiligheidsregio, e.a.). Zorg daarom al bij het implementeren voor 
regionale samenwerking. Dan hoeft elke organisatie niet zelf alles uit te vinden en werk je 
aan een werkend stelsel in de regio. 

 
Meer informatie 

− Minimale acties Omgevingswet 

− Marktverkenning Omgevingswet software 

− Ambitieniveau en invoeringsstrategie 

− Casco Verwervingsdocument 

− GIBIT-overeenkomstengenerator 

− Handreiking verwerven Omgevingswet software 

− Oefenomgeving DSO-LV 

− Requirements VTH-software 

− Requirements plansoftware 

− Requirements toepasbare regelsoftware 

https://vng.nl/publicaties/minimale-acties-omgevingswet
https://vng.nl/artikelen/marktverkenning-omgevingswetsoftware
https://vng.nl/publicaties/minimale-acties-omgevingswet
https://vng.nl/artikelen/marktverkenning-omgevingswetsoftware
https://vng.nl/artikelen/over-ambitieniveau-en-invoeringsstrategie
https://vng.nl/publicaties/casco-verwerving-omgevingswet-software
https://www.vngrealisatie.nl/producten/gibit-overeenkomstengenerator
https://vng.nl/publicaties/handreiking-verwerven-omgevingswet-software
https://vng.nl/publicaties/handreiking-verwerven-omgevingswet-software
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/home
https://www.gemmaonline.nl/index.php/GAO_-_Vergunning-_Toezicht-_en_Handhavingcomponenten
https://www.gemmaonline.nl/index.php/GAO_-_Omgevingsbeleidscomponenten
https://www.gemmaonline.nl/index.php/GAO_-_Regelbeheercomponenten

