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Informatieproducten
Omgevingswet
De Omgevingswet
In 2021 is de Omgevingswet van kracht. De voorbereiding op de Omgevingswet vraagt veel van gemeenten, zoals verregaande digitalisering en anders
werken. Op diverse manieren worden gemeenten en
hun uitvoeringspartners daarbij ondersteund. Om
ervoor te zorgen dat alle partijen goed uit de voeten
kunnen met de Omgevingswet wordt het Digitaal
Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld, samen met
een nieuw Omgevingsloket als landelijke voorziening
(DSO-LV). In het Omgevingsloket kunnen initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden snel zien wat
is toegestaan in de fysieke leefomgeving.
Informatieproducten
Onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet zijn
informatieproducten. Dit zijn ruwe (openbare) gegevens die zijn omgezet naar toegespitste, betrouwbare
gegevens voor gebruikers. Zoals eenduidige rekenregels, instructies, bruikbare toetsinstrumenten en gevalideerde gegevens. Informatieproducten worden
beschikbaar gesteld aan het DSO door organisaties
als het Kadaster en het RIVM. Ook gemeenten
hebben op den duur informatieproducten

beschikbaar voor DSO-LV op basis van lokale registraties. Er wordt onderzocht hoe deze aangeboden
kunnen worden.
Informatieproducten moeten voldoen aan de afgesproken kwaliteitseisen en aan de aansluitvoorwaarden die het DSO stelt. Informatieproducten kunnen
meerdere vormen aannemen. De 3 verschijningsvormen van informatieproducten zijn:
• Zelfstandige informatieproducten
De getoonde informatie is niet afhankelijk van
gegevens uit DSO-LV. Voorbeelden zijn rekenregels, instructies en handleidingen.
• Afhankelijke informatieproducten
Wat getoond wordt is afhankelijk van gegevens
die vanuit DSO-LV meegestuurd worden, zoals de
locatie van het initiatief. Veelal zijn dit digitale
kaarten.
• Q&A-informatieproducten
Dit is een geraffineerde vorm waarin het informatieproduct door DSO-LV bevraagd kan worden en
het informatieproduct een digitaal antwoord
geeft. Deze categorie wordt in combinatie met
toepasbare regels gebruikt.

In het Bestuursakkoord Implementatie Omgevingswet
is afgesproken dat de gegevens en informatieproducten die deel uitmaken van het DSO als open data voor
hergebruik beschikbaar zijn.
Deelresultaten
De organisaties die informatieproducten beschikbaar
stellen werden tot voor kort aangeduid als
‘Informatiehuizen’. In 2016 is de eerste fase van het
project Informatiehuizen gestart. Deze verkenningsfase werd in 2017 opgevolgd door de definitiefase. Dit
tweede deel is in maart 2018 afgesloten, waarmee het
project Informatiehuizen is afgerond. In de definitiefase zijn in een aantal deelprojecten de volgende
zaken onderzocht:
• Nulmeting: welke geldstromen gaan er nu om in
relevante voorzieningen?
• Businesscase: wat leveren informatieproducten
op?
• Vraagsturing: wat hebben gebruikers nodig?
• Gegevenskwaliteit: hoe druk je kwaliteit van gegevens uit?
• Synergie IT: welke mogelijkheden zijn er om IT
samen te doen?
• Standaardisatie: welke standaarden zijn nodig of
gewenst?
• Pilots: demonstraties van de werking van informatieproducten.
• Roadmap: wat is een verstandig vervolg op dit
project?
• Plannen van aanpak voor de eerste 19 informatieproducten.
De resultaten van elk deelproject zijn gedocumenteerd en te vinden op www.vng.nl/omgevingswet.

Hoe nu verder?
DSO-LV moet voorbereid zijn op het kunnen aansluiten van informatieproducten. De Taskforce
Complexiteitsreductie heeft het advies uitgebracht
om het nieuwe Omgevingsloket voldoende te vullen
met informatie. Dat heeft eraan bijgedragen dat de
bestuurlijke partners graag zien dat een start gemaakt
wordt met de realisatie van de eerste informatieproducten.
Aan welke informatieproducten het eerst gewerkt
moet worden, moet nog worden vastgesteld. Een
belangrijk knelpunt is dat er nog geen budget
beschikbaar is gesteld om de realisatie van informatieproducten te financieren. Daarnaast zijn er veel
invalshoeken om tot een keuze te komen.
VNG zit ondertussen niet stil. Het belang van goede
informatieproducten wordt door een groeiend
publiek onderkend. Wij benutten daarom de tijd om
met gemeentelijke organisaties gezamenlijk uit te
vinden welke informatieproducten het meest gewenst
zijn en wat er voor nodig is om die te maken of om de
brongegevens daarvoor te leveren. Ondertussen
hebben we ook feedback verzameld bij gemeentelijke
organisaties over de eerste set van 19 informatieproducten die door het project Informatiehuizen zijn
voorgesteld. Meer informatie hierover is te vinden op
www.vng.nl/omgevingswet.
Meer informatie?
Meer informatie over informatieproducten vindt u op
www.vng.nl/omgevingswet.

