
project/activiteit korte omschrijving adressant gebruiker

Informatiehuizen 
Overkoepelend Deelname aan dataland congres

Presentatie gegeven vanuit Ihen (met name IH Ruimte) en 
gebruikersbehoefte opgehaald van gebruikers. IH Bouw (Esther v. Kooten-Niekerk) gemeenten

Aanwezigheid bij Provero 
Presentatie gegeven vanuit Ihen en gebruikersbehoefte 
opgehaald van gebruikers. IH Bouw (Esther v. Kooten-Niekerk)

gemeenten en 
professionals 

ruimtelijke ordening

Pilot planvorming/werkingsgebied/vergunningsproces met 
gemeente Eindhoven (nog in gesprek)

Gesprekken worden gevoerd over opstart pilot met de gemeente 
Eindhoven, om te bekijken hoe zij bepaalde data willen 
ontstluiten (via het Dataplatform van Kadaster).  Werkgroep Pilots

Pilot Sloegebied

Vanuit een reële casus in het Sloegebied wordt de 
informatiebehoefte bij planvorming in kaart gebracht en 
gekeken welke data al beschikbaar en bruikbaar is. Werkgroep Pilots

Wasda Magda App

Vanuit een bestaande casus (een gebruikersbehoefte van een 
gemeente) wordt bekeken hoe het werkbaar gemaakt kan 
worden om verschillende bronnen vanuit verschillende 
domeinen aan elkaar te koppelen en antwoord te kijgen op: wat 
mag hier en wat kan hier. Werkgroep Pilots

Uitbreiding Wasda Magda naar 10 Ihen Toevoegen 5 andere huizen aan Wasda Magda App Werkgroep Pilots
Pilot gemeente Ede Werkgroep Pilots gemeente

Dienstverleningsplanning (potentieel)
Welke informatie (of samengesteld informatieproduct) helpt 
bijvoorbeeld de gemeente? Geprioriteerd en in tijd uitgezet IH Cultureel Erfgoed

Informatiehuizen Individueel Deelname van gebruikers in  begeleidingscommissies Geldt voor alle Informatiehuizen alle Ihen

Bevoegd gezag in de 
rol van bevoegd gezag 

en initiatiefnemer

Gebruikersvragen top 3 in Leiden / Haarlem
Aan gemeenten wordt gevraagd welke vragen zij het meest 
binnenkrijgen bij het loket op gebied van Cultureel Erfgoed IH Cultureel Erfgoed

Pilot vergunningaanvraag met RVB en gemeente Den Haag 
(voorzien)

Gesprekken worden gevoerd over opstart pilot met 
Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Den Haag ivm het proces 
rondom vergunningaanvraag. IH Bouw (Esther v. Kooten-Niekerk)

Pilot ODC / Noord Pilot mbt technische aansluiting IH op het centraal aansluitpunt IH Cultureel Erfgoed
Achterhalen samenhang WKPB IH Bodem (Jan Klein-Kranenburg)
Samenwerking Inspectieview Milieu (ILT) IH Bodem (Jan Klein-Kranenburg)

Informatieproducten o.b.v. BRO-data

Ketentest ism BRO en IH Bouw, waarin via een simulatie de 
informatiebehoefte wordt achterhaald en welke BRO-data 
daarbij nodig is. IH Bodem (Jan Klein-Kranenburg)

Interviews met toekomstige afnemers
Interviews worden gehouden met toekomstige afnemers om 
hun informatiebehoefte te achterhalen. IH Bodem (Jan Klein-Kranenburg)



Interne enquête experts RWS
Interne enquête onder experts van RWS over wat de 
gebruikersbehoefte zou kunnen zijn IH Bodem (Jan Klein-Kranenburg)

Informatiebehoefte vanuit Wet bodembescherming

Traject opgezet door I&M om informatiebehoefte vanuit de wet 
bodembescherming (die naar de OW gaat) te achterhalen. 
Interviews met gebruikers worden door IH bodem gebruikt in 
de analyse IH Bodem (Jan Klein-Kranenburg)

Workshop op relevant congres (potentieel) IH Externe Veiligheid (Sander Derksen)

Workshops met EV specialisten In kaart brengen van gebruikersbehoefte met EV specialisten IH Externe Veiligheid (Sander Derksen)

Uitvraag via overkoepelende overleggen
Uitvraag naar gebuikersbehoefte in overkoepelende overleggen 
(zoals OD's en Veiligheidsregio's) IH Externe Veiligheid (Sander Derksen)

Betrekken contacten uit Ruimtelijkeplannen.nl

Ruimtelijkeplannen.nl (ROD) heeft veel contacten met het 
werkveld. IH Ruimte gaat deze benutten om zicht te krijgen op 
de gebruikersbehoefte uit die hoek IH Ruimte (Jeroen vd Veen)

gemeenten, provincies, 
marktpartijen

Expertoverleg IH Ruimte en ROD (voorzien)

Voorzien wordt een expertoverleg tussen IH Ruimte en het 
Register Omgevingsdocumenten vanuit PR30 (DSO) om bij de 
experts gebruikersbehoefte op te halen (ideeën toetsen en 
behoefte scherper krijgen) IH Ruimte (Jeroen vd Veen)

partijen met 
achtergrond ruimtelijke 

ordening, geo-icters, 
omgevingsrechtjuristen

Senior Users in stuurgroep IH Ruimte (voorzien)

Senior Users vanuit gemeenten/provincies in de stuurgroep van 
IH Ruimte (binnen project DSO) om gebruikers en hun 
behoefte te vertegenwoordigen IH Ruimte (Jeroen vd Veen)

Klantreizen en workshops 
Bij het opstellen van de analyses van IH Ruimte zijn 
klantreizen en workshops gebruikt IH Ruimte (Jeroen vd Veen)

Doorlopen proces vergunningverlening
Stapsgewijs doorlopen van het proces omgevingsvergunningen 
met initiatiefnemer en bevoegd gezag IH Afval (Eva Schoenmaekers)

initiatiefnemer en 
bevoegd gezag

Informatiebehoefte benaderd vanuit 6 kerninstrumenten

Aan de hand van de 6 kerninstrumenten van de omgevingswet 
is vastgesteld welke informatiebehoefte er is. Dit wordt getoetst 
bij gemeenten (VNG) en provincies. IH Afval (Eva Schoenmaekers)

bevoegd gezag en 
initiatiefnemer

Bouwvergunning Emmen

Achterhalen van de informatievraag bij het bouwen van een 
huis. Confrontatie tussen Amvbs en overige informatiebehoefte 
in dit proces. Aansluiting andere huizen wordt onderzocht. IH Bouw (Esther v. Kooten-Niekerk)

gemeente (als 
initiatiefnemer en 
bevoegd gezag)

Workshop op gebruikersdag AERIUS

Workshop "Informatie voor vergunningen binnen de 
Omgevingswet" tijdens de gebruikersdag van AERIUS, met als 
doel te achterhalen welke informatie tot producten kan leiden 
voor IH Lucht IH Lucht (Ronald v. Hoogerbrugge)

Interviews met bevoegd gezagen en adviserende bureaus 
(voorzien)

Met bevoegd gezagen en hun adviserende bureaus interviews 
afnemen om gebruikersbehoefte te achterhalen IH Lucht (Ronald v. Hoogerbrugge)

Elders in het programma VIVO trajecten

Onderzoeken van de consequenties van en eisen aan 
Informatievoorziening & ICT vanuit het perspectief van de 
gemeente/provincie/waterschappen/Rijk VNG, IPO, UVW, BZK

gemeente/provincie/wat
erschappen/Rijk



Uitwerking Informatie Voorziening Omgevingswet (UIVO)-I: 
V08 Ernst Koperdraad (PL)

UIVO trajecten Vervolg op de VIVO's VNG, IPO, UVW, BZK
gemeente/provincie/wat

erschappen/Rijk

Contact VNG met Ihen individueel
VNG voert gesprekken met Ihen individueel om informatie uit 
te wisselen en betrokkenheid VNG bij Ihen af te stemmen VNG (Ben Roetgerink) gemeente (VNG)

Verkenning Data Lab

Initiatief vanuit KING om op een data gedreven manier naar 
beleid- en uitvoeringsvraagstukken te kijken. Ook een 
onderdeel is de Omgevingswet. KING (Eric de Kruik) gemeente

Veelgestelde vragen OLO / AIM

Er is achterhaald welke vragen het meest gesteld worden door 
de gebruiker via het OLO. Voor het AIM worden de resultaten 
in november verwacht. RWS (Bart Oortwijn)

Pilot 3D
Pilot omtrent weergave van effect van ruimtelijke ingrepenin 
3D. Kadaster en Tygron

Toepasbare regels Beantwoorden vragen in vragenbomen (gebuikerstoepassingen) PDSO, PR13

werkingsgebied omgevingsregels en basisinformatie
Vertalen regels naar kaart (geo-informatie). Ook tijdreizen --> 
realtie met IH Ruimte? DSO PR04

bevoegde 
gezagen/initiatiefnemer

Customer Journey DSO

Pilots en experimenten in het programma 'aan de slag' RWS (Eric Nelisse)

Monitor

Er is een monitor van het programma 'aan de slag' die o.a. 
monitort of vraag en aanbod op elkaar aansluiten (het 
refelexieve deel). Hiervoor wordt gebruikersbehoefte opgehaald 

Project Staalkaarten VNG Aanhaken. Kapstok voor omgevingsplan
Object- en bedrijvenregister KING: Arjan Kloosterboer bevoegd gezag

Activiteiten van Hanneke Kunst Zij doet sessie bij gemeenten omtrent gebruikersbehoefte KING/VNG (Hanneke Kunst)

Individuele activiteiten van 
gemeenten Gemeente Stadskanaal

Pilot om te komen tot een gemeenschappelijk inzicht van wat 
de meerwaarde is van het gebruik van basisinformatie in het 
Omgevingsplan voor gemeente en klanten gemeente

Gemeente Rijssen Holten
Project koppeling leggen tussen basisregistraties en het 
omgevingsplan gemeente

Gemeente Deventer Digitaliseringspilot met geo-informatie in omgevingsplan gemeente


