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Toezending documenten Omgevingswet - IKT op verzoek 

EK en rapport AcICT met beleidsreactie en 

maandrapportages aansluiten Omgevingswet. 

Aanleiding 

Bij brief van 14 oktober heeft u de Eerste Kamer naar aanleiding van vragen van 

de PvdA toegezegd om het Plan van Aanpak IKT uit april 2022 en de 

‘teststrategie’ toe te sturen. Met de bijgevoegde reactie stuurt u deze stukken 

geanonimiseerd toe, met daarbij ook de vervolg Plannen van Aanpak, inclusief de 

vastgestelde versie van het Plan van Aanpak IKT van 1 december 2022. Hiermee 

heeft de Eerste Kamer de meest recente informatie over de werkwijze bij IKT. 

 

Als bijlage bij de brief stuurt u ook de ex ante bevindingen van AcICT van 23 

december 2022 toe. In de brief zelf geeft u de beleidsreactie op deze bevindingen. 

 

Daarnaast zijn ook de maandrapportages ‘aansluiten DSO’ van november en 

december 2022 bijgevoegd. De Tweede Kamer krijgt een afschrift van de aan de 

EK gestuurde documenten. 

Geadviseerd besluit 

1. Instemmen met het verstrekken van de gevraagde documenten over het 

Plan van Aanpak IKT en de teststrategie, waarbij op basis van de AVG de 

persoonsgegevens zijn weggehaald. 

2. Het versturen van de bevindingen van AcICT op IKT en de beleidsreactie 

hierop aan de Eerste Kamer.  

3. Het versturen van de maandrapportages van november en december 

2022 aan de Eerste en de Tweede Kamer. 

 

Toelichting 

 

• Plan van Aanpak IKT en de teststrategie 

De fractie van de PvdA van de Eerste Kamer heeft op 4 oktober 2022 gevraagd 

om het in april 2022 in het Opdrachtgeversberaad inwerkingtreding (OGB IWT) 

vastgestelde Plan van Aanpak IKT en de teststrategie die wordt genoemd in de 

eindrapportage Deloitte over de QuickScan Go Live te verstrekken.  

 

In de brief van 14 oktober 2022 heeft u het toezenden toegezegd. Met 

bijgevoegde brief stuurt u het Plan van Aanpak IKT van april, juni, augustus en 

december toe. Hiermee wordt de Kamer meegenomen in de ontwikkeling van het 

Plan van Aanpak IKT. Dit betreft een zogenaamd ‘levend document’ dat op basis 

van de opgedane ervaringen telkens wordt aangepast.  
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In de Eindrapportage van Deloitte wordt verwezen naar teksten van AcICT over 

‘de teststrategie’. De leden van de Eerste Kamer vragen deze toe te sturen. De 

punten met betrekking tot ‘de teststrategie’ zijn verwerkt in het plan van aanpak 

IKT. Door het toesturen van het Plan van Aanpak IKT van april en juni voldoet u 

aan dit verzoek. De documenten zijn ontdaan van persoonsgegevens, zoals 

verplicht is op basis van de AVG. 

 

• De beleidsreactie op de bevindingen AcICT IKT 
U heeft naar aanleiding van de rapportage van AcICT uit oktober 2022 en de 
verzoeken van de Eerste Kamer aan AcICT gevraagd om ex ante te kijken naar 

IKT. Centraal stond de vraag of de door BZK genomen maatregelen en adviezen 
voor IKT uit het laatste AcICT rapport afdekken. De bevindingen van AcICT zijn 
als bijlage toegevoegd.  
 
AcICT geeft bij de ex ante bevindingen aan om door te gaan op de ingeslagen 
weg. In de beleidsreactie gaat u nader in op de genomen maatregelen.  

 

• Het versturen van de maandrapportages van november en december aan 

de Kamers.  

Maandelijks ontvangen de beide Kamers de monitorgegevens van het aantal 

aansluitingen van bevoegde gezagen op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). 

Aan de Eerste Kamer (T02851) als aan de Tweede Kamer is bij het notaoverleg 

van 25 januari 2020 toegezegd de monitorgegevens over ‘Aansluiten op het DSO’ 

maandelijks beschikbaar te stellen. De monitor staat ook online, op de website 

van het Programma Aan de Slag.1 De informatie op de website krijgt wekelijks 

een update.  

 

Het aantal aansluitingen op het DSO is in november en december 2022, ten 

opzichte van oktober, nagenoeg gelijk gebleven. De Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland heeft nog een stap te zetten, daar is contact over. Een 

enkele gemeente is of stapt (mogelijk) nog over naar een ander contract. Als zij 

dit doen, moet opnieuw bewijs worden geleverd van aansluiting. Dit zorgt voor 

een kleine fluctuatie in de cijfers.  

 

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag als bevoegd gezag toegevoegd nu zij een 

extra aansluiting op DSO gevraagd hebben. Naar aanleiding van de samenvoeging 

van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne in de nieuwe gemeente 

Voorne aan Zee, zal vanaf 1 januari 2023 het totaal aantal gemeenten met een 

aansluiting cijfermatig dalen, dit komt in de volgende rapportage terug. 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

Motivering 

In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 

ambtenaren geanonimiseerd. 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

 
1 https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/voortgang-
monitoring/aansluitmonitor/ 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/voortgang-monitoring/aansluitmonitor/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/voortgang-monitoring/aansluitmonitor/
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1 Plan van aanpak indringend ketentesten – april 

2022 

  

2 Plan van Aanpak IKT – juni 2022   

3 Plan van Aanpak IKT – augustus 2022   

4 Plan van Aanpak IKT – december 2022  

5 Bijlage 4 - separate maatregelentabel van het 

Plan van aanpak IKT – december 2022 

 

6 AcICT Advies plan van aanpak IKT   

7 Aanbiedingsbrief AcICT Advies plan van aanpak 

IKT 

 

8 Maandrapportage november – aansluitingen 

DSO 

 

9 Maandrapportage december – aansluitingen 

DSO 

 

 




