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Voorwoord

Bas Morselt

Capgemini Nederland B.V 

Vice President            

Met ‘Trends in de Leefomgeving’ start Capgemini een reeks 
rapportages over de toepassingsmogelijkheden van nieuwe 
technologieën die eraan bijdragen dat de overheid, burgers en 
het bedrijfsleven efficiënt kunnen samenwerken en handelen 
in de geest van de Omgevingswet. Het doel van de wet is om 
een impuls te geven aan de economisch, sociaal en ecologisch 
duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving. De invoering 
van de Omgevingswet moet onder andere leiden tot minder 
(landelijke) regeldruk en meer lokale beslissingsruimte.

De invoering van de Omgevingswet kent vele dimensies, name-
lijk een politieke, bestuurlijke en maatschappelijke, maar heeft 
ook invloed op de manier waarop technologie ingezet kan 
en moet worden in de dienstverleningsketen. Niet alleen om 
aan te sluiten bij de toenemende verwachtingen van burgers, 
bedrijven en ambtenaren over de wijze van interactie en trans-
actie, maar ook om bijvoorbeeld in de uitvoering slim gebruik te 
maken van alle data die beschikbaar komen.

De behoefte om ‘Trends in de Leefomgeving’ te publiceren  
staat niet op zichzelf. Regelmatig publiceert Capgemini 
trendrapporten in zowel de publieke als private sector en levert 
hiermee inzichten die het startpunt kunnen zijn om samen verder 
te innoveren. Ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid en 
ondersteund door kennisdeling. Dit rapport is mede tot stand 
gekomen door interviews met belanghebbenden in het veld. 
Zij hebben ons gewezen op ontwikkelingen die een rol spelen 
bij de implementatie van de Omgevingswet waaraan nu hard 
wordt gewerkt. Deze ontwikkelingen bieden handvatten voor 
de verkenning van additionele digitale voorzieningen.

Rapporten als deze kunnen leiden tot waardevolle inzichten, 
maar het devies bij concrete verandering blijft: (samen) zien, 
doen en leren. Een goed voorbeeld is het initiatief uit september 
2015 op het voormalige industrieterrein de Binckhorst in Den 
Haag. Hier hebben gemeenten, ondernemers en bewoners,  
in een rollenspel met minister-president Mark Rutte, minister  
Melanie Schultz van Haegen en de Haagse wethouder 
Boudewijn Revis, de uitvoeringsregels van de wet getest en 
gekeken hoe de besluitvorming en de uitvoeringsregels van  
de wet rond een bouwproject eruit kan gaan zien.

Zien, doen en leren is ook nodig voor het effectief gebruiken 
van nieuwe technologieën. Daarom stelt Capgemini na het 
verschijnen van dit eerste rapport in de reeks ‘Trends in de 
Leefomgeving’, haar innovatiecentrum Applied Innovation 
Exchange (AIE) beschikbaar voor bedrijven en overheden die 
samen met ons willen experimenteren met nieuwe technolo-
gieën voor het vinden van praktische en effectieve toepassings-
mogelijkheden. 
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In dit eerste rapport ‘Trends in de Leefomgeving: Samen verder 
innoveren’ werpen we als Capgemini een eerste blik op 2025 in 
de wijze waarop nieuwe technologische toepassingen kunnen  
bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van de 
Omgevingswet. Ontwikkelingen rond bijvoorbeeld zelflerende 
systemen, 3D, linked data, analytical processing en Blockchain, 
maar ook juist een combinatie van deze technologieën en hun 
toepassingsgebieden, worden in dit rapport beschreven.  

In algemene zin kunnen de volgende conclusies worden 
getrokken, namelijk:
•	 Veel is nu al mogelijk en technologische ontwikkelingen 

gaan steeds sneller.
•	 De werkelijkheid krijgt steeds meer een digitale en virtuele 

tegenhanger.
•	 Technologie alleen is geen garantie voor het realiseren van 

innovatie. 

Digitalisering eist een steeds prominentere rol op in de uitvoe-
ringsprocessen van overheidsdienstverlening, zo ook in het 
domein van de leefomgeving. Digitalisering betekent al lang  
niet meer het digitaliseren van bestaande uitvoeringsprocessen  
en onderliggende documenten maar stelt in staat dienstver-
lening verder te innoveren. Digitalisering is bijvoorbeeld hard 
op weg om alles en iedereen realtime te verbinden. Dit levert 
voor de processen rondom planvorming, vergunningverlening, 
toezicht en handhaving een wereld op waarin een enorme 
hoeveelheid data beschikbaar gaat komen die nieuwe toe-
passingen mogelijk maakt, ondersteund door innovaties rond 
ondermeer visualisatie, interactiemogelijkheden, automatische 
verwerking c.q. afhandeling en dergelijke.
 
De precieze toestand van de leefomgeving zal steeds actueler 
bekend zijn. Bijvoorbeeld door data afkomstig uit sensoren, 
die continu de uitstoot van bepaalde stoffen meten, te ver-
werken tot direct toepasbare handhavinginformatie. Of door 
de leefomgeving weer te geven in betrouwbare (3D-)modellen 
waarmee tijdens planvorming verschillende alternatieven met 
elkaar vergeleken kunnen worden. Hiermee wordt het participatief 
integraal afwegen van belangen verder ondersteund. Of door 
het ontsluiten van de rijke dataset van een initiatiefnemer voor 
de overheid, waardoor het brengen van (een subset van) deze 
informatie naar het bevoegde gezag via een vergunningaan-
vraag overbodig wordt. Het bevoegde gezag krijgt toegang tot 

de digitale planningsomgeving van de initiatiefnemer en kan 
met deze informatie beter afwegen of het initiatief op die plek 
kan en mag. Ook het verstrekken van een digitale vergunning 
behoort dan tot de mogelijkheden. Iets wat professionele initia-
tiefnemers graag zouden verkennen want naast een efficiënter 
aanvraagproces maakt zo’n digitale vergunning het ook mak-
kelijker voor hen om intern de eigen compliancy te managen.

De digitalisering biedt kort gezegd handvatten voor de vanuit 
de Omgevingswet gewenste integrale ontwikkeling van de leef-
omgeving waarbij economische, sociale en ecologische doel-
stellingen in evenwicht met elkaar kunnen worden bereikt.  
 
Het rapport draagt - ter inspiratie – voorbeelden rond toepas-
singsgebieden aan waar digitalisering kan bijdragen aan de 
optimalisering van de dienstverlening, zoals bij:
•	 Digitalisering van interactieve planvorming en ruimtelijke  

ontwikkeling.
•	 Digitalisering van de vergunningverlening.
•	 Digitalisering van toezicht- en handhavingprocessen.
 
Uit de interviews die we binnen de overheid en met vertegen-
woordigers uit het bedrijfsleven hebben gehouden voor dit rap-
port, signaleren wij dat er binnen een aantal onderwerpen nog 
stappen moeten worden gezet om de komende jaren digitale 
innovaties succesvol te kunnen implementeren. Een aantal in 
het oog springende onderwerpen uit de interviews die verder  
in het rapport aan de orde komen:
•	 De initiatiefnemer centraal stellen/denken vanuit de  

‘informatiebehoefte’.
•	 De rol- en taakinvulling tussen overheid en bedrijfsleven  

verandert.
•	 Schaalvergroting, keten- en netwerksamenwerking krijgen 

een prominentere rol.
•	 De Omgevingswet biedt de kans om een cultuuromslag te 

realiseren.
•	 Deregulering en digitalisering leiden tot nieuwe interbestuur-

lijke vraagstukken.
•	 Werken aan een gemeenschappelijke taal heeft prioriteit.
•	 Betrouwbaar en bestendig gebruik van (overheids-)data 

dient te worden gegarandeerd.
•	 Innoveren vraagt om het continu verkennen van onbekend 

en onzeker terrein.

Managementsamenvatting
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Impact
2025 lijkt nog ver weg. De impact van nieuwe technologieën 
neemt versneld toe. Steeds meer dienstverlening vindt plaats 
in het virtuele domein. Er is zelfs al een gemeente die zonder 
fysiek gemeentehuis haar diensten aanbiedt. De impact van 
nieuwe technologieën op de leefomgeving zoals beschreven in 
dit rapport, is moeilijk te voorspellen. Zo ook de wijze waarop 
planvorming, vergunningverlening, toezicht en handhaving 
vorm zullen krijgen onder invloed van deze technologieën. Dat 
de benoemde technologieën hun plek zullen vinden, is echter 
een zekerheid.
 
Innovatie en de toekomst voorspellen is als het betreden van 
een nieuw terrein zonder dat vooraf een kaart van het gebied 
wordt meegegeven. Het wordt voor alle betrokkenen een 

reis naar een min of meer onbekende bestemming, waarin 
onderweg nog het nodige te ontdekken valt. Vandaar dat 
dit trendrapport een eerste is uit een reeks. Onze intentie is 
daarom om nog meer trendrapporten over dit onderwerp uit te 
geven.

Tot slot
Capgemini pretendeert met deze trendrapportage niet om een 
wetenschappelijk rapport af te leveren. We willen vanuit ons 
perspectief een eerste aanzet geven om betekenisvolle tech- 
nologische ontwikkelingen voor de Omgevingswet te beschrijven, 
met elkaar te verbinden en op relevantie te toetsen. Om zo te 
achterhalen of ze toegepast kunnen worden binnen de leefom-
geving. De waarnemingen en inschattingen zijn daarmee voor 
onze rekening.
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Inleiding01
De komst van de Omgevingswet zal de komende jaren een 
transitie teweegbrengen in de wet- en regelgeving op het 
gebied van de fysieke leefomgeving. De behandeling van de 
invoeringswet zal naar verwachting in 2019 afgerond zijn. De 
Omgevingswet heeft als doel om het aantal regels te vermin-
deren en de regels overzichtelijker te maken. Daarnaast wil de 
overheid via de Omgevingswet meer ruimte bieden aan lokaal 
maatwerk en innovatie en, meer in het algemeen, vertrouwen 
geven. 

Digitalisering - zoals in juni 2016 benoemd in de ‘Bestuurlijke 
Visie Digitaal Stelsel Omgevingswet’ (DSO) - is een belangrijk 
instrument voor het slagen van bovenstaande doelen. De digi-
talisering van onze samenleving ontwikkelt zich in hoog tempo 
en heeft een steeds grotere invloed op de economie en onze 
maatschappij. Dit biedt kansen voor de wijze waarop digitali-
sering op het gebied van de leefomgeving de komende jaren 
vorm kan krijgen. Het consequent monitoren van deze kansen 
en ontwikkelingen is daarom vereist. 

Doelstelling van het onderzoek 
Met het uitbrengen van deze eerste ‘Trends in de Leefomgeving:  
Samen verder innoveren’ zetten we een eerste stap in het 
inventariseren van toepassingsmogelijkheden van nieuwe 
technologieën die de doelen van de Omgevingswet kunnen 
helpen realiseren. Dit doen we door in interviews het gesprek 
aan te gaan met bestuurders en andere betrokkenen over de 
belangrijkste ontwikkelingen die zij zien bij de implementatie 
van deze nieuwe wet. Hierbij hanteren we de planningshorizon 
2025, waarmee we ons richten op additionele voorzieningen 
ten opzichte van die zich nu al aandienen. De vervolgstap is om 
op basis van gevonden toepassingsmogelijkheden betrokken 
overheden uit te nodigen om samen te experimenteren met 
nieuwe waardevolle technologieën en vast te stellen welke bij-
drage ze kunnen leveren.

 “De Omgevingswet komt voort uit de behoefte 
van de samenleving. De wet faciliteert het 
maatschappelijke proces. Het geeft ruimte om 
meer te ondernemen in de leefomgeving.
 
Bart Krol
Gedeputeerde Landelijk gebied, Natuur, 
Transformatieopgaven en Omgevingsvisie-  
provincie Utrecht

 “

Welke technologieën in welke toepassing waardevol zijn, wordt 
naar onze mening alleen duidelijk als je ermee aan de slag gaat 
en zo ontdekt wat wel en niet werkt. Daarom stelt Capgemini 
na het verschijnen van dit eerste rapport, haar innovatiecen-
trum Applied Innovation Exchange (AIE) open voor bedrijven en 
overheden die samen met ons willen experimenteren met nieuwe 
technologieën op zoek naar praktische toepassingsmogelijk-
heden. Denk hierbij aan Big Fast Data analytics, Blockchain, 
Machine Learning, Digital Twins of virtual reality. Een aantal 
toepassingen en technologieën hebben we schetsmatig uitge-
werkt. We zijn uiteraard nieuwsgierig naar andere suggesties 
waarmee we in het AIE aan de slag kunnen. 
 
Opbouw van dit rapport
We beginnen met het schetsen van een stip aan de horizon 
(2025). In dat jaar moeten namelijk alle wettelijke veranderingen 
inclusief het DSO geïmplementeerd zijn. We kijken daarbij naar 
de doelstellingen die dan gerealiseerd moeten zijn. Op grond 
van deskresearch en de gesprekken die we hebben gevoerd, 
benoemen we een aantal onderwerpen die als kritische succes-
factoren kunnen worden getypeerd en van invloed zijn op het 
behalen van het streefbeeld. 

Vervolgens gaan we in op een aantal nieuwe technologieën 
en technologische ontwikkelingen die de komende jaren sterk 
gaan opkomen en die kansen bieden om nieuwe en innova-
tieve toepassingen te realiseren, gericht op de doelstellingen 
van de Omgevingswet. Daarna geven we een doorkijk op hoe 
deze nieuwe technologieen kunnen leiden tot nieuwe toepas-
singen en vernieuwende digitale mogelijkheden. Toepassingen 
die burgers, bedrijven en overheden ondersteunen binnen het 
domein van de Omgevingswet. 

Tot slot trekken we een aantal conclusies.
 
Een speciaal woord van dank gaat uit naar de geïnterview-
den die tijd beschikbaar hebben gesteld om een bijdrage  
te leveren aan de totstandkoming van deze eerste  
‘Trends in de Leefomgeving’.
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02 De stip op de horizon in 2025,  
op weg naar een samenhangend stelsel

Het beoogde streefbeeld van de Omgevingswet
De Omgevingswet maakt het mogelijk om te wonen, te werken, 
te ondernemen en te recreëren in een aantrekkelijke leefom- 
geving door: 
•	 Meer inzicht te bieden in de regels van het omgevingsrecht 

en de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak te vergroten; 
•	 meer samenhang aan te brengen tussen beleid, besluitvor-

ming en regelgeving op het gebied van de fysieke leefom-
geving; 

•	 meer bestuurlijke afwegingsruimte te bieden, en; 
•	 een snellere en betere besluitvorming over projecten in de 

fysieke leefomgeving te bewerkstelligen.  

Het document ‘Bestuurlijke Visie Digitaal Stelsel Omgevingswet 
- Met één klik op de kaart: inzicht, duidelijkheid en samenwer-
king!’ stelt hierover het volgende: ‘Voor het behalen van deze 
verbeterdoelen is digitalisering één van de belangrijkste instru-
menten’. Daarom wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet 
ontwikkeld. Het DSO biedt, gebundeld op één plek, kwalita-
tief goede informatie over de fysieke leefomgeving en over de 
regels die gelden op een locatie. Hierdoor weten gebruikers 
beter wat zij wel mogen en wat juist niet.’ Over de realisatie van 
het streefbeeld meldt de bestuurlijke visie onder andere: ‘Op 
dat moment zijn alle functionaliteiten beschikbaar die helpen 
om de doelen van de Omgevingswet te realiseren. In 2024 is 
het digitale loket en de mogelijkheid om digitaal samen te werken 
verder ontwikkeld. Ook is het mogelijk om vooraf zo snel en 
zo goed als mogelijk te kunnen achterhalen of een (te starten) 
initiatief kansrijk is, zonder uitgebreide onderzoekslasten.’ Ook 
vermeldt de bestuurlijke visie: ‘De ambitie voor 2024 is om de 
informatie zoveel mogelijk locatiegericht, dynamisch en drie-
dimensionaal aan te bieden.’ Het DSO ondersteunt daarin de 
uitvoeringsprocessen rond planvorming, vergunningverlening, 
toezicht en handhaving.
 
Uitdagingen op weg naar realisatie van de 
Omgevingswet
De implementatie van de Omgevingswet heeft grote betekenis 
voor betrokken organisaties. Bevoegde gezagen moeten bij-
voorbeeld steeds meer een integrale afweging maken en krij-
gen andere instrumenten in handen en zullen hun werkwijze 
hierop dienen aan te passen. Dit heeft consequenties voor de 
benodigde expertise van professionals, de samenwerking die 
zij moeten zoeken met collega professionals binnen en buiten 

de eigen organisatie en hun informatiebehoefte. Bij dat laatste is 
een belangrijke notie dat ook initiatiefnemers en andere belang-
hebbenden steeds beter geïnformeerd zullen zijn door de 
toegang die zij hebben tot omgevingsdocumenten, regels en 
andere informatie over de leefomgeving. Processen zullen met 
andere woorden herijkt worden evenals de gewenste geauto-
matiseerde ondersteuning. Dat laatste zal deels door het DSO 
worden ingevuld, deels door de eigen voorzieningen en deels 
door voorzieningen die derden op basis van het open stelsel en 
open data beschikbaar stellen. 

Kritieke succesfactoren
Tijdens het onderzoek/de interviews is een belangrijke reeks 
onderwerpen langsgekomen die als kritieke succesfactoren van 
invloed kunnen zijn op het bereiken van die stip op de horizon 
met de inzet van innovatieve technologieën. Een aantal in het 
oog springende onderwerpen:

De initiatiefnemer centraal zetten/denken vanuit de  
‘informatiebehoefte’
De Omgevingswet zal de komende jaren worden geïmple-
menteerd in een maatschappij die in verandering is. Daarbij 
gaat het om veranderingen die soms gekenmerkt worden als 
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disruptief, waarbij de dienstverlening aan burgers en bedrijven 
periodiek aan wijziging toe zal zijn. De trend is dat burgers en 
bedrijven - als initiatiefnemer - steeds vaker zelf tot dienstverlening 
willen overgaan en zelf over de hiervoor benodigde data willen 
beschikken. Een goed zicht op hoe de klantreizen en service-
formules er uit gaan zien, is hierbij een vereiste. 
 
Om aan te sluiten bij de daadwerkelijke behoefte van initiatief-
nemers, moet bij het vormgeven van digitalisering vanuit infor-
matie gedacht worden. De huidige juridische structuren mogen 
daarin niet belemmerend werken. De opdeling van regels en 
informatie naar wetgevingsdomeinen leidt voor initiatiefnemers, 
die denken vanuit activiteiten die ze willen uitvoeren in de 
leefomgeving en hun eigen (bedrijfs-)situatie, nu vaak tot een 
zoektocht naar relevante regels en eisen waaraan zij moeten 
voldoen. De opzet van de digitalisering die nu teruggevonden 
wordt in de huidige OLO en Activiteiten Internet Module (AIM) 
zou beter aansluiten en meer herkenbaar zijn voor initiatiefne-
mers als regels, normen en eisen waaraan ze moeten voldoen 
digitaal toegankelijk en beschikbaar zijn door een clustering van 
herkenbare onderwerpen.

De rol- en taakinvulling van overheid en bedrijfsleven  
verandert
Voortschrijdende digitalisering zal er toe leiden dat op termijn 
steeds meer kennisintensieve taken geautomatiseerd worden. 
De benodigde uitvoeringscapaciteit voor deze taken binnen 
overheidsorganisaties vermindert hierdoor. Het risico bestaat 
dat de overheid door digitalisering naar meer zekerheid gaat 
zoeken, met als tegengesteld effect dat daarvoor nog meer 
data gevraagd zal worden om de betrouwbaarheid te waarbor-
gen. Daarnaast roept de toenemende rol van machinale hande-
lingen binnen uitvoeringsprocessen de vraag op wat een even-
wichtige verhouding is tussen wetgeving en digitale innovaties. 
Oftewel: wie volgt wie?  

Bedrijven kunnen met oplossingen komen die de dienstverle-
ning richting burgers en bedrijven ondersteunt. Denk bijvoor-
beeld aan het opstellen van vragenbomen en het maken van 
ruimtelijke analyses. Maar deze oplossingen kunnen leiden tot 
nieuwe vraagstukken waar de overheid een antwoord op moet 
vinden. De overheid zal kwaliteitsborgingstandaarden moeten 
vaststellen bij het gebruik van informatie over de fysieke leef-
omgeving, afkomstig uit verschillende (publieke en private) 
bronnen. 

Transparantie hangt samen met de noodzaak 
om data en informatie straks open en real-
time te kunnen delen om zo ook het meer zelf 
handelen (door initiatiefnemers en belang- 
hebbenden) binnen het stelsel mogelijk te 
maken. Dit vraagt van de overheid om meer 
data als open data ter beschikking te stellen.
 
Joost van Halem
Adviseur programma Aan de slag met de 
Omgevingswet - Rijkswaterstaat

 “

 “

Schaalvergroting en keten- en netwerksamenwerking  
krijgen een prominentere rol
Belangrijke veranderingen die de afgelopen jaren binnen de 
overheid plaatsvonden, hebben mede geleid tot schaalvergro-
ting bij overheidsorganisaties. Anno 2017 is niet te voorspellen 
hoe de overheidsorganisatie er in 2025 uitziet. Dit proces van 
schaalvergroting bij overheidsorganisaties zal naar verwachting 
doorgaan, mede doordat daarbij steeds vaker sprake is van 
decentralisatie van taken naar lagere overheden. Een robuuste 
en kwalitatief goede uitvoering van taken vraagt vaak om een 
grotere schaal. De vorming van Omgevingsdiensten voortvloei-
end uit het rapport van de commissie Mans uit 2008 op het 
terrein van de leefomgeving is hier een voorbeeld van. 

Overheidsorganisaties functioneren steeds vaker in ketens 
en/of netwerken waarin samengewerkt wordt om (bredere) 
overheidsdoelen te realiseren. Informatie ligt daarbij op ver-
schillende plekken in die ketens en netwerken besloten en zal 
vanuit een gemeenschappelijke visie ontsloten worden om de 
overheidsdienstverlening te laten aansluiten op de behoeften 
van burgers en bedrijven. Voor het realiseren van de doelstellin-
gen van de Omgevingswet is samenwerking tussen overheden 
nodig, vanuit een gemeenschappelijke visie op deze vraagstuk-
ken. 

De komende jaren zullen antwoorden gevonden moeten wor-
den op vragen als: Wie doet straks wat en op welke wijze? 
Wat is de rol in 2025 van een omgevingsdienst ten opzichte 
van de gemeente? Hoe werken de diensten, gemeenten, pro-
vincies en waterschappen samen? Wat is de meest efficiënte 
schaal? Tegen welke kosten kan de dienstverlening worden 
aangeboden? Welke vaardigheden zijn daarbij nodig? De wijze 
waarop interbestuurlijk keuzes worden gemaakt, afstemming 
plaatsvindt en hoe daarin gezamenlijk kan worden opgetrokken 
(waarbij burger en bedrijf centraal gesteld worden) zal er steeds 
meer voor zorgen dat burger en bedrijf de overheid zich daad-
werkelijk als één overheid zien manifesteren.
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De Omgevingswet biedt kansen om een 
cultuuromslag te realiseren

 
De invoering van de Omgevingswet heeft vergaande conse-
quenties en dat biedt mogelijkheden om een aantal zaken echt 
te veranderen, waardoor ook de kansen die technologie biedt, 
tot nieuwe mogelijkheden kunnen leiden. Er zit een cultuur- 
omslag in het denken rondom de Omgevingswet. Van ‘nee, 
mits’ wordt het nu vaker: ‘ja, tenzij’. Dat vergt een andere 
opstelling van de overheid. De rol van de overheid in het uit-
voeringsproces gaat daardoor veranderen. Er wordt een pro-
actieve en meer adviserende rol van de overheid verwacht. 
Bijvoorbeeld: “Uw certificaat verloopt per <datum>”, of “Hierbij 
ontvangt u uw nieuwe vergunning, wij hebben deze alvast 
vooraf voor u ingevuld”. Het realiseren van de nieuwe wetge-
ving vergt vernieuwing in de ondersteunende digitalisering. De 
mogelijkheden van de digitale technologie zijn vele malen groter 
dan twintig jaar geleden. Het beschikbare digitale ecosysteem 
biedt de kans om dienstverlening meer servicegericht vorm te 
geven.

Deregulering en digitalisering leiden tot nieuwe 
interbestuurlijke vraagstukken
De Omgevingswet moet het voor burgers en bedrijven mak-
kelijker maken in het domein van de leefomgeving. De al eerder 
ingezette lijn van deregulering om meer activiteiten onder de 
algemene regels te brengen waarmee de vergunningplicht voor 
burgers en bedrijven afneemt, wordt onder de Omgevingswet 
voortgezet. In het ‘Besluit activiteiten leefomgeving’ wordt de 
vergunningplicht verder teruggedrongen door een verschuiving 
naar algemene regels, waardoor steeds meer zonder toestem-
ming vooraf kan en mag. Het gevolg daarvan is wel dat de 
nadruk in toenemende mate op toezicht en handhaving komt 
te liggen en dat het voor de overheid lastiger wordt om zicht 
te krijgen op veranderingen in de leefomgeving die daardoor 
optreden. De toetsing verschuift immers van vooraf naar ach-
teraf. Hierdoor zullen ook de informatiepositie en informatie- 
stromen veranderen die nodig zijn om vast te stellen of de 

De Omgevingswet is meer dan het bed 
opschudden vanuit de optiek van regelgeving. 
Het is ook een culturele paradigmashift. De 
inzet van innovatieve ICT, aangereikt door het 
bedrijfsleven, dient hierin een prominente rol 
te spelen anders komt de paradigmashift niet 
van de grond.
 
Jan van den broek 
Secretaris VNO-CNW 

De complexiteit die achter het ‘loket’ voor de 
gebruiker vorm gegeven moet gaan worden 
door al die domeinen die samen moeten wer-
ken is gigantisch. Voor het goed ontsluiten 
van de data die nodig is in de processen ach-
ter de Omgevingswet is taal en semantiek een 
belangrijke succesfactor. Daarvoor zijn heldere 
afspraken en informatiemodellen nodig.

Petra Loeff
Programmamanager Omgevingswet - RIVM

 “
 “ “

 “

regelgeving correct wordt nageleefd. Een indirect gevolg hier-
van is een veranderde inkomsten- en uitgavenstroom. Al deze 
interbestuurlijke vraagstukken maken aanpassingen in bestaan-
de arrangementen noodzakelijk.

Werken aan een gemeenschappelijke taal heeft  
prioriteit

Het omgevingsrecht is in de loop der jaren versnipperd geraakt 
over tientallen wetten, circa 120 Algemene Maatregelen van 
Bestuur (AMvB’s) en een vergelijkbaar aantal ministeriële rege-
lingen. Deze versnippering leidt volgens het Rijk tot afstem-
mings- en coördinatieproblemen, en verminderde bekendheid 
en bruikbaarheid van regelgeving. Dit staat een meer efficiënte 
manier van werken in de weg. De Omgevingswet vervangt in 
2019 de nu nog bestaande 26 wetten op het gebied van de 
fysieke leefomgeving en de daarbij behorende AMvB’s worden 
teruggebracht tot slechts vier. Het moet eenvoudiger, over-
zichtelijker, transparanter en vooral interactiever. Om dat de 
komende jaren in samenhang te bereiken is nog veel werk te 
verzetten. Voor het goed ontsluiten van de benodigde data 
die nodig is in de processen achter de Omgevingswet, is het 
spreken van een gemeenschappelijke taal een belangrijke suc-
cesfactor. Daarvoor zijn heldere afspraken belangrijk, evenals 
standaardisatie van informatiemodellen, semantiek en techniek. 
Niet alleen interbestuurlijk verschilt de taal die overheidsorgani-
saties met elkaar spreken. Ook in data-uitwisseling moeten we 
ervoor zorgen dat we dezelfde begrippen en taal hanteren om 
elkaar te kunnen begrijpen en informatie uit te kunnen wisselen 
met behulp van gestandaardiseerde technologische instrumen-
ten. Dit proces tot standaardisatie zal de komende jaren verder 
worden vormgegeven. Semantiek en kwaliteitsborging rondom 
gegevens wordt daarbij steeds belangrijker. 

Het creëren van een gemeenschappelijke taal en samenhan-
gende consistente verzamelingen regels en normen, begint 
op de plek waar deze ontstaat: in de verschillende beleids- en 
wetgevingsdomeinen waar regels, normen en begrippen ont-
staan en gedefinieerd worden.
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Het streven van de Omgevingswet is dat 
iedereen dezelfde gedeelde informatiepositie 
heeft, de paradox die dit met zich mee brengt 
is dat standaardisatie tot op het detail moet 
kloppen.

Rob van de Velde
Directeur Geonovum

 “  “

De samenwerkingsruimte hoeft niet altijd 
openbaar te zijn. In het kader van privacy bij 
vergunningverlening, toezicht en handhaving 
is het noodzakelijk om niet openbare infor-
matie die concurrentiegevoelig is goed af te 
schermen. 

Ineke van der Hee
Programmadirecteur Aan de slag met de 
Omgevingswet - Rijkswaterstaat

 “  “

Er is behoefte aan flexibiliteit in de ontwik-
keling van oplossingen binnen de DSO de 
komende jaren. Het besef is er dat nu niet 
kan worden voorzien welke mogelijk relevante 
toepassingen over enkele jaren mogelijk zijn. 
De optie moet open worden gehouden dat op 
basis van nieuwe innovaties en mogelijkheden 
die zich aandienen, de prioriteiten kunnen 
worden aangepast.

Edward Stigter
Programmadirecteur Eenvoudig Beter - 
Ministerie van Infrastructuur & Milieu

 “

 “
Betrouwbaar en bestendig gebruik van (overheids-)
data dient te worden gegarandeerd
Toekomstige ontwikkelingen gedreven vanuit technologie 
maken dat data een belangrijke ‘asset’ worden in het realise-
ren van de doelen van de Omgevingswet. Niet alleen wordt het 
belangrijk dat de overheid door een goede data-governance 
grip kan houden op de betrouwbare en bestendige data binnen 
de overheid zelf in ruime mate voorhanden is. Het is ook van 
belang wat er met die data gedaan wordt, door wie en aan 
wie deze beschikbaar gesteld wordt. Dit zal niet zonder slag 
of stoot tot stand komen. Zeker wanneer die data voor een 
belangrijk deel afkomstig is van bedrijven en burgers omdat 
zij die aangeleverd hebben in het kader van de ‘verplichte’ 
informatie-uitwisseling binnen de procedures die zij moeten 
doorlopen. 

 

De komst van de Wet open overheid (Woo) als opvolger van 
de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) wordt kritisch beke-
ken, en leidt vanuit het bedrijfsleven tot vragen over het delen 
van gegevens met de overheid. Met name omdat deze nieuwe 
wet verder lijkt te gaan in het principe van openbaarheid en het 
risico dat bedrijfskritische en concurrentiegevoelige informatie 
terecht komt op plekken waar dit kan leiden tot schade voor 
bedrijven. Beveiliging van gegevens en het borgen van privacy 
en belangen, vergen verdere discussie en kunnen leiden tot 
een mogelijk andere benadering van het uitwisselingsvraagstuk 

van gegevens. Eigenaarschap van data is hierin van belang. 
De discussie vraagt om een herbezinning van de wijze waarop 
informatie-uitwisseling tussen bedrijf en overheid vorm krijgt: 
is alle informatie die de overheid vraagt ook nodig voor het 
betreffende doel? Is uitwisseling van data nodig, of zou hier het 
principe van ketenomkering kunnen gelden? Namelijk dat het 
bedrijf de overheid voor het doel toegang tot haar data verleent 
onder voorwaarden. Dit vraagt om vertrouwen dat de overheid 
voorzichtig omgaat met vertrouwelijke, bedrijfskritische en con-
currentiegevoelige informatie van bedrijven. Vanuit een breder 
perspectief raakt dit uiteindelijk ook de veiligheid van de maat-
schappij zelf: wat bijvoorbeeld als informatie van bedrijven in de 
chemische industrie of in de vitale sectoren beschikbaar komt 
en terroristen hier toegang toe zouden krijgen?

Innoveren vraagt om het continue verkennen van 
onbekend en onzeker terrein
Innoveren vraagt om het verkennen van nieuw, onbekend en 
onzeker terrein. Vaak ingegeven door signalen, opkomende 
mogelijkheden buiten het eigen gezichtsveld of de noodzaak 
te moeten anticiperen op druk van buiten. Verkennen of explo-
reren vraagt vaardigheden als zoeken, variatie, risico nemen, 
experimenteren, flexibiliteit en ontdekken. Innovatie vormgeven 
stelt vaak andere, soms als tegengesteld gevoelde, eisen aan 
de inrichting van governance-structuren. 

Het realiseren van kansen om tot innovatie te komen, vergt een 
open blik en houding van zowel de overheid als het bedrijfs- 
leven om zo kansen en mogelijkheden tot innovatie van buiten 
naar binnen te halen. Hoe kunnen vernieuwingen van buiten 
naar binnen gehaald worden en zo opgenomen worden in 
de ontwikkelingen waar de overheid vorm aan geeft? Via een 
vorm van ecosysteemmanagement waarin kennis, informatie 
en gegevens tussen partijen worden gedeeld, gericht op het 
samen verder vormgeven van nieuwe structuren en werkwijzen. 
Feitelijk een vorm van publiek en privaat samenwerken gericht 
op samen innoveren.
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03 Nieuwe digitale technologieën en trends die 
kansen voor de Omgevingswet kunnen bieden

Uitdagingen op weg naar de stip op de horizon vragen om 
politieke, bestuurlijke maar ook technologische keuzes. In dit 
hoofdstuk wordt een aantal opkomende, technologische ont-
wikkelingen beschreven dat deels zelfs al als gevestigd mogen 
worden beschouwd en die met name voor de uitdagingen en 
karakteristieken binnen het domein van de fysieke leefomge-
ving van waarde kunnen zijn. We kijken hierbij vanuit een per-
spectief van technische mogelijkheden die onzes inziens rele-
vant zijn voor het domein van de fysieke leefomgeving en letten 
daarbij minder op volledigheid en eventuele consequenties voor 
wetgeving en beleidskeuzes. 

De overheid groeit mee met de samenleving 
dus ook met de technologische ontwikkelin-
gen. Samenwerking tussen overheid en het 
bedrijfsleven is essentieel om deze ontwik-
kelingen efficiënt in te kunnen zetten.

Eric Brouwer
Enterprise Architect - ICTU

 “  “
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Trendsradar
Technologietrends die relevant zijn en op termijn bij kunnen 
dragen aan de doelstellingen van de Omgevingswet zijn in 
kaart gebracht in een ‘Trendsradar’. Hierin zijn relevante tech-
nologieën geplot naar verschillende fasen van volwassenheid. 

De Trendsradar is opgedeeld naar een vijftal clusters waarin de 
technologieën zijn samengenomen:
•	 Alles	realtime	verbonden
 Technologische ontwikkelingen dragen er aan bij dat steeds 

meer objecten een koppeling met internet krijgen en zo een 
netwerk van verbonden objecten vormen die onderling kun-
nen communiceren en gegevens uitwisselen.

•	 Data	in	overvloed
 Door de voortschrijdende digitalisering zal steeds meer data 

beschikbaar komen. Hierdoor wordt het belangrijk om deze 
data te kunnen verwerken, maar ook dat deze data gebruikt 
kan worden om er relevante inzichten aan te ontlenen. Uit al 
deze data kan intelligentie gehaald worden. 

•	 De	digitale	werkelijkheid
 Het ter beschikking hebben van data over objecten die iets 

zeggen over een actuele toestand, maken het mogelijk om 
digitaal visuele representaties van de werkelijkheid te creë-
ren en kunnen zo het ‘beeld’ over de werkelijkheid verrijken. 

Figuur 1:  Trendsradar, fasen van technologische volwassenheid
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Talk 
about it

Technologie wordt geplaatst in de fase ‘Hold’ als:
• Het krijgt aandacht in één of meer industrieën, maar is ongeschikt voor toepassing
• Er  is nog weinig bekend over de technologie
• Het wordt begrepen, maar bevat nog tekortkomingen en wordt vermeden

Look at it

Technologie wordt geplaatst in de fase ‘Assess’ als:
• De technologie heeft potentieel, maar omvang en impact zijn onbekend
• Er is een noodzaak om een perspectief  te vormen voor de organisatie op 

de technologie
• Er is draagvlak om een de toegevoegde waarde te onderzoeken

Trial it

Technologie wordt geplaatst in de fase ‘Trial’ als:
• De technologie biedt signi�cante kansen of meerwaarde voor organisaties

Het realiseren van een minimal viable product (MVP) vereist beperkte investeringen•
• Er is belangstelling of aandacht voor van een ‘voice of the client’

Deliver it

Technologie wordt geplaatst in de fase ‘Adopt’ als:
• Uit de trial blijkt dat meerwaarde of kostenreductie gerealiseerd kan worden

Behoefte aan toepassing onderbouwd kan worden uit een value-case of 
businesscase

•

• Draagvlak bestaat vanuit beslissers

Accept it

Technologie wordt geplaatst in de fase ‘Accept’ als:
• De technologie breed toepassing vindt
• De technologie als volwassen beschouwd kan worden5

4

3

2

1

•	 Digitale	dienstverlening
 Nieuwe technologieën gaan het mogelijk maken om de 

interactie met klanten te verbeteren, anders in te richten of 
te verrijken.

•	 Digitale	basis
 Een groot deel van de technologische vernieuwingen gaat 

alleen werken als de basis op orde is. Dat wil zeggen, als 
er een fundament is waarop de technologische vernieuwing 
duurzaam gebouwd kan worden.

In figuur 2 zijn de relevante technologieën per cluster op de 
trendsradar weergegeven.
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Figuur 2:  Trendsradar, technologieën per cluster
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3. Data Lake
4. Big Data & Analytics
5. Linked (open) Data

6. Geogra�sche informatiesystemen
7. Bouwinformatiemodellen (BIM)
8. Virtual Reality
9. Augmented Reality

10. Chatbot’s
11. Virtual (Intelligent Digital) Personal Assistant
12. Blockchain
13. Business Rules Management

14. Digitale (business) technologie 
platformen

15. API Economy
16. DevOps

De digitale werkelijkheid

Digitale dienstverlening

Digitale basis

Alles realtime verbonden
Het aantal dingen dat met elkaar verbonden is via het Internet 
of Things groeit snel. Sensoren worden steeds goedkoper en 
zullen steeds breder verspreid raken in de maatschappij. Door 
de onderlinge verbondenheid is het mogelijk om realtime te 
registreren welke waarden er gemeten worden en om daarop 
in te spelen. Gecombineerd met op Artificial Intelligence geba-

seerde systemen zijn deze in staat om in dit intelligente netwerk 
der dingen taken te automatiseren en efficiënter te organiseren. 
Dit maakt het op termijn mogelijk om systemen autonoom te 
laten functioneren.
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Definitie Relevantie voor de leefomgeving

Het Internet of Things (IoT) is een omgeving waarin objecten, 
dieren en/of mensen worden uitgerust met sensoren en unieke 
identifiers die de mogelijkheid bevatten om data over een 
netwerk te versturen zonder dat daar mens-mens of mens-
computer contact voor nodig is. 

Meer informatie:
•	 Technovision 2016
•	 Monetizing the Internet of Things
•	 IoT in a box

Gebruik van sensoren in de leefomgeving en het meten en 
beschikbaar maken van data kan inzicht bieden over 
toestand, kwaliteit, en gebruik van (onderdelen van) de 
fysieke leefomgeving. Bijvoorbeeld:
•	 Realtime inzicht in de toestand van een object.
•	 Op afstand zicht op actuele waarden (luchtkwaliteit, etc.).
•	 Data realtime te verzamelen en verwerken ten behoeve 

van beleidsvorming en toezicht en handhaving.

Toekomstperspectief Uitdagingen

Vooral de hoeveelheid sensoren neemt de komende jaren toe: 
Gartner voorspelt 21 miljard endpoints in 2020. IoT biedt 
mogelijkheden tot (disruptieve) innovaties. Het biedt 
verschillende kansen om in de toekomst betere monitoring 
vorm te geven, meer proactief te sturen en in te grijpen, op 
basis van data-analytics de dienstverlening te verbeteren etc. 
De verwachting is dat de markt voor IoT-oplossingen voor 
2020 verdubbelt in omvang.

•	 Koppelen van objecten aan het internet levert nieuwe 
vraagstukken op ten aanzien van cybersecurity en 
kwetsbaarheden.

•	 Beheersen van grote datastromen en opslag daarvan en 
benodigde bandbreedte stelt hoge eisen aan 
infrastructuur.

•	 Gemeenschappelijke en breed geaccepteerde 
standaarden en protocollen ontbreken nog.

Definitie Relevantie voor de leefomgeving

Zelflerende systemen en toegepaste algoritmes zijn in staat 
om de werking van het menselijke brein na te bootsen. 
Bijvoorbeeld op het gebied van patroonherkenning en het 
verwerken en interpreteren van menselijke (en gesproken) taal. 
De systemen zijn adaptief, interactief, contextueel en iteratief.

Meer informatie:
•	 Artificial Intelligence Revolution
•	 What is Amelia?
•	 Virtual Assistant Tech: More than IBM Watson

•	 Het identificeren van patronen in grote datasets.
•	 Het oplossen van complexe problemen.
•	 Voorspellingen op basis van bewijs.
•	 Verwerken van menselijke (en gesproken) taal.
•	 Reageren op menselijk gedrag.

Toekomstperspectief Uitdagingen

Cognitive Computing is een stap op weg naar daadwerkelijke 
kunstmatige intelligentie. Het biedt mogelijkheden om 
complexe problemen sneller op te lossen met name bij 
routinematige handelingen.
Voorspellingen geven aan dat tussen 2 tot 5 jaar deze 
technologie mainstream zal zijn en dat in 2018 de helft van alle 
consumenten diensten afnemen die gebaseerd zijn op 
interactie op basis van een vorm van cognitive computing.

•	 Sterke afhankelijkheid van toegang tot en beschikbaarheid 
van data.

•	 Kwaliteit van output is afhankelijk van de input en de 
training data om systemen te laten ‘leren’.

•	 Het is niet altijd mogelijk om alle complexe problemen op 
te lossen.

Internet of Things

Cognitive Computing (Artificial Intelligence, Machine Learning)
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Datavisualisatie en -analyse
Daarnaast groeit de behoefte aan het creëren van inzicht en het uit-
voeren van (realtime)data-analyses. Visualisaties van data ontwik-
kelen zich van simpele grafieken en stylesheets tot integratie in 
3D-omgevingen. Het wordt mogelijk om een grotere hoeveel-
heid realtime data van verschillende verschijningsvormen snel 

Definitie Relevantie voor de leefomgeving

Een data lake is een opslagvoorziening voor grote hoeveelheden 
ongestructureerde data in een relatief eenvoudige en ‘platte’ 
structuur. De opgeslagen data in een data lake is veelal bedoeld 
om complexe analyses op uit te kunnen voeren. Om dergelijke 
analyses uit te kunnen voeren wordt de structuur niet aangebracht 
bij de opslag van de data, maar tijdens het definiëren en uitvoeren 
van de queries op die data.

Meer informatie:
•	 10 amazing things to do with Data Lakes
•	 Capgemini’s Business Data Lake
•	 The Technology of the Business Data Lake

•	 Met een toename van digitale mogelijkheden voor 
data-inwinning (drones, rijdende camera’s, sensoren, 
remote sensing en dergelijke) neemt de hoeveelheid 
en de verschijningsvorm van mogelijk relevante data 
over de leefomgeving enorm toe.

•	 De potentie en het gebruik van al deze data is vaak 
niet op voorhand bekend, maar bevat mogelijk vele 
nog onbekende inzichten die relevant kunnen zijn voor 
beleid, planvorming en uitvoering.

Toekomstperspectief Uitdagingen

Doordat de kosten van dataopslag blijven dalen, zullen de 
hoeveelheden data en de omvang van data-repositories blijven 
groeien de komende jaren. Voor veel organisaties zal daardoor de 
druk om waarde uit deze data te gaan genereren gaan toenemen. 
Op basis van data lakes kunnen nieuwe vormen van analytics 
mogelijk gemaakt worden, waarmee trends ontdekt kunnen 
worden die anders onontdekt bleven. Die biedt mogelijkheden 
voor ontwikkeling van nieuwe toekomstige toepassingsvormen en 
diensten.

•	 Omdat alle data rechtstreeks een data lake 
binnenkomt is er ook geen vorm van data-governance 
op de binnenkomende data.

•	 De performance is doorgaans lager dan bij 
gestructureerde Data Warehouses.

•	 Het definiëren van maatwerk dataschema’s voor BI 
toepassingen kan complex zijn.

•	 Er is geen lifecycle-management op de data.

Data Lake

Data in overvloed
Er zijn twee relevante trends op het gebied van data. Aan de 
ene kant groeit de hoeveelheid data de komende jaren en 
neemt het aantal verschijningsvormen toe. Denk aan films, 
3D-gegevens en virtual reality-omgevingen. Aan de andere kant 
wordt steeds meer data toegankelijk en beschikbaar gesteld 
aan iedereen: de zogeheten ‘linked (open) data’. Daarbij zorgt 
de toename van de toepassing van sensortechnologie voor een 
groei in het volume van realtime verkregen data en daarmee 
voor een versnelling van de data-inwinning.

Opslag en verwerking van (Big) data
De beschikbaar komende grote hoeveelheden data in diverse 
verschijningsvormen (Big Data) moeten  
verwerkt en opgeslagen kunnen worden. Systemen en data-
opslag worden zo ingericht dat deze realtime streaming data 
aan kunnen die non-stop doorgestuurd wordt, ongeacht de 
verschijningsvorm die deze data heeft. 

en efficiënt te analyseren. Met Advanced Machine Learning 
is het mogelijk om uit de nagenoeg oneindige pool aan data, 
intelligentie te onttrekken en op basis daarvan automatisch in 
te grijpen. 
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Linked (open) data en semantic web
Een derde component is het slim omgaan met en het koppelen 
van beschikbare data. Dankzij de technologie is het niet meer 
noodzakelijk om alle data zelf in huis te hebben en op te slaan, 
maar kan data vanuit de bron met elkaar verbonden worden: 
de zogenaamde linked (open) data. Hierdoor worden gege-

Definitie Relevantie voor de leefomgeving

Big Data is de term die gehanteerd wordt voor datasets die zo 
groot of complex zijn dat gangbare toepassingen daar doorgaans 
niet mee om kunnen gaan. Het hoge volume, de hoge snelheid 
van beschikbaar komen en de hoge mate van variatie in data 
vragen om kosteneffectieve en nieuwe innovatieve vormen van 
informatieverwerking gericht op het verschaffen van inzicht, 
ondersteunen van besluitvorming en automatisering van 
processen.

Meer informatie:
•	 Big Data-A Competitive Advantage?
•	 Haal het maximale uit uw Big Data
•	 Big & Fast Data

•	 data vraagt ook om nieuwe en andere vormen van 
analyse toepassingen. Denk aan voorspellende 
analyses, gedragsanalyses en andere geavanceerde 
vormen van analyse.

•	 Het ontsluiten van inzichten die aan de data te 
ontlenen zijn kunnen gebruikt worden om terug te 
koppelen in de beleids- en planvormingsprocessen en 
deze zo te verrijken.

Toekomstperspectief Uitdagingen

Big Data toepassingen kunnen disruptieve effecten creëren in de 
wijze waarop organisaties werken door de kansen die het 
identificeren van trends die anders niet ontdekt kunnen worden, 
en die nieuwe inzichten bieden en besluitvorming kunnen 
verbeteren. Veel organisaties worstelen op dit moment nog om 
echte voordelen te realiseren, maar de komende jaren wordt een 
groei voorzien waarin de markt voor leveranciers van Big Data- 
oplossingen in 2025 een omvang van 100 miljard euro bereikt.

•	 De waarde die de analyses en inzichten opleveren 
wordt in belangrijke mate bepaald door de kwaliteit 
van de beschikbare data.

•	 Synchronisatie over verschillende datasets heen kan 
lastig zijn, en bepaalt de kwaliteit van de analyses

•	 De keuze welke (analytische) tooling het beste ingezet 
kan worden voor welke behoefte kan lastig zijn.

Big Data Analytics

venssets van verschillende organisaties als het ware samen-
gesmeed tot één integraal geheel, waarmee extra intelligentie 
wordt gecreëerd (semantic web).
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Definitie Relevantie voor de leefomgeving

Linked Data is een methode om gestructureerde data te 
publiceren zodat deze gerelateerd kan worden aan andere data 
op een zodanige manier dat semantische queries rijkere 
zoekresultaten opleveren.
De technologie achter linked data is gebaseerd op URI’s. URI 
staat voor Unified Resource Identifier. Vrij vertaald is dit de 
verwijzing (Identifier) van een object (de Resource of Unified 
Resource) die via het internet kan worden benaderd. Een URI 
zoekt objecten die automatisch door computers kunnen worden 
verwerkt.

Meer informatie:
•	 Linked Data-The Story So Far
•	 What is Linked Data?
•	 Linked Data-Connect Distributed Data across the Web

•	 Door authentieke databronnen te ontsluiten op basis 
van URI’s kunnen deze via het web en door middel 
van queries eenvoudig benaderd worden. Op deze 
wijze kunnen databronnen op laagdrempelige wijze als 
‘open data’ beschikbaar gesteld worden.

•	 De overheid produceert en publiceert wet- en 
regelgeving en stelt deze beschikbaar als open data. 
Het publiceren als Linked Open Data van deze 
informatie maakt dat de relaties tussen data in 
verschillende authentieke bronnen direct in beeld zijn. 
Hierdoor gaat minder tijd verloren met het uitzoeken 
van deze relaties.

•	 Doordat registraties op basis van linked data makkelijk 
te koppelen zijn, ontstaan combinaties die nieuwe 
inzichten geven voor bijvoorbeeld analyses gericht op 
fraude of handhaving.

Toekomstperspectief Uitdagingen

Linked Data biedt veel perspectieven voor zowel commerciële als 
niet-commerciële partijen en in combinatie met Open Data 
ontstaat er een schat aan informatie waaruit allerlei nieuwe 
datasets gehaald kunnen worden. Met de opkomst van ‘The 
Internet of Things’ wordt er bovendien veel meer data 
gegenereerd en wordt het eenvoudig en betaalbaar om deze data 
te verzamelen. Zo ontstaat een immense goudmijn aan informatie: 
Big Linked (Open) Data. Dit biedt kansen voor nieuwe bevindingen 
op het gebied van wetenschap en maatschappelijke 
dienstverlening, maar ook voor procesoptimalisatie, nieuwe 
business en verdienmodellen als bijvoorbeeld besloten wordt om 
een prijs te zetten op waardevolle Linked Data.

•	 Niet alle beschikbare linked data zijn schoon, 
gestandaardiseerd en makkelijk te gebruiken. Veel 
datasets bevatten syntaxfouten, duplicaten, of zijn 
moeilijk te vinden.

•	 Bij het beschikbaarstellen van data als linked data 
dient goed nagedacht te worden over autorisatie en 
toegang tot de data.

•	 De vele vaak open source platformen maken dat de 
technische implementatie van het ontsluiten van linked 
data sets vaak verschillende (ad hoc) benaderingen 
vragen.

Linked (open) data

De digitale werkelijkheid
De echte en digitale wereld komen op termijn steeds dichter bij 
elkaar. Met behulp van fotografie en lasertechnologie in com-
binatie met de plaatsing daarvan op drones en zelfrijdende 
auto’s, is het mogelijk om 3D-data snel en efficiënt in te win-
nen. Deze 3D-data kan met behulp van geografische informa-
tiesystemen (GIS) en Bouw Informatie Modellen (BIM) verwerkt 
en verrijkt worden. Gecombineerd met realtime informatie 
afkomstig van sensoren over objecten of gebieden leveren 
deze technologieën een ‘Digital Twin’ op: een digitaal dyna-
misch model van het werkelijke object, met inzicht in de staat 
ervan. Deze Digital Twin kan gebruikt worden om de actuele 

toestand van het object en/of haar onderdelen te monitoren of 
om inzichtelijk te maken welk effect bepaalde handelingen of 
investeringen hebben. Aangevuld met de toenemende groei en 
mogelijkheden van ‘immersive technologies’ zoals virtual reality 
en augmented reality wordt het mogelijk om de fysieke werke-
lijkheid te verrijken, virtueel te maken en te ervaren en bekijken.

18 Trends in de Leefomgeving 



Definitie Relevantie voor de leefomgeving

Met een geografisch informatiesysteem (GIS) kunnen ruimtelijke 
gegevens (geo-informatie) worden opgeslagen, beheerd, bewerkt, 
geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd. Building 
Information Modelling (BIM) is een digitale representatie van alle 
fysieke en functionele kenmerken van een gebouw of object en 
dient als een betrouwbare basis voor het nemen van besluiten 
tijdens de gehele levenscyclus van het object. 

Meer informatie:
•	 Our world is 3D
•	 Future of GIS
•	 Digital asset lifecycle management

•	 Mogelijkheid om informatie over objecten of regels op 
een locatie te plotten.

•	 Mogelijk om effecten van ingrepen op de leefomgeving 
te visualiseren en te berekenen; bijvoorbeeld aan de 
impact van een gebouw op zonlicht, wind, blikvelden 
in haar omgeving (GIS) of het effect op een 
bouwconstructie als de kozijnen vergroot worden of er 
een extra muur geplaatst wordt (BIM).

•	 Assetmanagement kan zo door de hele levenscyclus 
ingericht en gemonitord worden.

Toekomstperspectief Uitdagingen

Met betere en snellere data inwinning groeit de hoeveelheid 3D 
informatie. In toenemende mate groeien de BIM- en GIS-wereld 
naar elkaar toe, zodat de informatie uit beide systemen met elkaar 
gecombineerd kan worden.
Dankzij sensoren is het mogelijk een ‘Digital Twin’ te ontwikkelen 
en met behulp van deze digitale kopie de levenscyclus van het 
object realtime te monitoren en te beheren of om inzichtelijk te 
maken welk effect bepaalde handelingen of investeringen hebben. 
De verwachting is dat de komende 10 jaar Digital Twin’s met name 
gebruikt worden daar waar de kosten/baten en risico’s voor de 
operatie deze aantrekkelijk maken.

•	 Standaardisatie en integratie van de GIS en BIM 
wereld vergt nog doorontwikkeling van relevante 
standaarden.

•	 Verwerking en analyse van grote hoeveelheden data 
stelt hoge eisen aan rekenkracht en capaciteit van 
onderliggende infrastructuur.

•	 Het bouwen van dynamische digitale modellen vergt 
samenwerking van ‘engineers’ die verstand hebben 
van operatie en onderhoud met IT-professionals en 
data-scientists die modellen kunnen bouwen.

Definitie Relevantie voor de leefomgeving

Virtual Reality (VR) beschrijft een door een computer 
gegenereerde 3D-omgeving die fysieke aanwezigheid simuleert in 
de echte of een gesimuleerde wereld. VR creëert een zintuiglijke 
ervaring door gebruik van zicht, gehoor, aanraking of reuk. 

Meer informatie:
•	 Could VR revolutionarize your Business?
•	 VR Ready for prime time
•	 Forecast VR

•	 Krachtig middel om echte wereld virtueel te laten 
ervaren.

•	 Mogelijkheid om plannen voor realisatie te ervaren  
in een gesimuleerde omgeving.

•	 In combinatie met 3D gegevens uit GIS- en BIM-
systemen kansrijk om meerwaarde te bieden.

Toekomstperspectief Uitdagingen

Door krachtigere computers, betere toegang tot 3D-data en 
laagdrempeliger toegang tot VR-werelden (met bijvoorbeeld 
behulp van een smartphone) wordt VR breder inzetbaar.

De markt van aanbieders van oplossingen en hardware (head 
mounted displays) is nog volop in ontwikkeling. Tot 2021 is deze 
markt nog behoorlijk in beweging, maar wordt verwacht 
wereldwijd te groeien naar 25 miljard euro.

•	 Grote investeringsinspanning om VR-wereld te maken 
vanwege de modelleringsinspanning die nodig is. Op 
termijn zal het (dynamisch) genereren van 3D en 
virtuele modellen uit ingewonnen of beschikbare data 
mogelijk worden.

•	 Veel rekenkracht nodig om VR-wereld te draaien en is 
daardoor niet makkelijk te verplaatsbaar (portabiliteit)

•	 Staat bekend om het veroorzaken van “simulatie 
misselijkheid” bij gebruikers.

GIS en BIM

Virtual Reality
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Definitie Relevantie voor de leefomgeving

Augmented Reality (AR) biedt een digitaal verrijkt beeld die als 
laag over de werkelijke wereld geprojecteerd wordt. AR gebruikt 
daarbij informatie uit meerdere bronnen en sensoren. Meestal 
worden hierbij apparaten gebruikt om digitale informatie over 
visuele informatie uit de fysieke wereld te plotten. 

Meer informatie:
•	 AR disrupting mobile
•	 Gartner hype cycle
•	 Layar en Hololens

•	 Krachtige en laagdrempelige toepassing om niet 
zichtbare informatie te tonen in de fysieke wereld (denk 
aan ondergrondse leidingnetwerken).

•	 Communicatiemiddel om inzichtelijk te maken wat het 
effect is van een geplande ontwikkeling op de fysieke 
locatie zelf.

Toekomstperspectief Uitdagingen

AR kan grote impact hebben in omgevingen waar visualisatie van 
informatie een rol speelt. Met AR kan de brug geslagen worden 
tussen de virtuele wereld en de fysieke wereld, toepassingen als 
Pokemon Go zullen groeien. Ook buiten de gaming industrie.

•	 AR-toepassingen vragen nog veel rekenkracht en 
neemt nog veel batterij capaciteit in beslag hetgeen 
toepassing op handhelds en smartphones nog 
beperkt.

•	 Privacy vraagstuk voor het gebruik van data op locatie
•	 Snel genoeg data omzetten naar betekenisvolle 

informatie is nog lastig.

Augmented Reality

Digitale dienstverlening
Technologische ontwikkelingen en voortschrijdende digitalise-
ring maken het mogelijk om de interactie met burgers en bedrij-
ven te verbeteren en anders vorm te geven, en waar mogelijk 
de dienstverleningsconcepten te vernieuwen.

Chatbots en Virtual (Intelligent Digital) Personal 
Assistants
De digitale dienstverlening zal gaan veranderen. Bedrijven en 
overheidsorganisaties zijn steeds meer via verschillende digitale 
kanalen te bereiken. Daarnaast zal het aantal zoekopdrachten 
dat gedaan wordt zonder scherm op basis van stemherkenning 
gaan groeien. Op spraaktechnologie gebaseerde toepassingen,  
zoals bijvoorbeeld van Apple (Siri), Google (Google Now), 
Amazon (Alexa) en Microsoft (Cortana), zullen als intelligente 
intermediair gaan functioneren tussen gebruikers en aangebo-
den diensten via websites of apps. Ook websites breiden uit 
met chatbots die automatisch gerichte hulp geven aan klanten 
of bezoekers van de site. 
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Definitie Relevantie voor de leefomgeving

Een chatbot of VPA is een geautomatiseerde gesprekspartner  
die in staat is diensten te verlenen of vragen te beantwoorden. 
Chatbots vind je vaak op websites, smartphones of messenger 
programma’s en treedt vaak op als persoonlijk assistent. Hierbij 
gebruikt de chatbot vaak een of meerdere achterliggende online 
databronnen en is in staat om je stem te herkennen.

Meer informatie:
•	 Digital assistants: the future of mobile
•	 VPA use is growing, functions are limited
•	 Rise of digital assistant decision making

•	 Assistentie bij digitale dienstverlening van de overheid, 
hulp bij bijvoorbeeld vergunning aanvragen.

•	 Het verschaffen van snel inzicht en informatie met 
betrekking tot relatief eenvoudige en algemene vragen 
op laagdrempeliger manier.

Toekomstperspectief Uitdagingen

Het aantal zoekopdrachten dat gedaan wordt zonder scherm op 
basis van stemherkenning groeit (Gartner: 30% in 2020). Chatbots 
die automatisch gerichte hulp geven aan klanten of bezoekers van 
de website zullen toenemen. Met behulp van advanced machine 
learning worden deze ‘bots’ steeds slimmer en zijn daarmee in 
staat om complexere vragen te beantwoorden en te anticiperen 
op vragen die nog niet gesteld zijn.

•	 Meer complexe vormen van interactie die verder gaan 
dan verzoeken zijn lastig.

•	 Waarborgen van privacy aangezien voor het 
beantwoorden van vragen vaak persoonlijke informatie 
nodig is.

•	 Afhankelijkheid van de toegang tot data voor de 
kwaliteit van de dienstverlening.

•	 Identificatie, authenticatie en autorisatie van personen 
is nog niet mogelijk.

Chatbot’s en VPA’s

Blockchain
Blockchain is een gedistribueerd, autonoom grootboek- 
systeem. Door het loggen van transacties in een netwerk 
van meerdere computers en het feit dat mede gebaseerd op 
cryptografische beveiliging dat log niet meer aangepast kan 
worden, ontstaat een decentrale registratie van transacties in 
het grootboek. Dit maakt het onmogelijk om transacties ach-
teraf aan te passen. Transacties gebaseerd op een Blockchain 
maken deze eenvoudiger omdat er geen tussenpartij meer 
nodig is die de centrale autorisatie of arbitrage rondom trans-
acties regelt. Deze rol van ‘Trusted Third Party’ zit nu opgeno-
men in het model waarop de Blockchain is gebaseerd.  
De verwachting is dat hierdoor op termijn vele intermediairs 

overbodig kunnen worden. Overheidsinstellingen kijken inmid-
dels ook naar het gebruik van Blockchain voor de eigen dienst-
verlening. In het buitenland wordt bijvoorbeeld al gekeken naar 
het realiseren van een veilige kadastrale registratie op basis van 
Blockchain, en het opslaan van genomen besluiten en contrac-
ten gebaseerd op Blockchain-applicaties.

21

the way we see it



Definitie Relevantie voor de leefomgeving

Blockchain veranderd het IT-paradigma voor het verwerken van 
transacties, en heeft de potentie om geheel nieuwe modellen te 
realiseren voor het managen van afspraken/besluiten die 
gebaseerd zijn op transactieverwerking. De mogelijkheid om dit te 
baseren op een gedecentraliseerd en gedistribueerd netwerk van 
computers of zelfs in de cloud, vergt geen grote investeringen in 
centrale en kostbare infrastructuur en opslagvoorzieningen.

Meer weten: 
•	 Original bitcoin whitepaper
•	 Beyond bitcoin
•	 Blockchain and the rise of networked trust

•	 Mogelijkheid om besluiten met betrekking tot de 
leefomgeving transparant en snel in een netwerk vast 
te leggen.

•	 Met name het decentrale karakter achter de 
Blockchain-technologie maakt de noodzaak om 
gegevens centraal op te slaan overbodig, waardoor bij 
transacties data decentraal bij de bron geregistreerd 
kunnen blijven.

Toekomstperspectief Uitdagingen

De voorspelling is dat door de inzet van Blockchain-netwerken 
vele intermediairs overbodig kunnen worden. Veel partijen (ook 
overheden) zien nu al de meerwaarde van deze technologie. 
Hierdoor wordt deze ontwikkeling gezien als zeer disruptief, 
omdat het wellicht leidt tot het anders inrichten van zowel 
bestaande organisaties en netwerken.
Blockchain staat nog in de kinderschoenen en de markt van 
aanbieders is beperkt en wordt gekenmerkt door start-ups die 
nieuwe toepassingen verkennen.

•	 Nog onvolledig onderzochte en ontwikkelde 
technologie.

•	 De markt begrijpt Blockchain en haar 
toepassingsmogelijkheden nog onvoldoende.

•	 Grootschalig inzetten van Blockchain heeft grote 
invloed op bestaande processen.

•	 Gebrek aan standaarden, robuuste platformen en 
interoperabiliteits mechanismen maken de technologie 
nog onvolwassen.

Blockchain

Business rules management
Business rules management technologie ondersteunt bij het 
beheersbaar, toepasbaar, onderhoudbaar monitoren van (com-
plexe) logica die veelal in bedrijfsregels of wet- en regelgeving 
is vervat.  Toepassingen kunnen onder andere helpen bij het 

beantwoorden van vragen gericht op het voldoen aan regel-
geving en het controleren op compliancy ten aanzien van de 
regels.
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Definitie Relevantie voor de leefomgeving

Business rules management (BRM) is de verzameling van 
methoden en technieken die worden gebruikt om bedrijfsregels 
op een systeemonafhankelijke wijze te identificeren en te 
formaliseren. Op basis van deze methoden en technieken kunnen 
ze vervolgens op een consistente wijze te in ICT-systemen worden 
geoperationaliseerd.

Meer weten: 
•	 Business rules platform Nederland
•	 Six views on BRM
•	 The benefits of using business rules

•	 Wet- en regelgeving op een consistente wijze 
beschikbaar, inzichtelijk en toegankelijk maken voor 
initiatiefnemers.

•	 Beoogde veranderingen in wet- en regelgeving, 
plannen en verordeningen etc., snel op hun 
consequenties en impact kunnen beoordelen.

•	 (Realtime) toetsen van compliancy aan wet en 
regelgeving bij vergunning aanvragen en handhaving.

Toekomstperspectief Uitdagingen

De combinatie van BRM met advanced machine learning vormt 
een krachtig middel om steeds gerichtere compliancy checks 
geautomatiseerd uit te kunnen voeren. Hierdoor kunnen chatbots 
gerichtere adviezen geven en wordt het mogelijk om besluiten 
automatisch door een machine te laten nemen zonder 
tussenkomst van een mens.

•	 Standaardisatie van wet- en regelgeving (en besluiten 
daarbinnen) is complex.

•	 Acceptatiegraad om besluiten geautomatiseerd te 
laten nemen is nog niet hoog.

•	 Voor veel organisaties is het vastleggen en 
automatiseren van business rules een complexe 
opgave.

Business rules management

Digitale basis
Een groot deel van de bovenstaande technologische vernieu-
wingen gaat alleen werken als de basis in orde is en er een 
fundament is waarop de technologische vernieuwing duurzaam 
gebouwd kan worden. We signaleren hierbij een transitie naar 
digitale technologie platformen waarbij schaalbare omgevingen 
ingericht worden voor het ondersteunen van specifieke busi-
nessvragen. Denk bijvoorbeeld aan een platform voor dataop-
slag, visualisatie en analytics. Deze platformen leveren (cloud 
based) infrastructuur die in staat is om groter of kleiner ingezet 
te worden, afhankelijk van groeiende of dalende behoefte. 
Dit is ingericht volgens de geldende veiligheidsrichtlijnen, ook 
wel ‘security-by-design’ genoemd. Het platform stelt tooling 
beschikbaar om businessvragen te kunnen beantwoorden. 
Daarbij worden API’s, frameworks en open datasets via het 
platform beschikbaar gesteld die goed beschreven en makke-
lijk te implementeren zijn. Dit geeft externe partijen de mogelijk-
heid aan te sluiten en biedt zo de ruimte en flexibiliteit om zelf 
te innoveren. 

Omdat de digitale wereld snel verandert, is het belangrijk om 
als organisatie ook in staat te zijn om snel op deze verande-
ringen in te spelen. Hieruit volgt de behoefte om snel nieuwe 
oplossingen te bouwen en in gebruik te nemen. Steeds meer 
bedrijven kiezen daarom voor een Agile werkwijze met toe-
gewijde teams die kort-cyclisch in staat zijn om snel van con-
cept naar oplossing te werken en deze werkwijze te herhalen. 
Daarbij worden de zogenaamde ‘DevOps’-teams zo samen 
gesteld dat zij zowel kennis hebben van het ontwikkelen, als 
het implementeren en in beheer nemen van de oplossingen. 
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Definitie Relevantie voor de leefomgeving

Het digitale technologie platform is een generieke term voor een 
symbiotische verzameling van technologische functionaliteiten en 
componenten. Deze vormen een interoperabele set van services 
waarmee toepassingen, apps en diensten gerealiseerd kunnen 
worden. Vijf digitale technologie platformen worden onderkend:
1. Information systems platform - ondersteunt backoffice en 

operatie.
2. Customer experience platform - bevat elementen als 

klantportalen, multichannel dienstverlening en apps.
3. Data and analytics platform - beste informatiemanagement en 

analytics  functionalitieiten.
4. IoT platform - verbindt fysieke assets ten behoeve van 

monitoring, optimalisatie, control en kostenbeheersing.
5. Ecosystems platform - ondersteunt creatie van en connectie 

met externe communities, marktplaatsen en ecosystemen.

Bestaat vaak uit een cloud- en security-based, infrastructuur met 
tooling en rekencapaciteit om snel en flexibel business oplossingen 
te realiseren.

Meer weten: 
•	 Building a Digital Business Technology Platform
•	 The rise of the 4th platform
•	 Cloud choice

•	 Het digitale technologie platform voorziet in 
functionaliteit om de verschillende processen van de 
Omgevingswet te ondersteunen en faciliteren.

•	 Nieuwe digitale business functionaliteiten kunnen 
relatief snel op digitale technologie platformen 
gerealiseerd worden, waarmee de wendbaarheid van 
organisaties vergroot wordt.

•	 Door de mogelijkheid om externe partijen te laten 
aansluiten en gebruik te maken van beschikbare data 
en voorzieningen wordt innovatie gestimuleerd en 
wordt een ecosysteem van oplossingen mogelijk (past 
bij de gedachte van een open digitaal stelsel).

Toekomstperspectief Uitdagingen

Miljarden gebruikers, apps en sensoren zijn aangesloten op het 
digitale platform en vormen de basis voor ontwikkelingen als het 
Internet of Things, cognitieve systemen, machine-machine 
computing en robotics. De verwachting is dat pas in 2020 de 
eerste volwassen toepassingen gerealiseerd worden.

•	 Samen brengen business-strategie en IT/platform- 
strategie.

•	 Theorie is verder dan de praktijk, en technologie 
leveranciers zijn nog volop aan het experimenteren en 
ontwikkelen van platform gerelateerde diensten.

Digitale (Business) Technologie Platformen
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API economy is het begrip dat beschrijft hoe ‘application 
programming interfaces’ (API’s) een positieve invloed kunnen 
hebben op de winst of maatschappelijke meerwaarde van een 
bedrijf of organisatie. Een API is een koppeling die het voor 
software componenten mogelijk maakt om te communiceren. 

Meer weten: 
•	 Why the API economy is exploding
•	 The API economy-or the API tower of Babel?
•	 Welcome to the API economy

•	 Onder andere vanuit het digitale stelsel Omgevingswet 
worden meerdere API’s aangeboden.

•	 In het domein van de leefomgeving kan de overheid 
een deel van de ontwikkeling aan de markt overlaten 
door het gebruik van API’s.

•	 API’s worden een belangrijke basis voor ontsluiten en 
aanbieden van open data op het terrein van de 
leefomgeving waarmee andere partijen toepassingen 
kunnen ontwikkelen.

Toekomstperspectief Uitdagingen

Het gebruik van API’s is steeds gangbaarder op zoek naar waarde 
in het digitale ecosysteem. De overheid biedt meer en meer API’s 
aan op basis waarvan de markt nieuwe diensten kan ontwikkelen 
die leiden tot een betere samenleving.

•	 Het gebruik van API’s valt samen met het gebruik van 
cloudtechnologie, die is vaak nog minder ontwikkeld.

•	 Het openstellen van data door middel van API’s leidt 
tot hogere security risico’s.

Definitie Relevantie voor de leefomgeving

DevOps is een manier van werken in applicatie ontwikkeling 
waarbij een sterk geautomatiseerde aanpak wordt gehanteerd. 
Oplossingen evolueren zo snel als de organisatie het nodig vindt.

Meer weten:
•	 Gartner DevOps predictions
•	 DevOps overview
•	 DevOps periodic table

•	 Snel kunnen meebewegen met technologische 
ontwikkelingen die raken aan de leefomgeving.

•	 Snel en wendbaar kunnen reageren door digitale 
ontwikkelingen in een korte tijd te realiseren.

Toekomstperspectief Uitdagingen

Gartner voorspelt dat 25% van de top-2000 bedrijven DevOps zal 
omarmen. DevOps biedt organisaties de kans om snel in te 
kunnen spelen op ontwikkelingen in de markt en zo waarde en/of 
kwaliteit te kunnen leveren.

•	 Voor het goed implementeren van DevOps is een 
cultuuromslag nodig in de meeste organisaties.

•	 Bestaande (applicatie) landschap is meestal nog niet 
geschikt voor DevOps.

API Economy

DevOps
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04 Mogelijke innovatieve toepassingen  
binnen de leefomgeving

In het vorige hoofdstuk hebben we een aantal technologieën 
belicht waarvan we inschatten dat deze reeds nu, dan wel op 
termijn aan innovatie kunnen bijdragen voor de beleids-, plan-
vormings- en uitvoeringsprocessen in de leefomgeving. Als 
we deze nieuwe technologieën proberen door te vertalen naar 
relevante toepassingsgebieden in de leefomgeving in 2025, 
dan zien we een aantal mogelijkheden. In dit hoofdstuk geven 
we een schetsmatige indruk waar met behulp van technologie 
en de ontwikkelingen daarin nieuwe innovatieve mogelijkheden 
kunnen worden gevonden. Doel daarbij is niet om uitputtend 
of compleet te zijn, maar vooral om ideeën aan te reiken en zo 
inspiratie te bieden. 

Dynamischer beleidsvorming en regulering op 
basis van actueel inzicht 
De wereld blijft veranderen. Ook de leefomgeving verandert 
onder opgaven als  de energietransitie, verstedelijking,  de 
bouwopgave voor wonen, etc. Als Nederland zullen we deze 
verschillende grote maatschappelijke  opgaven op een goede 
manier in samenhang en vanuit een brede afweging naar nor-
men en regels voor de fysieke leefomgeving moeten vertalen. 
Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid daar op 
inspeelt in haar beleids- en visievorming en in de vertaling naar 
regulering. Dat vraagt om de mogelijkheid om te kunnen sturen 
en bijsturen.

Door gebruik te maken van inzicht in ontwikkelingen in en de 
actuele toestand van de leefomgeving is dit mogelijk. Dit kan 
door gebruik te maken van de informatiepositie die beschik-
baar komt door ontwikkelingen als Internet of Things, Big Data, 
machine learning en predictive modelling. Aanpassen, bijsturen 
en sneller reageren kan op basis van de inzichten die zo uit 
beschikbare data verkregen kan worden. Zo kan dynamischer 
gestuurd worden op de inrichting en ontwikkeling van de leef-
omgeving en komen meer en betere beleidsopties beschik-
baar. Daarnaast biedt actueel inzicht de mogelijkheid om opge-
legde normen in de regelgeving kritisch te blijven beschouwen, 
aan te passen en waar nodig beter te differentiëren rekening 
houdend met de karakteristieken en invloeden per gebied.

Als overheid moeten we inspelen op de uit- 
dagingen die actuele opgaven zoals de ener-
gietrantitie, verstedelijking en de bouwopgave  
voor wonen stellen aan de borging van de 
kwaliteit van onze leefomgeving. Dat kan 
ook met de voorhanden data die beschikbaar 
komt uit metingen en sensoren waardoor we 
kunnen ingrijpen waar nodig, dynamischer 
kunnen sturen op beleidsopgaven en indien 
gewenst sneller tot bijstelling van normen in 
de regelgeving kunnen komen. 

Corline Koolhaas
Strategisch Business Manager Data en infra-
structuur services - KNMI

 “

 “
Digitale interactieve planvorming en ruimtelijke 
ontwikkeling

Planvorming, simulatie en co-creatie
Voortbordurend op het al eerder benoemde voorbeeld van de 
Binckhorst in Den Haag: door verdere 3D-standaardisatie en 
virtualisatie is het mogelijk om in de inspraakperiode verschil-
lende (onderdelen van) plannen op elkaar te plotten en met 
elkaar te vergelijken. Doordat het inzichtelijk is gemaakt, kan 
het met elkaar bekeken en besproken worden. Direct betrokke-
nen werken in de planvormingsfase nauwer met elkaar samen 
op basis van dezelfde informatie en inzichten. Ze zijn op deze 
manier in staat om gezamenlijk het eindplan te co-creëren. Dit 
kan door gebruik te maken van slimme geografische informa-
tiesystemen (GIS) en bouwwerkinformatiemodellen, ook wel 
building information model (BIM) genoemd, die een 3D digitaal 
model vormen van een bestaande en/of geplande constructie, 
opgebouwd uit objecten waaraan informatie is gekoppeld. Zo 
is het mogelijk om direct het effect door te berekenen van aan-
passingen van een plan op de omgevingsfactoren (licht, geluid, 
lucht, etc.). Omdat aan de voorkant van het proces iedereen 
hetzelfde beeld heeft en op de hoogte is van hoe het eruit komt 
te zien, is het mogelijk om sneller tot een gedragen besluit te 
komen. Zo is voor te stellen dat met augmented reality de plan-
nen ook in de fysieke leefomgeving inzichtelijk gemaakt kunnen 
worden, zodat ze op de echte locatie gevisualiseerd en fysiek 
ervaren kunnen worden. Door voortschrijdende ontwikkeling 
van smartphones en laagdrempelige toegang tot VR-brillen en 
augmented reality-apps heeft nagenoeg iedereen zicht op de 
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Het is belangrijk dat de overheid heldere 
regels heeft die iedereen goed begrijpt. 
Daarbij is een goede digitalisering van de 
Omgevingswet essentieel. Als je in de toe-
komst een vergunning aanvraagt dan weet je 
veel sneller of een plan wel of niet kan door-
gaan. Zo ontstaat er ook veel meer ruimte 
voor particulier initiatief.

Boudewijn Revis
Wethouder Gemeente Den Haag en voorzitter 
Commissie Ruimte en Wonen - VNG

 “

 “

toekomst van de leefomgeving. Daarbij kunnen belanghebben- 
den direct en makkelijk via een app inspraak hebben in de 
plannen.
 
Centraal versus lokaal: één overheid
Ook het opstellen en onderling afstemmen van de plannen tus-
sen de verschillende overheidslagen kan zo vorm krijgen. De 
verschillende overheden zijn zo in staat om als één overheid op 
te treden. Automatische toetsing bij het opstellen van plannen, 
gericht op waar mogelijke inconsistenties zitten met de plannen 
van andere overheidslagen, helpen om in de fase van planvor-
ming vroegtijdig en gericht het gesprek met elkaar aan te gaan. 
Daarbij zijn GIS-systemen in staat om locaties aan te duiden 
op de kaart waar mogelijke conflicten optreden. Door verdere 
standaardisatie en de combinatie van business rule manage-
ment en automated machine learning wordt beter inzichtelijk of 
er in de regelgeving discrepanties zitten die besproken moeten 
worden. Ook kunnen regels van andere overheidslagen direct 
worden overgenomen.

Technologie leidt op termijn ook tot veranderende omgang met 
de fysieke leefomgeving
We kunnen ook nog een stap verder denken, waarmee we 
misschien wel iets verder gaan dan die stip op de horizon in 
2025. Wat als auto’s straks zelf kunnen rijden? Het gevolg: 
auto’s rijden continu rond in plaats van oneconomisch stil te 
staan en autobezit komt in een ander licht te staan. Wat voor 
impact heeft dat op de omgeving? Parkeerplaatsen zullen 
deels verdwijnen waardoor er bijvoorbeeld meer ruimte ont-
staat voor recreatie en ontspanning. En nog verder, er wordt 
voorspeld dat drones straks in staat zijn tot personenvervoer. 
Wat doen we dan met ons wegennetwerk, hoe beïnvloeden 
landingsplekken voor drones onze omgeving en de manier 
waarop we daar naar kijken? Ook de energietransitie met 
Smart Energy-netwerken en de transitie naar duurzame inwin-
ning en technologie zal een grote impact hebben op de ruimte-
lijke infrastructuur. Dit soort door technologie-gedreven ontwik-

Digitalisering van de vergunningverlening

kelingen zullen grote gevolgen hebben voor onze leefomgeving 
van morgen. Ze zijn daardoor belangrijk om in beeld te krijgen 
bij het opstellen van omgevingsvisies en andere omgevings-
plannen. Het voortschrijden van technologische ontwikkelingen 
en innovatie leiden zo op termijn tot nieuwe vraagstukken voor 
de ruimtelijke ontwikkeling en een andere kijk op hoe we onze 
leefomgeving gaan inrichten.

 
In de huidige praktijk is vergunningverlening in belangrijke mate 
een proces waarbij digitalisering nog maar beperkt gerealiseerd 
is. Vergunningsaanvragen kunnen digitaal ingediend worden, 
maar de dienstverlening van de overheid en de interactie met 
de initiatiefnemer is nog sterk transactioneel van aard en geba-
seerd op het uitwisselen van documenten rondom het moment 
van indienen van de vergunningsaanvraag en het beslissen 
hierop door de overheid. Vanuit het perspectief van de initia-
tiefnemer zijn er echter meerdere momenten in zijn ‘reis’ - van 
eerste idee tot en met de realisatie van het initiatief en het in 
‘bedrijf’ zijn ervan - waarbij ondersteuning door technologie tot 
vernieuwing en innovatie kan leiden. Onderstaande figuur han-
teren we daarbij als leidraad om mogelijke kansen te duiden.

Oriëntatie Initiatief Onderbouwing Vergunning Voorbereiding Realisatie Handhaving BeheerFasen
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Oriëntatie, verkenning en onderbouwing van het 
initiatief 
Alle informatie die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de 
fysieke locatie, de vigerende omgevingsplannen, verordeningen 
en regels op de locatie zijn op termijn vanaf het eerste moment 
beschikbaar. Onder andere door de ingerichte informatiehuizen, 
basisregistraties en de via de overheid als open data beschikbaar 
gestelde informatie. Door deze informatie via een 3D-model 
van het gebied te koppelen, kan de initiatiefnemer een ruimtelijk 
beeld en inzicht krijgen en daarmee inschatten wat de impact 
en consequenties zijn van het initiatief voor andere partijen. De 
initiatiefnemer krijgt zo de ruimte om de haalbaarheid, kans en 
kwaliteit van zijn aanvraag te verbeteren:

•	Door 3D-visualisaties kan de impact op de leefomgeving 
ten aanzien van aspecten als geluid, ruimtegebruik en licht 
beoordeeld worden. Door met verschillende ‘parameters’ in 
het ontwerp van het initiatief te ‘spelen’ biedt dat de moge-
lijkheid om verschillende scenario’s op consequenties te 
beoordelen en deze waar nodig aan te passen.

•	Op het moment dat in deze omgeving de initiatiefnemer alle 
relevante regelgeving digitaal tot zijn beschikking heeft, kan 
het initiatief, of verschillende scenario’s ervan, dynamisch op 
haalbaarheid worden getoetst. Uiteraard volgens de regels 
van het bevoegde gezag. Op het moment dat niet aan nor-
men voldaan wordt, zou op basis van de regelgeving en met 
slimme algoritmes automatisch een voorstel gedaan kunnen 
worden dat wél leidt tot een ontwerp van het initiatief dat  
binnen de regelgeving past.

•	Het is ook mogelijk om databronnen van andere (private) 
partijen al dan niet op basis van linked data te ontsluiten in 
deze omgeving. Hierdoor kan de initiatiefnemer vanuit spe-
cifieke deelgebieden en de benodigde informatievergaring in 
het kader van de onderzoekplicht een betere onderbouwing 
van zijn vergunningaanvraag tot stand brengen.

•	Als in deze ruimte door de overheid ook informatie over al 
verstrekte omgevingsvergunningen digitaal beschikbaar 
wordt gesteld, kan de initiatiefnemer direct zien welk deel van 
de beschikbare planruimte reeds vergund is en welke ruimte 
nog beschikbaar is voor de realisatie van initiatieven.

•	Op vergelijkbare wijze kan door middel van sensortechnolo-
gie (Internet of Things) toestands- of situatiegebonden infor-
matie over de leefomgeving beschikbaar gesteld worden. 
Door actuele informatie over huidige niveaus van bijvoor-
beeld emissies van gevaarlijke stoffen, fijnstof, geluid (zoals 
industrie- en vervoerslawaai) of actuele omgevingswaarden 
(luchtkwaliteit, waterkwaliteit, bodemkwaliteit etc.) beschik-
baar te maken, kan de initiatiefnemer inschatten welke 
ruimte er nog beschikbaar is ten opzichte van plafonds of 
zoneringen. Zo kan de initiatiefnemer bepalen welke tech-
nieken eventueel in het ontwerp toegepast kunnen worden 
om het initiatief te laten passen binnen de nog beschikbare 
‘gebruiksruimte’.

Aanvraag en beslissen tot vergunning voor het initiatief 
Om te komen tot een vergunning voor het voorgenomen initia-
tief, zal de benodigde informatie voor een complete en ontvan-
kelijke aanvraag ingediend moeten worden bij het bevoegde 
gezag. Hierin is winst en efficiencyvoordeel voor de initiatief-
nemer te realiseren, als daarbij van moderne technologische 
mogelijkheden en de rijkheid aan digitaal beschikbare informa-
tie gebruikgemaakt kan worden. De hoeveelheid winst en effi-
ciencyvoordeel die door digitalisering hierin bereikt kan worden 
zal voor relatief eenvoudige initiatieven anders zijn dan voor 
complexe initiatieven.

Eenvoudige initiatieven in de leefomgeving
Bij relatief eenvoudige initiatieven is de hoeveelheid informatie 
die de initiatiefnemer moet verstrekken vaak beperkt. De ini-
tiatiefnemer kan bij het opstellen van zijn aanvraag maximaal 
digitaal ondersteund worden door de dienstverlening vanuit 
de overheid te richten op slimme en contextspecifieke onder-
steuning bij het leiden van de initiatiefnemer door de regels en 
daarbij reeds bekende en relevante informatie beschikbaar te 
stellen. Dit kan door slimme algoritmes en chatbots en op basis 
van business rules en automated machine learning die de initiatief-
nemer helpen bij zijn aanvraag. Ook kunnen al beschikbare en 
bij de overheid bekende gegevens vooringevuld worden en kan 
er direct zicht gegeven worden op het slagingspercentage van 
de aanvraag. Bij eenvoudige initiatieven en het voldoen aan alle 
regels wordt kan de vergunning dan automatisch digitaal wor-
den verstrekt. 

Complexe initiatieven in de leefomgeving
Bij complexe initiatieven zal de digitaliseringsgraad een ander 
karakter moeten kennen, omdat in deze gevallen veelal sprake 
is van ‘maatwerk’ en ook van het bevoegd gezag verwacht 
wordt in te kunnen spelen op deze maatwerkbehoefte. De 
informatie-uitwisseling bij complexe initiatieven is navenant 
complex en vraagt een andere manier waarop de interactie tus-
sen initiatiefnemer en bevoegd gezag wordt ingericht. Hier kan 
nog veel winst geboekt worden ten opzichte van de huidige 
praktijk. Deze wordt nu nog gekenmerkt door veel, omvangrijke 
en ongestructureerde informatie die van initiatiefnemer naar 
bevoegd gezag gestuurd wordt. 

Door slim aan te haken bij de digitaliseringstrend, die zich 
in de industrie voltrekt onder de noemer Smart Industry, 
kan hier winst geboekt worden. De komende jaren zullen 
bedrijven verder digitaliseren waardoor informatie over het 
initiatief digitaal beschikbaar zal komen in Asset Lifecycle 
Managementsystemen. Informatie over objecten en toege-
paste technieken is over de gehele levenscyclus van ontwerp 
tot buiten gebruikstelling in deze systemen beschikbaar. Vaak 
in 3D en op termijn in 4D (historie en tijdslijnen), aangevuld met 
zaken als contractinformatie en regelgeving. Hierdoor kunnen 
bedrijven bouwprojecten volledig digitaal simuleren, voordat 
het initiatief in de praktijk gerealiseerd wordt. Door als overheid 
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kaders te ontwikkelen waarmee men verplicht is om al voor 
de vergunningaanvraag tot meer structuur en standaardisatie 
te komen, ontstaat de mogelijkheid om de keten als het ware 
om te keren in dit proces. Alle relevante informatie voor de ver-
gunningaanvraag is dan al beschikbaar in de systemen van de 
initiatiefnemer. Door deze informatie voor het doel van toestem-
mingverlening door het bevoegd gezag onder de juiste voor-
waarden (zoals kwaliteitseisen) voor dit doel open te stellen en 
toegankelijk te maken voor het bevoegde gezag, is alle infor-
matie digitaal beschikbaar en komt het bevoegd gezag sneller 
tot een beschikking. 

In feite stelt de initiatiefnemer in dit hiervoor geschetste beeld 
zelf zijn conceptvergunning inclusief vergunningsvoorwaarden 
op - de vergunningaanvraag is de conceptvergunning - en 
toetst het bevoegd gezag of alle randvoorwaarden, onderbou-
wing en eisen kloppen. Met name bij complexe bedrijven is de 
techniek en bedrijfsinrichting of -situatie bepalend of en onder 
welke voorwaarden de vergunning verstrekt wordt, waardoor 
hier veel winst te behalen is door digitalisering. Complexe 
installaties en wijzigingen daarin leiden steeds tot de nood-
zaak om de vergunning aan te passen en procedures weer te 
doorlopen. Omdat niet alleen de bedrijfsinrichting maar ook de 
regelgeving omtrent toe te passen technieken steeds wijzigt, 
ontstaat een circus van wijzigingen waarbij de kans bestaat dat 
de overheid steeds achter de feiten aanloopt omdat de proce-
dures tijdrovend en complex zijn. Digitalisering waarin de keten 
wordt omgedraaid en de initiatiefnemer aan de ‘knoppen’ zit, 
kan tot een versnelling leiden en biedt evenzo randvoorwaar-
den voor een gunstiger ondernemingsklimaat. Daarnaast biedt 
een digitale vergunning zo de initiatiefnemer zelf een betere 
basis voor het eigen compliancemanagement. Zo ontstaat een 
basis voor overheid en bedrijfsleven om het gebruik en de ont-
wikkeling van de leefomgeving onderling beter afgestemd te 
kunnen regelen.

Digitalisering van Toezicht & Handhaving
Processen rondom toezicht en handhaving zijn nog vaak geba-
seerd op het fysiek en ter plaatse uitvoeren van een inspectie-
bezoek om vast te stellen in welke mate de naleving van de 
regelgeving op orde is. Toezichthouders kunnen nu in de regel 
niet beschikken over digitale gegevens van de feitelijke situatie 
op een locatie. Dit maakt het moeilijk om te beoordelen in hoe-
verre burgers en bedrijven de regels naleven.

Virtueel en digitaal inspecteren
De invoering van de Omgevingswet zal een verdere impuls 
geven aan de al eerder in gang gezette trend naar deregulering 
op het gebied van de fysieke leefomgeving. Steeds meer acti-
viteiten gaan onder de algemene regels vallen. Expliciete toe-
stemming vooraf door middel van een vergunning geldt alleen 
nog maar voor bijzondere en complexe situaties. De keerzijde 
daarvan is dat de nadruk daarmee steeds meer op toezicht 
en handhaving, oftewel de controle achteraf komt te liggen.  

Terwijl relevante informatie over (aangepaste) activiteiten, inrich-
tingen of objecten niet meer via de vergunningsaanvraag bij de 
overheid terechtkomen. De informatiepositie van de toezicht-
houder verandert hierdoor. Waar informatie over veranderingen 
in de leefomgeving zo nog in de informatiehuishouding van de 
overheid terecht kwamen en beschikbaar zijn in de stabiele 
gegevensverzamelingen zoals bijvoorbeeld in plannen, vergun-
ningen, en basisregistraties, zal daarnaast in de toekomst het 
actuele beeld over de inrichting van (delen van) de leefomge-
ving ook dynamisch en situationeel verkregen moeten worden.

De technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om veel 
sneller digitaal een beeld op te bouwen van de fysieke leef-
omgeving vanuit verschillende invalshoeken. Het inwinnen van 
data wordt zo steeds makkelijker: 
•	Niet alleen kan de via sensoren realtime beschikbare infor-

matie ook voor het toezicht relevant zijn. Ook met behulp van 
drones kunnen toezichthouders zich sneller een beeld vormen 
en zo bijvoorbeeld gebieds- of objectinspecties sneller uit-
voeren. Met name locaties en objecten die moeilijk toegan-
kelijk of bereikbaar zijn, kunnen zo veel sneller geïnspecteerd 
worden. 

•	Daarnaast kan een drone ook data inwinnen over de omge-
ving, de zogeheten point-clouds, waarmee snel 3D-modellen 
gegenereerd kunnen worden. Op deze manier ontstaat de 
mogelijkheid om de realtime beschikbare gegevens gecom-
bineerd met de beschikbare gegevens in plannen, vergun-
ningen, registraties, regels etc. een digitale kopie of digital 
twin van complete gebieden te maken. Op basis van deze 
gegevens kan een virtuele wereld gecreëerd worden waarin 
de toezichthouder vanuit zijn werkplek met een VR-bril zijn 
werkgebied of het te inspecteren object kan raadplegen op 
basis van actuele gegevens. Zo kan de toezichthouder zicht 
krijgen op de situatie en aandachtspunten of risico’s vooraf-
gaand aan het inspectiebezoek. 

•	Maar ook tijdens het inspectiebezoek kan relevante infor-
matie beschikbaar gemaakt worden om snel zicht te krijgen 
op mogelijke zaken die aandacht verdienen. Zo kan met 
augmented reality-toepassingen die beschikbare informatie 
in een virtuele laag over de werkelijkheid heen projecteren 
de toezichthouder in staat gesteld worden om snel mogelijk 
niet-toegestane veranderingen in de fysieke omgeving op te 
sporen.

Digitaal handhaven 
In situaties waarin gevaar op nadelige situaties ontstaan voor 
de leefomgeving doordat in strijd met regels en normen wordt 
gehandeld door burgers of bedrijven, is de toezichthouder voor 
een belangrijk deel afhankelijk van meldingen van omwonen-
den of belanghebbenden om hier zicht op te krijgen. Op het 
moment dat actuele informatie over de toestand van verschil-
lende omgevingswaarden bijna realtime beschikbaar komt voor 
de overheid, en deze informatie voldoet aan bruikbare kwali-
teitsnormen, ontstaat de mogelijkheid om direct te handhaven. 
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Metingen afkomstig van sensoren die actuele informatie over 
bijvoorbeeld fijnstof, trillingen en geluidsniveaus beschikbaar 
maken op locaties, geven direct een beeld waar de normen 
overschreden worden. Hierop kan de toezichthouder direct 
actie ondernemen, onderzoek instellen en als dat nodig blijkt 
ook sneller handhavingsmaatregelen nemen.

Effectiever plannen en programmeren van toezicht en  
handhaving 
Uitdaging voor toezichthouders is om met de aanwezige 
capaciteit zo effectief mogelijk invulling te geven aan de nale-
ving door burgers en bedrijven. ‘Vissen waar de vis zit’ is de 
uitspraak die de uitdaging aangeeft dat toezichthouders hun 
capaciteit zo moeten inzetten dat deze zo effectief mogelijk is. 
Informatie waarmee indicaties afgeleid kunnen worden waar 
aandacht op gevestigd moet worden, of risico’s op niet nale-
ven van de regels bestaan, zijn nu maar beperkt voorhanden. 
Op het moment dat door digitale innovaties informatie over de 
inrichting en toestand van de leefomgeving beschikbaar komt 
waarmee zicht ontstaat op waar wel en niet sprake is dat bin-
nen de regels en normen wordt gehandeld, dan schept dat 
kansen om het toezicht te verbeteren. Dat biedt de mogelijk-
heid voor de toezichthouder om veel gerichter inspecties te 
plannen en uit te voeren. Door deze data over langere tijds- 
perioden te registreren en met behulp van Big Data-technieken 
naar trends en patronen te speuren, kan waardevolle informatie 
beschikbaar komen om risicoprofielen te ontwikkelen. Hiermee 
kan de programmering van toezicht en handhaving (de prioritei-
ten, het type bedrijven of welke regio’s) verder geprofessionali-
seerd worden.

‘Zelfregulering’
Door als overheid aan te sluiten bij de digitalisering die in de 
maatschappij en binnen het bedrijfsleven voortschrijdt, ont-
staan op termijn wellicht mogelijkheden om in dit verband 
te werken aan ‘ketenomkering’. Daar waar het risico op een 
nalevingtekort groot is voor zowel de leefomgeving als de initi-
atiefnemer zelf (de vergunning is vaak te zien als een ‘license to 
operate’ waarbij ingrepen door het bevoegd gezag grote con-
sequenties kunnen hebben voor de bedrijfscontinuïteit) en de 
nalevingsbereidheid groot is, kunnen bedrijven informatie die 
inzicht geeft in de mate van naleving openstellen aan de toe-
zichthouder.

Eerder is al beschreven dat met name grotere en complexe 
bedrijven door de voortschrijdende digitalisering vaak al 
beschikken over actuele informatie over de inrichting van hun 
bedrijf (assetmanagement) en de borging gericht op het vol-
doen aan wet- en regelgeving (compliance management). Dit 
is allemaal informatie die feitelijk iets zegt over de naleving van 

verplichtingen die uit regelgeving voortvloeien door het bedrijf. 
Informatie die vanuit het perspectief van toezicht en handha-
ving interessant is. Door deze informatie gecontroleerd en bin-
nen afgesproken kaders open te stellen voor toezichthouders, 
kan digitaal een beeld gevormd worden van de ‘staat van de 
naleving’ door het bedrijf. Zo kunnen nieuwe ‘toezichtsarrange-
menten’ tussen bedrijf en toezichthouder gevormd worden. Dit 
vraagt overigens wel een herijking van de nu vaak heersende 
principes waarop de relatie tussen toezichthouder en degene 
die onder toezicht staat gebaseerd is. Daarin is meer ruimte 
voor ‘vertrouwen, tenzij’ nodig om dit mogelijk te maken van 
beide kanten. Op het moment dat een bedrijf uiteindelijk real-
time inzicht geeft in de feitelijke emissiewaarden van gevaarlijke 
stoffen, moet dit niet het karakter van (of een vorm van) digitale 
trajectcontrole krijgen. Het is niet de bedoeling dat bij de min-
ste spike in de emissiewaarden boven gestelde grenzen, de 
toezichthouder op de stoep staat om te handhaven.

Proactieve en verbeterde dienstverlening door  
de overheid
De genoemde technologische ontwikkelingen bieden de moge-
lijkheid om als overheid de dienstverlening anders in te richten 
en verder te verbeteren naar betrokkenen die een rol spelen bij 
het ontwikkelen, beheren en gebruiken van de leefomgeving. 
Die betere informatiepositie kan gebruikt worden om op basis 
van inzichten in de toestand van de leefomgeving een proac-
tievere rol in te vullen naar initiatiefnemers en/of belanghebben-
den. Bijvoorbeeld door actief op basis van bekende gegevens 
te signaleren dat actie vereist van burgers of bedrijven, of door 
gericht advies te geven tijdens de verschillende vormen van 
interactie in de dienstverleningsketen.

Realtime informatie over de actuele toestand van de leefomge-
ving als basis voor advies
Als het mogelijk is om op elk moment realtime inzicht te verkrij-
gen in de actuele toestand van de leefomgeving kan de over-
heid deze data gebruiken om gericht te informeren:
•	Actuele informatie over de toestand of inrichting van de leef-

omgeving gecombineerd met, en gevat in 3D-modellen, kan 
gebruikt worden om simulaties mee uit te voeren of voor-
spellingen mee op te stellen. Denk hierbij aan voorspellende 
modellen gericht op concentraties van gevaarlijke stoffen 
die vrijkomen door emissies, of geluidsoverlast zoals ver-
voers- en industrielawaai rondom natuurgebieden of dicht-
bevolkte gebieden. Zo kan de overheid ontwikkelde inzichten 
of adviezen aan verschillende partijen beschikbaar stellen. 
Bijvoorbeeld via apps, of door het publiek te informeren  
(vergelijkbaar met een weeralarm, mensen met luchtwegaan-
doeningen kunnen zo gewaarschuwd worden voor hoge fijn-
stofconcentraties).
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•	Op een vergelijkbare manier kan de overheid inzicht krijgen 
in de wijze waarop het veranderen of opleggen van nieuwe 
regels, of het verlenen van vergunningen voor de inrichting 
en het gebruik van de leefomgeving gaat uitpakken. Door de 
impact hiervan in een vroeg stadium inzichtelijk te maken, 
kunnen negatieve effecten en uitwerkingen voor verschillende 
partijen zoveel mogelijk voorkomen worden. De verbeterde 

informatiepositie geeft zo ook input voor een beter gefun-
deerd beleid (data-analyse als input voor beleidsontwikke-
ling en beslissingen). Een meerjarige dataverzameling zal er 
voor zorgen dat voorspellingen van betere kwaliteit worden, 
omdat er minder ruis aanwezig is.
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Daarnaast kan in het kader van Internet of Things en Big Data, 
gedacht worden aan een toepassing waarin de burger geatten-
deerd wordt op mogelijke of zelfs noodzakelijke vergunning-
aanvragen. Denk hierbij aan het koppelen van informatie over 
gezinsuitbreiding (basisadministraties) aan mogelijkheden bin-
nen de Omgevingswet voor wat betreft het uitbouwen van een 
woning. Op deze manier wordt de burger proactief gefaciliteerd 
in een optimale inrichting van zijn of haar leefomgeving.

Naarmate data steeds meer als linked (open) data beschik-
baar komen, ontstaat een semantisch web van data waardoor 
steeds meer verschillende databronnen aan elkaar gerela-
teerd worden. Dankzij linked data-technologie kunnen data en 
informatie van overheden en niet-overheden bij elkaar worden 
gebracht. Doordat de betekenis van de relaties tussen data in 
verschillende bronnen zo expliciet toegankelijk wordt en niet 
impliciet opgesloten ligt in de applicaties die deze databronnen 
gebruiken, ontstaat toegang tot een betekenisvolle rijke verza-
meling aan data die makkelijker ontsloten kan worden. Zo kan 
over de traditionele silo’s heen, data makkelijker en sneller aan 
elkaar gerelateerd worden. 

Eenvoudig en beter is het motto van de 
Omgevingswet. Data spelen daarbij een cruciale 
rol. Door data waarover de overheid beschikt 
op een slimme manier te ontsluiten, te combi-
neren en beschikbaar te stellen kan de over-
heid toegevoegde waarde leveren.

Eugène Meuleman
Programmamanager Aan de Slag met de 
Omgevingswet Unie van Waterschappen 
en lid van de landelijke Programmaraad 
Implementatie Omgevingswet

 “
Informatie over de silo’s heen ontsloten

 “

Voor initiatiefnemers kan zo in de onderzoeksfase een veel rij-
ker beeld uit de verschillende databronnen beschikbaar komen 
en zo kan de impact en haalbaarheid van een initiatief beter 
worden ingeschat. Maar ook voor de overheid zelf kunnen zo 
nieuwe inzichten ontstaan. Door het combineren en relateren 
van databronnen via voorheen niet toegankelijke relaties, kun-
nen inzichten omtrent mogelijk misbruik, risico’s voor de leef-
omgeving, aandachtspunten voor de handhaving of indicaties 
voor fraude, makkelijker gevonden worden. Op deze manier 
kunnen analyse en opsporing beter ondersteund worden.

Door wet- en regelgeving als linked (open) data te ontsluiten 
worden de relaties tussen data in verschillende authentieke 
bronnen direct in beeld gebracht. Hierdoor gaat minder tijd ver-
loren aan het uitzoeken van deze relaties tussen verschillende 
bronnen zoals beleidsstukken, parlementaire stukken, richt- 
lijnen, jurisprudentie en regelgeving. Ook is het zo veel eenvou-
diger om de impact van een wetswijziging in kaart te brengen. 
Op deze wijze kunnen de bronnen die de basis vormen voor 
het toepassen van de regels in het omgevingsdomein, beter 
toegankelijk gemaakt worden.

Gedeelde data(inwinning) en gebruik van assets 
waarmee dit plaatsvindt
Het aantal open data sets van de overheid groeit, mede inge-
geven door het open data-beleid binnen de Rijksoverheid. 
Open is de overheidsstandaard, daarbij is zij zuinig en efficiënt 
in de inwinning van haar data en werken de verschillende over-
heidslagen steeds nauwer samen in hun datamanagement. 
Drones zijn in staat om volledig geautomatiseerd een omge-
ving in kaart te brengen, waardoor deze niet langer bestuurd 
hoeven te worden, maar zelf kunnen opstijgen, landen en com-
municeren met de omgeving. Ook kan de drone dan door zijn 
eigen snelheid, hoogte en overige zaken uit de omgeving te 
meten, zijn eigen koers bijstellen of een optimale route bere-
kenen. Zulke vormen van decentrale intelligentie en autonoom 
opereren, zullen vanzelfsprekend gaan worden. Omdat deze 
beelden dan al verzameld worden door de lokale overheden, 
zouden zij deze data vaker openbaar kunnen maken, waardoor 
ook zaken als files en achterstallig onderhoud aan gebouwen 
en andere infrastructuur nog meer in kaart gebracht kunnen 
worden. 

Deze beweging naar de democratisering van data zullen we 
steeds vaker gaan zien. Niet alleen data zal vaker gedeeld wor-
den door de overheid, maar ook het gebruik van assets waar-
mee deze ingewonnen wordt. De politie heeft geen complete 
drone nodig voor de opsporing van hennepkwekerijen, maar 
een enkele warmtesensor en camera is voldoende. De drone 
zal mogelijk in het (gedeelde) bezit komen van meerdere par-
tijen of derden, waarbij allen eigen sensoren koppelen aan de 

Met digitalisering zijn dwarsverbanden beter 
toegankelijk en daar kan de overheid op het 
inspelen. Denk bijvoorbeeld aan het wijzen 
op een subsidie of andere informatie als een 
vergunningaanvraag wordt gedaan.

Jos Roosen
Juridisch Adviseur - VNCI

 “  “

Proactieve rol voor de overheid door het leggen 
van verbanden tussen domeinen
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drone. Denk aan een enkel toestel dat sensoren bevat voor het 
KNMI, de politie, de gemeente, en het Centraal Bureau voor 
de Statistiek. Maar ook lokale bedrijvigheid en de wetenschap 
zullen door de schaalbaarheid van sensorproductie deel kunnen 
nemen in het gebruik van de drone. Zo dragen alle partijen hun 
steentje bij aan het verbeteren van de leefbaarheid van een 
omgeving.

Een decentrale datanutsvoorziening op basis van 
een publieke Blockchain
Veel van de interactie die tussen overheid, burgers en bedrijven 
wordt vormgegeven in de inrichting van de dienstverlening, rust 

voor een belangrijk deel op het uitwisselen en feitelijk kopiëren 
van gegevens. De inrichting van de (authentieke) basisregi-
straties is een voorbeeld van een centralistische benadering 
die bijdraagt aan het ‘rondpompen’ van gegevens. Nieuwe 
technologieën als Blockchain, met als karakteristiek decentrale 
distributie, kunnen bijdragen aan het op termijn realiseren van 
een gedeelde informatiepositie tussen burgers, bedrijven en de 
overheid. Hierin kan elke entiteit zijn eigen privé-databron(nen) 
hebben, die door de eigenaar gecontroleerd gedeeld kan wor-
den met die van andere entiteiten. Daarmee ontstaat een plat-
form waarop verschillende diensten ontwikkeld kunnen worden 
die de eerder genoemde ‘ketenomkering’ ook daadwerkelijk 
mogelijk kunnen gaan maken. Dat vraagt overigens nog wel 
een goede privacy- en securityborging in een dergelijke publieke 
Blockchain.
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05 Conclusies

Veel is nu al mogelijk en technologische ontwikke-
lingen gaan steeds sneller
Er is al ontzettend veel mogelijk met de toepassing van nieuwe 
technologieën in het domein van de leefomgeving, denk alleen 
maar aan de geschetste voorbeelden die we in deze trendrap-
portage hebben aangereikt. En het is onze stellige overtuiging 
dat dit zich de komende jaren steeds sneller zal gaan ontwik-
kelen door allerlei nieuwe combinaties. Begrippen als Smart 
Homes, Smart Mobility en Smart Industry illustreren dat dit niet 
beperkt blijft tot de overheid zelf. Digitalisering schrijdt voort 
in alle sectoren. Bij elkaar levert dit in de nabije toekomst een 
wereld op waarin de hoeveelheid, vorm, beschikbaarheid, en 
rijkheid aan data in overvloed aanwezig is. Een potentiële bron 

waarin nieuwe inzichten opgesloten liggen, die mits toeganke-
lijk en ontsloten tot een veelheid aan inzichten kunnen leiden 
die nieuwe mogelijkheden bieden. Met technologieën als Big 
Data, analytical processing, predictive modelling en machine 
learning, kan deze rijkheid aan data gedolven en ontgonnen 
worden. Niet voor niets wordt deze data van de toekomst  
‘The new oil’ genoemd.
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De werkelijkheid krijgt steeds meer zijn digitale en 
virtuele tegenhanger
Door de rijkheid aan data die gaat ontstaan, maar ook actue-
ler en zelfs realtime beschikbaar gaat komen, ontwikkelen zich 
nieuwe mogelijkheden als deze gekoppeld worden aan infor-
matie over de inrichting van de fysieke leefomgeving. Zo kan 
op termijn een digitaal beeld van de werkelijkheid gecreëerd 
en gevisualiseerd worden, doordat informatie over de inrich-
ting van de leefomgeving (aanwezig in onder andere assetma-
nagementsystemen, bouwinformatiemodellen en 3D-modellen) 
gekoppeld wordt aan informatie afkomstig uit onder andere 
sensoren die de feitelijke toestand en situatie weergeven. 
Op bepaalde onderdelen en voor specifieke doelstellingen kan 
zo een Digital Twin van (een deel) van de leefomgeving, zoals 
een bepaald object of een gebied worden gecreëerd. Op basis 
hiervan kunnen impactanalyses uitgevoerd worden, scenario’s 
verkend worden, trendanalyses gemaakt worden, inzicht gebo-
den worden over de kwaliteit van de omgevingswaarden en 
meer. Een basis waarmee de overheid in staat wordt gesteld 
om haar dienstverlening te verbeteren, haar eigen processen 
efficiënter vorm te geven, maar ook om nieuwe diensten te 
ontwikkelen richting burgers en bedrijven. Zo kan de overheid 
op basis van beschikbare informatie en de daaraan ontleende 
kennis, veel proactiever acteren richting de initiatiefnemers en 
belanghebbenden. Tegelijkertijd staat deze digitale werkelijk-
heid ten dienste van de overheid zelf, om zo haar processen 
op het gebied van de leefomgeving verder te optimaliseren en 
efficiënter vorm te geven.
 

Technologie alleen is geen garantie voor het  
realiseren van innovatie
Het feit dat technologie rijp is en kansen en mogelijkheden 
biedt, is nog geen garantie dat innovaties ook tot stand komen. 
De praktijk is weerbarstiger. Technologie leidt alleen tot door-
braken als daar de randvoorwaarden en uitgangspunten op 
andere vlakken voor op hun plek staan. 

De eerste stappen zijn gezet, maar er valt nog 
genoeg te ontdekken
Als Capgemini hebben we in deze eerste ‘Trends in de 
Leefomgeving’ een verkenning willen geven van de mogelijk- 
heden die nieuwe en innovatieve technologieën kunnen bete-
kenen voor de fysieke leefomgeving. En hoe ze kunnen bijdra-
gen aan de doelstellingen die met de Omgevingswet worden 
nagestreefd. Innovatie en de toekomst voorspellen zijn als het 
betreden van een nieuw terrein zonder dat vooraf een kaart van 
het gebied wordt meegegeven. Een reis naar een nog onbe-
kende bestemming, waar onderweg nog het nodigde te ont-
dekken valt. 

Toch zien we als Capgemini ook vanuit een breder perspec-
tief en betrokkenheid bij de technologische ontwikkelingen dat 
deze de komende jaren steeds sneller gaan, en dat ook de 
impact en de mogelijkheden die deze kunnen bieden steeds 
groter worden. Ontwikkelingen waarvan wij denken dat deze 
de doelstellingen van de Omgevingswet helpen realiseren de 
komende jaren. We wilden vanuit ons perspectief een eerste 
aanzet te geven om de betekenisvolle technologische ontwik-
kelingen voor de Omgevingswet te beschrijven, met elkaar te 
verbinden en op relevantie te toetsen. Om zo te achterhalen of 
ze toegepast kunnen worden binnen de leefomgeving en het in 
de toekomst eenvoudig en beter wordt.

Door open data en het feit dat individuen en 
groepen zelf data en informatie kunnen verga-
ren (onder andere door crowd sourcing)  
verliest de overheid haar informatie-voor-
sprong op de maatschappij. Hierdoor zullen 
beslissingen die de overheid neemt op grond 
van eigen data vaker ter discussie gesteld 
worden. Dit vraagt een andere, meer trans-
parante, houding van overheidspartijen in het 
debat rond de bestemming van de leefomge-
ving. Dat debat vraagt tegelijkertijd om bruik-
bare, beschikbare en bestendige informatie 
vanuit de overheid. Doordat alle partijen toe-
gang hebben tot die data kan het debat op 
basis van een gelijkwaardige informatiepositie 
worden gevoerd.

Pieter Meijer
Waarnemend programmamanager Digitaal 
Stelsel Omgevingswet - Rijkswaterstaat

 “

 “
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Gesprekspartners en experts
Deze publicatie zou niet tot stand gekomen zijn zonder de bijdrage van een 
aantal personen. In het werkveld hebben we de volgende personen geïnterviewd:

•	 Jan van den Broek (Secretaris VNO-NCW)
•	Eric Brouwer (Enterprise Architect, ICTU)
•	 Izakjan Dekker (Business liaison waterschappen, Programma Aan de slag 

met de Omgevingswet, Unie van Waterschappen)
•	 Joost van Halem (Adviseur programma Aan de slag met de 

Omgevingswet - Rijkswaterstaat)
•	 Ineke van der Hee (Programmadirecteur Aan de slag met de 

Omgevingswet - Rijkswaterstaat)
•	 Luc de Horde (Adviseur DSO, provincie Utrecht)
•	Dorien van Cooten (Jurist, provincie Utrecht)
•	Bart Krol (Gedeputeerde Landelijk gebied, Natuur, Transformatieopgaven 

en Omgevingsvisie, provincie Utrecht)
•	Petra Loeff (Programmamanager Omgevingswet - RIVM)
•	Pieter Meijer (Waarnemend programmamanager Digitaal Stelsel 

Omgevingswet - Rijkswaterstaat)
•	Eugène Meuleman (Programmamanager Aan de Slag met de 

Omgevingswet Unie van Waterschappen en lid van de landelijke 
Programmaraad Implementatie Omgevingswet)

•	Boudewijn Revis (Wethouder Gemeente Den Haag en voorzitter 
Commissie Ruimte en Wonen - VNG)

•	 Jos Roosen (Jurist VNCI)
•	Edward Stigter (Programmadirecteur Eenvoudig Beter, Ministerie van 

Infrastructuur & Milieu)
•	Rob van de Velde (Directeur Geonovum)
•	Corline Koolhaas (Strategisch Business Manager Data en infrastructuur 

services - KNMI) 

 

Gesprekspartners en experts
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Dit rapport is mede tot stand gekomen met medewerking van:

•	Peter	Nooteboom
•	Stijn	de	Keijzer
•	Zsolt	Szabo
•	Lourens	van	der	Weerd
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