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No. Vraag leverancier (geanonimiseerd) Antwoord VNG 

1. Onze organisatie heeft de vragen in het pdf 
document gedownload. Hoe moeten wij de 
antwoorden in dit pdf document invoeren?  

Uw organisatie heeft waarschijnlijk de 
informatie op de VNG website gevonden. Het 
Word document (het document dat u dient te 
gebruiken) kunt u alleen via CTM Solution 
downloaden en, ingevuld, hier weer uploaden. 

2. Onze organisatie redt het niet om de 
antwoorden 12 juni te uploaden. Kunt u de 
inleverdatum verplaatsen naar 1 juli?  

Nee, dit kan niet. De VNG wil de antwoorden 
zo snel mogelijk kunnen gebruiken. Onder 
meer als achtergrondinformatie voor de ICT 
Markttoets. Uw organisatie kan de 
antwoorden wel later inleveren. (zie 
vraag/antwoord 3). 

3. Onze organisatie redt het niet om de 
antwoorden 12 juni te uploaden. Mogen wij 
later aanleveren? 

Ja. Uw organisatie mag de antwoorden later 
inleveren. Hiertoe wordt na 12 juni een 
volgende Marktverkenning in CTM / 
Tenderned uitgezet waarin u hetzelfde 
document kunt gebruiken.  

4. Wij zijn een leverancier die software voor de 
Omgevingswet hebben maar niet voor het 
VTH-, TR- of Plandomein. Kunnen wij deze 
Marktverkenning toch invullen en hoe doen 
we dat? 

Ja. Uw organisatie kan het algemene deel A 
invullen. U vult uw aanbod bij A2.4 in. De 
delen B, C en D kunt u niet invullen. 

5. Wij zijn een leverancier die software voor de 
Omgevingswet hebben maar niet voor het 
VTH-, TR- of Plandomein. Zet VNG nog een 
andere Marktverkenning uit voor andere 
softwarecomponenten voor de 
Omgevingswet? 

Of VNG een Marktverkenning uitzet voor 
andere software dan het VTH-, TR- of 
Plandomein is afhankelijk van de vraag 
hiernaar van gemeenten.  

6. Wij begrijpen niet exact met wie de 
antwoorden worden gedeeld en of 
antwoorden nou wel of niet openbaar worden 
gemaakt.  

De door uw organisatie ingezonden 
antwoorden worden vertrouwelijk binnen de 
VNG en met de gemeenten en gedeeld. 
Gemeenten mogen dit intern delen. 
Gemeenten mogen de informatie niet 
openbaar maken. 
De door uw organisatie ingezonden 
antwoorden worden daarnaast openbaar op 
internet geplaatst (en mogelijk via andere 
kanalen gedeeld), tenzij uw organisatie bij 
specifieke antwoorden in de Marktverkenning 
heeft aangegeven dat deze niet openbaar 
mogen worden gepubliceerd.  

7. Onze organisatie geeft de antwoorden die wij 
op dit moment kennen. Maar ik verwacht dat 
wij over enkele maanden een aantal van de 
antwoorden kunnen aanscherpen of moeten 

De VNG is voornemens de software 
leveranciers de kans te geven om antwoorden 
te actualiseren. De procedure hiervoor wordt 
nog bekend gemaakt.  



 
wijzigen. Is het mogelijk om onze antwoorden 
dan te actualiseren?  

8. De prijsvorming van onze software is 
afhankelijk van de grootte van de gemeente of 
het aantal gemeenten dat onze software 
aanschaft. Ik kan hier dus geen duidelijk 
antwoord op geven. 

Uw organisatie dient zo specifiek mogelijk te 
zijn over de kosten. Elke variabele die u in de 
prijsbepaling aan gemeenten heeft dient u zo 
specifiek mogelijk (met de eventuele korting, 
staffels of opslag) in de vrije tekst toe te 
lichten.  

9 Deze marktverkenning loopt t/m 15 
september maar ik wil mijn antwoorden zo 
snel mogelijk ter beschikking stellen aan 
gemeenten. Kan dit?  

Ja, sterker nog, dit gebeurt. Zodra uw 
antwoorden zijn geupload, en de VNG deze 
heeft ontvangen en bekeken worden deze zo 
snel mogelijk toegevoegd aan het overzicht 
voor gemeenten en het openbare overzicht.   

10 Wij willen onze eerder ingezonden versie van 
de Marktverkenning herzien (vanwege nieuwe 
inzichten, nieuwe producten, veranderde 
planning, nieuwe bijlagen). Kan dit?  

Ja dit kan.  
U dient dan wel op pagina 2 van de 
Marktverkenning in de tabel 
‘WIJZIGINGSBEHEER MARKTVERKENNING 
(VOOR LEVERANCIERS)’ aan te geven van 
welke vragen de antwoorden ten opzichte van 
de vorige versie inhoudelijk zijn gewijzigd.  

11 Toetst de VNG de antwoorden op juistheid?  De VNG kan in haar rol geen duiding doen van 
de antwoorden.  
Mochten er antwoorden binnenkomen die 
expliciet door gemeenten in twijfel worden 
getrokken dan treedt de VNG met de 
betreffende leverancier in overleg.    

12. Waarom hebben jullie de Marktverkenning 
gewijzigd?   

Een aantal van de vragen was inmiddels 
achterhaald. Een aantal vragen diende te 
worden geüpdate i.v.m. nieuwe 
ontwikkelingen of nieuwe inzichten of een 
betere toelichting. Een aantal nieuwe vragen 
is toegevoegd, o.a. vragen over de WKB en de 
collectieve requirements die u in de bijlage 
kunt invullen.  

13. Waarom zou ik de Marktverkenning updaten 
of insturen?   

De Marktverkenning is inmiddels door ca. 60% 
van de gemeenten aangevraagd, soms door 
meerdere functionarissen per gemeente. De 
actuele antwoorden worden continu naar 
deze hele groep verzonden. Sowieso elke keer 
als deze door een leverancier worden 
geactualiseerd of als een nieuwe leverancier 
zich meldt met antwoorden. Gemeenten 
krijgen zo zicht op uw aanbod en kunnen zich 
beter voorbereiden op een reële verwerving.  

14. Heeft u nog tips voor de beantwoording?    Houdt uw antwoord liefst kort en bondig.  

15.  (I.p.v. 6) Wij begrijpen niet exact met wie de 
antwoorden worden gedeeld en of 
antwoorden wel of niet openbaar worden 
gemaakt.  

De door uw organisatie ingezonden 
antwoorden worden vertrouwelijk binnen de 
VNG, de gemeenten en Omgevingsdiensten 
gedeeld. En vanaf week 16 ook vertrouwelijk 
beschikbaar gesteld aan de Tactische Beheer 



 
Organisatie, de Veiligheidsregio’s, GR’s, 
Waterschappen, Provincies en hun koepels. 
Veiligheidsregio’s, GR’s, Waterschappen, 
Provincies en de koepels gedeeld. De 
organisaties mogen dit intern binnen hun 
eigen organisatie delen. De organisaties 
mogen de informatie niet openbaar maken. 
De door uw organisatie ingezonden en als 
‘openbaar’ gemarkeerde antwoorden worden 
daarnaast openbaar op internet geplaatst (en 
mogelijk via andere kanalen gedeeld). Dit zijn 
dus niet de antwoorden waarvan uw 
organisatie heeft aangegeven dat deze niet 
openbaar mogen worden gepubliceerd.  

16. Wij zijn een leverancier die weliswaar geen 
software maar wel diensten voor de 
Omgevingswet levert. Zet de VNG nog een 
andere Marktverkenning uit voor andere 
softwarecomponenten voor de 
Omgevingswet? 

Ja, de VNG heeft inmiddels een 
Marktverkenning dienstverleners uitgezet. Zie 
https://vng.nl/artikelen/marktverkenning-
dienstverleners  

17. Deze marktverkenning loopt t/m einde jaar 
maar ik wil mijn antwoorden zo snel mogelijk 
ter beschikking stellen aan gemeenten. Kan 
dit?  

Ja, sterker nog, dit gebeurt. Zodra uw 
antwoorden zijn geüpload en de VNG deze 
heeft ontvangen en bekeken worden deze zo 
snel mogelijk beschikbaar gesteld.    

18. Klopt het dat de antwoorden breder worden 
gedeeld dan enkele maanden geleden?  

De vertrouwelijke antwoorden worden nog 
steeds niet openbaar gedeeld, noch met de 
markt. Doordat de VNG de leveranciers in 
samenspraak met de andere koepels en 
ontwikkelpartners benadert én omdat het 
DSO in de keten van bevoegd gezagen moet 
werken heeft VNG besloten om de 
antwoorden individueel aan de andere 
bevoegd gezagen ter beschikking te stellen.  

19. Wat zien de partijen die de antwoorden van 
VNG ontvangen nou exact?  

De partijen die de antwoorden (ook de 
vertrouwelijke) mogen ontvangen ontvangen 
van ons: 

- Een oplegnotitie met de uitleg over de 
Marktverkenning. 

- Een overzicht van alle vragen die zijn 
gesteld in de Marktverkenning. 

- De exacte antwoorden en bijlagen die 
de leverancier ons heeft toegestuurd. 

- Een totaaloverzicht van alle 
antwoorden van alle leveranciers. 

 


