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Geschiedenis 
Van frustratie tot product… 

 … en van Nationale App Prijs tot kamervragen 

 



De app toont o.a.: 
• Omgevingsvergunningen 
• Evenementenvergunningen 
• Drank- en horecavergunningen 
• Bestemmingsplanwijzigingen 
• Verkeersbesluiten 
…en geeft een alert bij nieuwe 

meldingen 
 

Uit de bronnen: 
• GVOP (gemeentebladen, 

provinciaalbladen, 
waterschapsbladen) 

• Lokale Bekendmakingen op 
gemeentelijke websites 

• Staatscourantmeldingen 
• RuimtelijkePlannen.nl 
 

En verder… 
• Gemeentedashboard met 

managementinfo en 
automatische feedback op 
publicatieproces 

• Terugkoppeling (vermeende) 
onjuistheden door gebruikers 
 

 



Ruim 40 gemeenten gebruiken 
de OmgevingsAlert-apps 
 
 

USP’s:  
•Denken vanuit 

burger, niet vanuit de 
gemeente 

•Blijven verbeteren 
•Communicatie in 

huisstijl gemeente 
tegen lage kosten 



Ook (groot-)zakelijke klanten helpen we verder,  

met OmgevingsAlert Pro of API. 

OmgevingsAlert Pro 



Ondernemen met Open Data 

Data-kwaliteit blijft issue 

• Zeker 25 gemeenten lijken zich niet te houden aan de wettelijke 
publicatieplichten (topje ijsberg) 

• Het is nog steeds mogelijk (wettelijke) publicaties te doen waarbij essentiële 
velden leeg blijven of categorieën niet kloppen 

• Meldingen die betrekking hebben op een gebied worden uitsluitend als punt-
melding gepubliceerd 

• Veel handmatige processtappen in het publicatieproces, dus erg foutgevoelig 

 

Data-volledigheid blijft issue 

• Plm 70% van gemeenten sluit zich voor wat betreft reguliere 
omgevingsvergunningen aan bij landelijke standaarden 



Ondernemen met Open Data 

Spanningsveld:  

KOOP is niet alleen onze data-leverancier, maar 
heeft na 4 jaar OmgevingsAlert nu ook een 
concurrerende app gelanceerd. 

 

Enerzijds:  

Waarschijnlijk niet onlogisch vanuit rol KOOP 

 

Anderzijds:  

Potentiële bedreiging voor open-data-
ontwikkelaars 



Actuele onwikkelingen 
 

Closing the loop, door: 

• Geautomatiseerde feedback op kwaliteit officiële bekendmakingen 

• Gebruikersfeedback  van burgers én bedrijven op kwaliteit meldingen 

 

Dialoog (in kader van de Omgevingswet) 

• Gebiedsmeldingen rechtstreeks publiceren (inspraak en participatie) 

• Omgevingsforum / zienswijze 2.0 

 

Méér data ontsluiten 

• Spanningsveld: App relevant houden, zonder verlies aan focus 

 

Data nog slimmer ontsluiten 

• Meer zoek- en filtermogelijkheden (type meldingen, vrije tekst, bestemmingsplannen 
doorzoekbaar maken?) 

 




