
 

Op 22 maart 2018 is op de gezamenlijke klantendag van Roxit, Crotec en Green 

Valley de opvolger van RoTotaal en Dezta Plan Monitor gelanceerd.  Onder de 

naam Squit 20/20 Wro borgt deze oplossing, die vanuit de cloud wordt aangebo-

den, het beheer van uw Wro planvoorrraad tot aan het einde van de overgangs-

termijn bij de Omgevingswet. 

Na deze introductie zijn de klantgesprekken op gang gekomen. Al 20 gemeenten 

hebben opdracht verleend voor deze upgrade. 
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Aalsmeer, Amstelveen, Boekel, Drechterland, Ede, Enk-

huizen, Goeree-Over6akkee, Hellendoorn, Hillegom, Het 

Hogeland, Huizen, Kerkrade, Leidschendam-Voorburg, 

Lisse, Renkum, Stedebroec, Stichtse Vecht, Teylingen, 

Westerkwartier en Zeist zijn inmiddels opgewaardeerd. 

Met vele andere gebruikers van RoTotaal en Planmoni-

tor zijn we in gesprek voor een upgrade in 2018 of 2019. 

Met Roxit op weg naar de Omgevingswet. 

Nieuwsbrief RO Oktober 2018 

Voordeel snelle beslissers 

De Omgevingswet komt snel dichterbij. Zodra de stan-

daarden de;nitief zijn moeten we vol aan de bak om  deze in de ondersteunende 

software in te bouwen. Dat is veel werk en vergt het uiterste van onze capaciteit. 

We streven ernaar om gebruikers van RoTotaal en Dezta Plan Monitor voor het 

einde van 2019 te migreren naar Squit 20/20 Wro. Dat geeft u en ons rust en 

ruimte om vol in te zetten op de nieuwe wet. Tot juli 2019 continueren we onze 

huidige aanbieding om binnen de keten de migratie zoveel als mogelijk budget-

neutraal te laten verlopen. Na juni 2019 zullen de kosten van de migratie hoger  

zijn om recht te doen aan de capaciteitsvraag. 



Voor de huidige Wro 

planvoorraad stopt het 

beheer niet bij de invoe-

ring van de Omgevings-

wet op 1 januari 2021. Bij 

overgangsrecht wordt 

geregeld dat de be-

staande plannen op die 

datum de status van een 

omgevingsplan hebben, 

waardoor het hierin vast-

gelegde beleid wordt 

gecontinueerd. 

Hoe lang duurt de  

overgangsperiode? 

Gedurende de over-

gangsperiode wordt het 

bestaande instrumentari-

um geleidelijk getrans-

formeerd naar Omge-

vingswet conforme op-

lossingen. Deze over-

gangsperiode eindigt op 

zijn vroegst op 1 januari 

2029.  Dat betekent dat 

we nog een periode van 

vele jaren na de invoe-

ring van de Omgevings-

wet rekening moeten 

houden met het behe-

ren, waaronder ook het 

afbouwen van de be-

staande planvoorraad, 

op basis van de ‘oude’ 

RO-Standaarden. Voor 

het muteren van plannen 

op basis van de Wro 

standaarden gelden kor-

tere termijnen, afhanke-

lijk van de aard van het 

instrument. Voor een 

structuurvisie geldt een 

periode van 2 jaar en 

voor een bestemmings– 

of inpassingsplan geldt 

een termijn van 4 jaar. 

 

De samenwerking tussen 

Roxit en Crotec geeft 

voeding aan een krachti-

ge oplossing om de Wro 

goed af te ronden. Vanuit 

beider productlijnen 

wordt een upgrade ge-

boden naar Squit 20/20 

Wro, waarin het beste uit 

deze productlijnen sa-

menkomt. 

Squit 20/20 Wro bied 

veel functies die u kun-

nen helpen uw Wro data 

vanuit een veilige omge-

ving op orde te brengen 

Bijvoorbeeld: 

• Software as a Service  

• Rapportages 

• Work6ow manage-

ment 

• Raadpleging 

• Bekendmaken 

• Integratie VTH 

• Manifestcontrole 

• Archivering 

omgevingsplan.  In de 

praktijk betekent dit dat 

er oudere plannen die  

soms niet voldoen aan 

de IMRO normen binnen 

het overgangsrecht 

meegaan  en net als de 

andere plannen de sta-

tus omgevingsplan krij-

gen. Het is dan ook zaak 

om een goede analyse te 

maken van de planvoor-

raad. Op basis daarvan 

kunnen beslissingen 

worden genomen over 

welke plannen nu wel of 

niet  worden geactuali-

seerd, als PRPCP-plan 

mee gaan onder de Om-

gevingswet of worden 

gearchiveerd. Ook hier 

biedt Squit 20/20 Wro u 

het noodzakelijke over-

zicht.  

Afscha.en actualiseringsplicht 

Op 17 april is de Eerste 

Kamer akkoord gegaan 

met een wetsvoorstel tot 

afschaAng van de actua-

liseringsplicht voor be-

stemmingsplannen en 

beheersverordeningen. 

Deze plannen hoeven 

dus niet meer iedere 10 

jaar te worden vastge-

steld. Een achterliggen-

de reden is dat gemeen-

ten hun energie en geld 

beter kunnen gebruiken 

voor het initiëren van een 

De Omgevingswet vs uw huidige Wro plannen 
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Afschaffing 

actualiserings-

plicht biedt 

ruimte om 

omgevingsplan 

voor te bereiden. 



Iedere 

bronhouder 

van ruimte-

lijke plan-

nen gebruikt een weblo-

catie waarop de ruimte-

lijke plannen beschikbaar 

worden gesteld. Op deze 

weblocatie worden het 

manifest en de planbe-

standen geplaatst. Deze 

bestanden zijn vervol-

gens voor eenieder toe-

gankelijk, onder andere 

voor de landelijke voor-

ziening (LV). De meeste 

weblocaties worden ont-

sloten via een normale, 

onbeveiligde (http) inter-

netverbinding. De be-

standen op de webloca-

tie zijn echter digitaal 

gewaarmerkt door mid-

del van een PKI-

certi;caat. Daarmee is de 

authenticiteit en de inte-

griteit van de data vol-

doende geborgd. Het 

gebruik van een beveilig-

de (https) internetverbin-

ding is in dit geval dus 

niet nodig. 

Desondanks willen som-

mige overheden toch het 

https-protocol op hun 

weblocatie gaan toepas-

sen. Vaak wil men dit 

omdat het algemene be-

leid nu eenmaal is dat 

het https-protocol op 

alle websites van de 

bronhouder moet wor-

den toegepast of door-

dat de weblocatie bij een 

audit naar voren komt als 

potentieel onveilige 

website.  

 

De opties 

Besluit u om de weblo-

catie van http naar https 

aan te passen, zijn daar-

voor in principe 2 moge-

lijkheden: 

1. Een volledige over-

stap van http naar 

https 

2. Een automatische 

redirect van alle ver-

keer van http naar 

https 

Optie 1 is het meest 

gangbaar. Het internet 

verkeer verloopt geheel 

via een beveiligde ver-

binding. Het gevolg is 

wel dat alle plannen die 

al op de weblocatie be-

schikbaar gesteld zijn, 

opnieuw moeten worden 

gewaarmerkt en be-

schikbaar gesteld. Daar-

na moeten alle plannen 

opnieuw worden ingele-

zen door de LV. Bij deze 

actie kunnen Roxit en 

Crotec (opnieuw waar-

merken en beschikbaar 

stellen) en het Kadaster 

(opnieuw inlezen in LV) u 

van dienst zijn. 

Bij  optie  2 is opnieuw 

waarmerken en beschik-

baar stellen en daarmee 

ook het opnieuw inlezen 

op de LV niet nodig. Ech-

ter, hierbij moeten de 

volgende kanttekenin-

gen worden geplaatst: 

• Deze optie is alleen 

mogelijk als alléén 

http in https wijzigt. 

Zodra ook de URL van 

de weblocatie wijzigt, 

is een redirect geen 

optie meer. 

• Er bestaan verschil-

lende redirect codes, 

welke niet allemaal 

door de LV onder-

steund worden. Af-

stemming met het 

kadaster is dus nodig 

om de redirect juist in 

te richten. 

• Het internetverkeer 

verloopt niet volledig 

over een beveiligde 

verbinding, het eerste 

request blijft immers 

een http-request.  

• In de data op de web-

locatie (manifest en 

geleideformulieren) 

komen nog steeds 

http-verwijzingen 

voor.  

De laatste 2 punten zor-

gen er ook voor dat er 

discussie kan ontstaan of 

de redirect-variant wel 

voldoende is om het be-

oogde doel te bereiken. 

Het is niet uit te sluiten 

dat een auditor de redi-

rect-variant zal afkeuren. 

Het standpunt van Cro-

tec is dan ook dat wij ad-

viseren om bij een over-

stap naar https, te kiezen 

voor optie 1.   

Na een upgrade van Plan 

Monitor of RoTotaal naar 

Squit 20/20 Wro wordt 

altijd gebruik gemaakt 

van een veilige https-

verbinding. 

Veilige verbinding met de webmap 
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Na een upgrade 

van Plan Monitor 

of RoTotaal naar 

Squit 20/20 Wro 

wordt altijd 

gebruik gemaakt 

van een veilige 

https-verbinding. 



steunen bij de aanstaan-

de transitie. 

 

Ruimtelijke ordening 

Een belangrijk onderdeel 

bij de overgang naar een 

nieuw wettelijk kader is 

uiteraard het correct af-

handelen van zaken die 

onder het huidige wette-

lijke regime vallen. Uw 

bestaande voorraad 

ruimtelijke plannen krijgt 

met de invoering van de 

Omgevingswet in juridi-

sche zin de status van 

omgevingsplan, maar 

blijven uiteraard in tech-

nische zin Wro instru-

menten. Dat vraagt een 

oplossing om het 

“bestaande” beheer van 

deze planvoorraad te 

borgen tot aan het mo-

ment dat het hierin be-

sloten beleid is getrans-

formeerd naar het omge-

vingsplan. Het correct 

afronden van de Wro 

planvoorraad past bin-

nen de kaders van ‘Data 

op orde’. Controle op 

compleetheid en cor-

rectheid van data en me-

ta-data en in laatste in-

stantie het voldoen aan 

de wettelijke verplichting 

van archivering wordt 

door Roxit geborgd met 

Squit 20/20 Wro en 

Squit 20/20 Wro Archi-

veren. Aanvullende opti-

onele modulen, die el-

ders in deze nieuwsbrief 

worden toegelicht, ma-

ken het bovendien mo-

gelijk om op onderdelen 

al ervaring op te doen 

met het werken in de 

geest van de Omge-

vingswet. Hiermee bie-

den we onze bestaande 

relaties de mogelijkheid 

om de Omgevingswet 

opgeruimd tegemoet te 

treden. 

 

VTH 

Veel gemeenten en om-

gevingsdiensten maken 

bij hun taken in het do-

mein vergunningverle-

ning, handhaving en toe-

zicht gebruik van Squit 

XO. Het verlenen van 

vergunningen, het be-

handelen van meldingen 

en bezwaarschriften, het 

registreren van klachten, 

het plannen en uitvoeren 

van toezicht en het bij-

houden van gegevens 

van (milieu)inrichtingen. 

De mogelijkheden zijn 

legio. Squit XO is een 

pakket dat u breed in uw 

organisatie kunt inzetten. 

Squit XO bevat naast de 

Wabo namelijk ook de 

Wro, de Waterwet, APV, 

Drank & Horeca en Bij-

zondere Wetten. Daar-

naast richt Squit XO zich 

steeds meer op de keten 

van vergunningverlening, 

toezicht, BAG en WOZ. 

We werken hard aan de 

opvolger van Squit XO 

binnen de Squit 20/20 

Suite. 

 

Integraal werken 

Met een groot marktaan-

deel voor zowel Ruimte-

lijke ordening als VTH is 

het vanzelfsprekend dat 

Roxit de ruime mogelijk-

heden voor koppelingen 

Integraal werken VTH en RO 
De Omge-

vingswet 

beoogt een 

integrale 

benadering in het beheer 

van onze fysieke leefom-

geving. Voor het juridi-

sche kader betekent dit 

het onder één wet bren-

gen van een veelheid 

aan regels voor deze 

leefomgeving, die nu 

nog in 26 losse wetten 

zijn ondergebracht. Ui-

teraard is de Wet ruimte-

lijke ordening prominent 

in beeld, maar denk bij-

voorbeeld ook aan on-

derdelen van wetgeving 

over water, weg- en 

spoorverkeer, milieu en 

vergunningverlening. 

Bij een nieuw juridisch 

kader dat een integrale 

benadering van de leef-

omgeving nastreeft, 

hoort natuurlijk ook een 

hierop toegesneden in-

strumentarium dat wordt 

geënt op een gemoder-

niseerd digitaal stelsel. 

Het spreekt voor zich dat 

Roxit die domeinen die 

ze tot haar natuurlijke 

habitat rekent (RO en 

VTH) inpast binnen het 

nieuwe stelsel en onder-

steunt met passende 

softwareoplossingen. 

Onze ervaring binnen 

deze domeinen en de 

digitalisering hiervan 

maakt ons een toonaan-

gevende partij. Roxit is 

daarmee de betrouwba-

re  partner om gemeen-

ten, omgevingsdiensten 

stedenbouwkundige ad-

viseurs en andere partij-

en optimaal te onder-
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Gegevens van RO 

en VTH in 

samenhang 

bevragen 

eenvoudig met 

Squit 20/20 Wro 

en Squit XO. 



die binnen beide pro-

ductlijnen voorhanden 

zijn, inzet om ook nu al 

gestalte te geven aan 

integraliteit. Zowel Squit 

XO als Squit 20/20 Wro 

kunnen via zogenaamde 

webservices (WFS) data 

delen. De beleidsmede-

werker Ruimtelijke orde-

ning kan eenvoudig bin-

nen de eigen beheerap-

plicatie inzicht krijgen in 

vergunningenregistratie. 

Andersom kan een ver-

gunningverlener binnen 

Squit XO eenvoudig inza-

ge krijgen in de ruimtelij-

ke plannen op de locatie 

waar een vergunning 

geldt of wordt gevraagd. 

 In het voorbeeld boven-

aan deze bladzijde ziet u 

de vergunningenlaag uit 

Squit XO geprojecteerd 

over de bestemmingen 

binnen de viewer wan 

Squit 20/20 Wro. Van 

objecten uit beide lagen 

kunnen de onderliggen-

de gegevens geïnte-

greerd worden bevraagd. 

Zaakgericht werken 

Squit XO biedt nu al mo-

gelijkheid om zaakge-

richt te werken op een 

groeiend aantal vakge-

bieden, waaronder Wabo 

en Wro. Bij de dooront-

wikkeling van de applica-

ties richting de Omge-

vingswet in de Squit 

20/20 suite zal zaakge-

richt werken volledig 

worden ondersteund. De 

integratie zoals hiervoor 

beschreven zal dan nog 

verder worden dooront-

wikkeld naar de onder-

liggende werkprocessen. 

De registratie van een 

vergunningvraag in de 

VTH applicatie kan dan 

een trigger zijn voor een 

werkproces binnen de 

RO applicatie waarmee 

een mutatieproces van 

het omgevingsplan kan 

worden ingezet. 

De integraliteit die de 

Omgevingswet beoogt 

betekent niet persé dat 

alles in één procesgang 

door één afdeling wordt 

afgehandeld. De ver-

schillende disciplines 

waaronder het RO-

domein en het VTH-

domein blijven bestaan 

en worden met hun ei-

gen programmatuur 

middels een hoofdza-

kensysteem met elkaar 

verbonden. 
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Zaakgericht 

werken heeft de 

toekomst! 



van de organisatie en 

heeft een aantal belang-

rijke functies, die tegelij-

kertijd redenen zijn voor 

archiveren: 

• Ondersteuning van 

de bedrijfsvoering 

(kennisbron, nodig 

voor het uitvoeren 

van taken). 

• Verantwoording en 

bewijs (het handelen 

van een organisatie 

na kunnen gaan). 

• Historisch erfgoed 

(bron voor historisch 

en genealogisch on-

derzoek, etc.). 

Archiveren 

Een archief is alle een-

duidige en veilige opslag 

van digitale of papieren 

informatie die ontstaat bij 

de uitvoering van werk-

processen en kan bij ver-

lies dienen als recon-

structie hiervan. Informa-

tie vormt het geheugen 

Archiveren is een onderwerp op zich. Voor ruimtelijke plannen geldt al 

sinds 2010 een wettelijke verplichting tot archiveren op grond van de 

Archiefwet. Als enige aanbieder biedt Roxit een domeinarchief ruimte-

lijke ordening, waarin plannen in overeenstemming met de eisen uit 

de archiefwet kunnen worden gearchiveerd. Squit 20/20 Wro biedt de mogelijk-

heid om te koppelen met deze archiefapplicatie. Met een druk op de knop kun-

nen dan plannen geautomatiseerd worden doorgezet naar Squit 20/20 Wro Ar-

chiveren, waar de plannen inclusief hun kenmerken overzichtelijk worden ge-

toond. 
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Archiveren is de 

finale stap in de 

levenscyclus van 

een plan 

te maken. Uw digitale 

plannen worden correct 

en veilig opgeslagen. Het 

is ons doel om plannen 

na jaren in dit archief 

over te brengen naar een 

nieuwe voorziening voor 

het duurzaam archiveren 

van digitaal materiaal.  

Deze zogenaamde e-

Depots staan nog in de 

kinderschoenen en kun-

nen op dit moment nog 

Het centraal archief biedt 

niet altijd ondersteuning 

voor digitale ruimtelijke 

plannen. Bestandsnamen 

en bestandsformaten 

worden vaak niet geac-

cepteerd of geconver-

teerd. Hierdoor wordt de 

kwaliteit van de archief-

bescheiden aangetast. 

Dit wordt ondervangen 

door een domeinarchief 

voor ruimtelijke ordening 

geen ruimtelijke plannen 

conform de eisen van 

Wro en RO standaarden 

opnemen. Samen met 

archiefdiensten werken 

we aan de realisatie van 

dit doel. De archiefdienst 

Leiden heeft tijdens de 

gebruikersdag een uitge-

breide presentatie ver-

zorgd over een proef die 

zij  hiervoor met Roxit 

hebben uitgevoerd. 

Squit 20/20 Wro Archiveren 
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Gedegen analyse 

van uw 

planvoorraad 

met standaard 

en maatwerk 

rapportages. 

Voordelen van Squit 20/20 Wro Archiveren 

• Voldoen aan wet- en regelgeving. 

• Invulling geven aan uw verantwoordelijkheid als zorgdrager voor archivering 

van ruimtelijke plannen. 

• Archivering onderdeel van het werkproces in het RO-domein. 

• Standaard koppelingen garanderen een brede toepasbaarheid. 

• Automatische toekenning van de juiste bewaartermijnen en vernietigingsjaar 

c.q. overbrengingsjaar. 

• Brugfunctie tussen de vakafdeling RO en het centraal archief. 

• Past in de ambitie van overheden om volledig digitaal te werken. 

In de vorige nieuwsbrief beschreven we de introductie van manage-

mentrapportages binnen Squit 20/20 Wro. In dit artikel geven we 

een beeld van de wijze waarop deze rapportages zijn geïmplemen-

teerd. Naast de standaard ingebouwde rapportages kunnen rappor-

tages op maat voor u worden ingericht. 

Rapporteren 

plannen gaan mee in het 

overgangsrecht bij de 

Omgevingswet of welke 

plannen zijn archiefwaar-

dig. 

 

Binnen de lopende pro-

cessen geven rapporta-

ges inzicht in de be-

heersaspecten van uw 

planvoorraad. Welke 

plannen zijn dit jaar ge-

wijzigd of welke plannen 

vragen komende tijd on-

ze aandacht en inzet.  

Rapportages helpen u 

bovendien inzicht te krij-

gen in de opbouw en 

kwaliteit van uw plan-

voorraad. Welke plannen 

komen in aanmerking 

voor actualisering, welke 

Dergelijke analyses hel-

pen u uw data op orde te 

brengen en met een ge-

rust gevoel de nieuwe 

Omgevingswet tege-

moet te treden. 



Naast het geautomatiseerd publiceren van plannen op de publieke 

webmap is het bekendmaken van een plan in de Staatscourant veelal 

een proces, waarbij plannaam, planidenti;catie of andere planspeci-

;eke kenmerken handmatig worden ingevuld in een sjabloontekst.  

Dit handwerk maakt deze stap foutgevoelig en leidt met regelmaat tot vertraging 

in het proces. 

Voor gemeenten die een licentie hebben bij KOOP voor het bekendmaken van 

algemeen verbindende voorschriften (GVOP) geldt dat sinds 2016 deze licentie 

ook kan worden ingezet voor het bekend maken van ruimtelijke plannen. Squit 

20/20 Wro ondersteunt dit geautomatiseerde proces in combinatie met de optio-

neel aan te kopen functionaliteit Squit 20/20 Wro Bekendmaken.  

 

Deze laatste module levert een organisatiespeci;eke template met lege velden 

voor de planattributen. Met een druk op de knop in Squit 20/20 Wro worden deze 

velden automatisch gevuld met de juiste waarde (groene markeringen in de af-

beelding hierboven) en wordt de bekendmaking geautomatiseerd uitgevoerd. 

Desgewenst kan het proces zodanig worden ingericht dat de afdeling communi-

catie als tweede lezer wordt opgenomen en vooraf de bekendmaking valideert. 

Werkwijze onder de Omgevingswet 

Hoewel het geautomatiseerd bekendmaken en het publiceren in Squit 20/20 

Wro nog twee gescheiden stappen zijn, sluit de werkwijze aan bij die van de Om-

gevingswet. Hierbij worden de twee stappen gecombineerd en bij de Landelijke 

Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB) uitgevoerd. Met deze 

optionele functionaliteit kunt u dus nu al werken in de geest van de Omgevings-

wet en hiermee ervaring opdoen. 

Geautomatiseerd bekendmaken 
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Licentie GVOP 

kan gebruikt 

worden voor het 

bekendmaken 

van ruimtelijke 

plannen. 
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Voor alle nieuwe ontwikkelingen bij Roxit geldt dat deze in principe als 

SaaS worden gebouwd. In tegenstelling tot installatie op eigen server 

is SaaS een oplossing die wordt aangeboden vanaf servers van de 

leverancier. Via internet krijgt u met behulp van een webbrowser toegang tot de 

gewenste functies. Dat biedt een aantal belangrijke voordelen en besparingen: 

• Geen eigen systeembeheer. 

• Geen PKI perikelen. 

• Geen problemen met toegankelijkheid webmap. 

• Geen afhankelijkheid externe GIS software. 

• Altijd laatste updates. 

• Informatiebeveiliging op orde. 

Software as a Service (SaaS) 

Gebruikersperspectief Squit 20/20 

kunt beschikken over 

oplossingen om uw be-

staande Wro planvoor-

raad correct af te ronden 

en  IMRO Wro plannen 

die meegaan in het over-

gangsrecht te kunnen 

blijven beheren zolang 

als dat juridisch noodza-

kelijk is. 

Voor lopende plannen 

zullen na de invoering 

van de Omgevingswet 

nog enige tijd de Wro 

procedures gelden. Er 

wordt van uitgegaan dat 

na vier jaar volledig op 

basis van de Omgevings-

wet wordt gewerkt.  

Uiterlijk op 1 januari 2019 

zullen de laatste Wro 

plannen die in beheer 

Op de voorpagina van 

deze nieuwsbrief ziet u 

welke gemeenten de 

upgrade naar Squit 

20/20 Wro in gang heb-

ben gezet. Met goede 

reden.  

Afronden Wro 

Gemeenten staan voor 

de enorme taak om hun 

organisatie en werkpro-

cessen in te richten naar 

de ambities die passen 

bij de Omgevingswet. 

Integraal werken binnen 

een faciliterende over-

heid vraagt veelal nieu-

we organisatiestructuren, 

werkwijzen en persoon-

lijke competenties. Het 

geeft dan rust om zeker-

heid te hebben dat u 

zijn zijn uitgefaseerd en is 

al het ruimtelijke beleid 

opgenomen in een ge-

meentebreed omge-

vingsplan. De laatste be-

heersstappen betre1en 

het correct archiveren 

van de oude Wro plan-

nen.  

Ondersteuning Omge-

vingswet 

Voor de ondersteuning 

van de Omgevingswet 

komt Roxit met nieuwe 

oplossingen voor ruimte-

lijke ordening en vergun-

ningen, toezicht en hand-

having. Deze oplossingen 

zijn gestoeld op drie pij-

lers, waarover u op de-

volgende pagina meer 

kunt lezen. 

 

Klaar voor de 

toekomst 
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Pijler 1, Zaakgericht 

Functies die bij het zaak-

gericht afhandelen van 

(Omgevingsplan)

mutaties passen richten 

zich op werkproces-

ondersteuning op basis 

van zaakgericht werken. 

Hierdoor ontstaat over-

zicht, grip en inzicht.  

Roxit biedt in dat opzicht 

een compleet stelsel van 

producten aan waaron-

der een zaaksysteem als 

SaaS. Uiteraard hebben 

we oog voor hybride op-

lossingen waarbinnen u 

uw eigen zaaksysteem 

kunt inzetten. 

 

 

 

Pijler 2, objectgericht 

De instrumenten van de 

Omgevingswet, bijvoor-

beeld het Omgevings-

plan zijn opgebouwd uit 

ruimtelijke objecten. 

Hierbij worden de be-

leidsregels gekoppeld 

aan werkingsgebieden.  

Functies die hierbij pas-

sen betre1en het inteke-

nen of muteren en vali-

deren van werkingsge-

bieden, het opstellen of 

muteren en valideren 

van  regels. In het ver-

lengde hiervan is ook 

functionaliteit voor het 

opstellen van toepasbare 

regels onder deze pijler 

te vatten. 

 

 

Pijler 3, Samenwerken 

De omgevingswet vraagt 

meer van de ketens. Par-

ticiperen, adviseren en 

co-creëren krijgen meer 

aandacht dan ooit.  

Functies onder deze pij-

ler richten zich op  com-

municatie tussen colle-

ga’s, adviesbureaus, om-

gevingsdiensten, water-

schappen en andere par-

tijen in de keten.  

Ons streven is het ge-

bruik van e-mail, we-

transfer of andere com-

municatieplatforms over-

bodig te maken.  

Ook functies als bekend-

maken, publiceren en 

participeren horen hier 

thuis. 

De Omgevingswetoplossing van Roxit 

 

15 jaar kennis en 

ervaring met Wro en 

10 jaar kennis en 

ervaring met Wabo 

vormen de basis 

voor een solide 

oplossing voor de 

Omgevingswet. 

De Omgevingswet is gestoeld op nieuwe instrumenten en op een nieuw tech-

nisch platform, het Digitale Stelsel Omgevingswet  (DSO). Dat betekent dat er 

nieuwe standaarden worden geïntroduceerd waarmee het nieuwe instrumentari-

um kan worden gemaakt, beheerd en uitgewisseld binnen de keten. Dat vereist 

nieuwe software. Vanzelfsprekend biedt Roxit deze software. Vijftien jaar IMRO 

ervaring en ruim tien jaar Wabo ervaring verwerken we in één gecombineerde 

oplossing: Squit 20/20. Deze oplossing is gebaseerd op drie pijlers of aandachts-

gebieden waarbinnen hierop toegesneden functies worden voorzien. 

Zaakgericht Objecten Samenwerken 



Net als de Omgevings-

wet pakt Roxit het do-

mein van de fysieke leef-

omgeving integraal aan. 

We mikken op onder-

steuning van de volledi-

ge beleidscyclus. Onze 

ruime ervaring en kennis  

zetten we in voor een 

nieuwe modulaire oplos-

sing.  

In het domein van Ver-

gunning, Toezicht en 

Handhaving (VTH) wer-

ken we hier al een tijdje 

naar toe. Voor de be-

leidsfuncties moeten we 

iets langer wachten om-

dat de standaarden en 

overige randvoorwaar-

den nog niet volledig 

duidelijk zijn.  

Planning 

Er is dus nog veel te 

doen. Naast onze inspan-

ningen rond Squit 20/20 

Wro, waarmee we het 

beheer van de Wro plan-

voorraad continueren 

zolang als nodig is, wer-

ken we aan functionele 

ontwerpen voor Squit 

20/20. Naast de inbreng 

van onze ruime ervaring 

met digitaliseringsvraag-

stukken binnen de Wro 

en Wabo, participeren 

we als Roxit binnen alle 

mogelijke inhoudelijke 

en technische gremia die 

verantwoordelijk zijn 

voor de ontwikkelingen 

rond de Omgevingswet 

in het algemeen en die 

van het digitale stelsel in 

het bijzonder. 

Ons doel is om de eerste 

functies gericht op be-

leid een jaar voor inwer-

kingtreding implemen-

teerbaar te hebben. Oe-

fenen kan mogelijk al 

eerder. Voor de fasering 

zijn we afhankelijk van 

anderen zoals DSO, VNG 

Realisatie en de opstel-

lers van het overgangs-

recht. Met hen houden 

we nauw contact.  
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Westervoortsedijk 50 

6827 AT Arnhem 

 

Telefoon: (088 217 3 200 

E-mail: info@roxit.nl 

 

Wilt u niets missen over Roxit  

schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief op: 

roxit.nl 

Van samen werken naar 

samenwerken. 




