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Graag willen we u nader informeren over de voortgang en planning van het
implementatietraject voor het LOS.
Voortgang implementatietraject
In de afgelopen maanden is gewerkt aan de inrichting van het LOS. De inrichting voorloopt
voorspoedig. Door middel van sprints, met een doorlooptijd van een maand, zijn de meeste
werkprocessen uitgewerkt. Het projectteam werkt in mei de laatste werkprocessen uit. Dit
vindt plaats in samenwerking met de RUD Drenthe, op een uniforme wijze en volgens de
principes van zaakgericht werken. Het projectteam presenteert de resultaten, de uitwerking
van de werkprocessen, in de Wiki 360 (een openbare site). Genetics levert in dezelfde sprint
ook de functionaliteit op.
De Diensten pakken de meeste onderwerpen zelfstandig op. Echter, voor een aantal
onderwerpen vindt overleg plaats met het bevoegd gezag, via het integratieteam. Het gaat dan
bijvoorbeeld om de kaders voor het LOS, migratie van informatie van bestaande systemen en
de portaalfunctie.
Kaders nog niet bevroren
Voor het succesvol laten verlopen van een groot project als het LOS is het van het belang dat
de kaders helder zijn. Daarnaast is het belangrijk dat de processen zo uniform mogelijk
worden ingericht, op basis van overheidsstandaarden en de facto standaarden van eerder
implementaties bij omgevingsdiensten.
In afgelopen maanden zijn de kaders voor de eerste release van LOS beschreven en gedeeld
met het bevoegd gezag. Een formeel traject is gelopen om op hoog (ambtelijk) niveau
commitment te krijgen op deze kaders.
Op een aantal punten is bezwaar gemaakt tegen de kaders van de eerste release (en daarmee
de basis van het LOS). Een tweetal punten moet nog opgelost worden, om de kaders en
daarmee ook de implementatie te kunnen bevriezen. Zolang de kaders niet helder zijn, is er
risico op uitloop en herstelwerk.
Op hoofdlijnen is er door een aantal bevoegde gezagen bezwaar gemaakt tegen:
- Het in mandaat versturen van brieven en besluiten op briefpapier van ODG.
- Het gebruik van de portaal functie en het 100% digitaal aanleveren van informatie.
- Het beschikbaar stellen van de bodeminformatie voor migratie naar LOS.
De bezwaren komen voort uit de verschillende mandaten en afspraken die gemaakt zijn
tussen bevoegd gezag en de Omgevingsdienst Groningen: de verschillende afspraken met de
bevoegde gezagen zijn niet uniform. De bestaande verschillende afspraken staan uniforme
processen, werkwijzen en hulpmiddelen daarmee in de weg.

Voor het vraagstuk rondom huisstijl, wordt binnenkort op hoog ambtelijk niveau (een selectie
van de secretarissen) overleg gevoerd. Mogelijk dat hiervoor bestuurlijk overleg noodzakelijk
is.
Het tweede punt vraagt vooral praktische afstemming. Het projectteam werkt dit samen met
het integratieteam uit. Hieronder vallen ook afspraken om data die (semi)statisch is, eenmalig
te uploaden naar het LOS.
Als laatste is er door een aantal partijen aangegeven dat de bodeminformatie niet direct uit
eigen systemen beschikbaar gesteld wordt, maar dat deze informatie via de Provincie
verkregen moet worden. Dit vraagt afstemming met de partijen, maar vraagt ook om de
kaders rondom bodeminformatie nogmaals onder de loep te nemen. Wellicht dat hier nieuwe
afspraken gemaakt moeten worden.
Het afstemmen van deze kaders ligt nu op het kritieke pad. Hierin is vertraging opgelopen als
gevolg van de recente ontwikkelingen rondom het verbeterplan van de Omgevingsdienst
Groningen. Open kaders zijn een duidelijk risico voor het project en daarom van belang dat er
duidelijkheid komt. Hiervoor wordt op korte termijn overleg ingepland.
Planning
De planning is om eind juni het systeem te bevriezen. De migratie van data van het bevoegde
gezag naar het LOS start medio juli. Na de migratie, werken de medewerkers van de
Omgevingsdienst Groningen, voor de betreffende bevoegde gezagen in het LOS. De planning
is om voor alle bevoegde gezagen op 1 oktober 2016 operationeel te zijn.
De voorbereiding van de migratie vindt nu plaats. Het projectteam extraheert, schoont en
importeert bestaande data in het LOS, samen met het bevoegd gezag. De proefmigratie geeft
inzicht in welke data uiteindelijk beschikbaar zal zijn in het LOS en welke verbetering vooraf
nog nodig zijn. De planning van de proefmigratie en de daadwerkelijke migratie is ambitieus.
Het projectteam maakt een detailplanning om opleiding, migratie en live-gang per bevoegd
gezag te organiseren. Het is van essentieel belang dat de bevoegde gezagen commitment
geven op die detailplanning en de live-gang. We hebben alle vertrouwen dat afstemming
hierover met het integratieteam plaatsvindt.
Na september start er een fase van optimalisatie van de inrichting en verrijking van de
migratie.
Financieel
De projectmanager LOS rapporteert maandelijks aan de stuurgroep over de voortgang en de
(financiële) verwachtingen voor het hele project. De begroting is nog altijd sluitend met een
normale tolerantie voor projectrisico’s. De inzet vanuit het primaire proces houdt de
projectmanager LOS apart bij. Dit past ook nog binnen de eerder afgegeven inzet.
Samengevat
Het project voorloopt voorspoedig, met een aantal duidelijke risico’s. Deze zijn op dit moment
nog beheersbaar, maar beginnen wel op het kritieke pad te komen. Voor een deel zijn dit
dezelfde risico’s zoals gerapporteerd in januari, echter met veel meer detailinzicht. De
belangrijkste risico’s op dit moment zijn:



Migratie van data: Vanuit de bevoegde gezagen wordt een verscheidenheid aan data
gemigreerd naar het LOS. Bijvoorbeeld informatie over het inrichtingenbestand,
locaties, zaakinformatie en andere relevante data in bestaande systemen. De
informatie die daadwerkelijk in het LOS komt, is afhankelijk van de kwaliteit van de
data in de bestaande systemen. Het projectteam maakt afspraken met het bevoegd
gezag over welke data er het LOS in gaat en waar/wie gaat schonen. De samenwerking
met het bevoegd gezag in deze is cruciaal en daarvoor zal commitment gevraagd
worden van het bevoegd gezag.



Kaders: De kaders zijn nog niet vastgesteld. Hierdoor komt het bevriezen van het LOS
eind juni onder druk te staan. Zoals eerder aangegeven wordt hiervoor op hoog
ambtelijk niveau overleg gevoerd om tot overeenstemming te komen.

