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Aanleiding 

Op het gebied van Informatie & Automatisering (I&A) lopen diverse projecten. Enkele zijn 
afgerond, andere lopen nog. Op regelmatige wijze wordt u op de hoogte gesteld van de voortgang 
van deze projecten. 

 

Doel van de memo 

Door middel van de voortgangsrapportage I&A 2018 - 2021 wordt u op de hoogte gesteld van de 
voortgang van de lopende - en inmiddels afgeronde - I&A projecten. 
 

Achtergrondinformatie 

Zoals te zien is in het overzicht is een groot aantal projecten inmiddels afgerond en zijn de 
resultaten daarvan overgedragen aan de lijnorganisatie. Ten aanzien van de planning van lopende 
projecten spelen een aantal bijzonderheden: 

 
• De Omgevingswet is uitgesteld en heeft vanzelfsprekend impact op de projecten 

Omgevingswet, Nieuw Centraal Systeem (NCS) en Schaduwarchieven. Het NCS 
ondersteunt per januari 2022 eerst de huidige processen. Later in 2022, bij ingang van de 
Omgevingswet, zal het systeem de nieuwe omgevingswetprocessen gaan ondersteunen. 
 

• Het project NCS is niet zonder risico’s. Er is regelmatig overleg over de gemaakte 

afspraken over de projectscope. Eveneens staat de planning onder druk omdat er een 

sterke afhankelijkheid van de performance van de leverancier bestaat, en de eigen 

projectresources voor NCS en andere lopende projectinitiatieven schaars zijn. Er wordt 

door de stuurgroep maximale druk gezet om het project NCS aan te blijven zetten tot de 

best mogelijke prestaties en resultaten die voor het werken van de OD NHN per 2022 

cruciaal zijn. Daarmee ontstaan diverse restpunten die in 2022 centraal zullen staan om op 

te lossen. 

• Het project Infrastructuur is aangevuld. De belangrijkste mijlpaal “het realiseren van een 

eigen infrastructuur en werkplekken voor de OD NHN” is gerealiseerd. De afgelopen 

periode heeft in het teken gestaan van nazorg en evaluatie. De restpunten zijn 

geïnventariseerd waarbij in een projectfase 2 diverse aspecten nog worden geoptimaliseerd 

en/of geïnnoveerd. Diverse fase 2 activiteiten zijn reeds in gang gezet, maar een integraal 

plan over alle activiteiten voor resterend 2021 en ten aanzien van 2022 is nog in de maak. 

• Een verdere beschouwing op 2022 e.v. is in de afgelopen periode en door de spanning 

rondom het project NCS knel komen te zitten en wordt op dit moment door het programma 

en de diverse projecten voorbereid. Diverse projecten zullen immers – zoals reeds eerder 

overeengekomen in het masterplan I&A en mede door uitstel van de Omgevingswet – 
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doorlopen. In de volgende rapportage zullen we daar een nadere beschouwing over doen 

en bovengenoemde planning ten aanzien van 2022 aanvullen. 

In Bijlage 1 vindt u de resultaten van de projecten. 
In Bijlage 2 vindt u de achtergronden van lopende en afgeronde projecten. 
 

Gevraagd 

Kennis te nemen van de voortgangsrapportage Informatie en Automatisering. 
 

Bijlage(n) 

Voortgangsrapportage Informatie & Automatisering. 
  


