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Aanvragen en 
Melden

ICT-leveranciersdag
9 oktober 2018



Agenda
• 14:00 – 14:20: STAM/IMAM vanuit het gezichtspunt DSO: stand van 

zaken (Nico Plat/Rien Berkhout, DSO)
• 14:20 – 14:50: Toelichting op en bespreking van de proces 

ondersteuning aan zijde gemeenten / bevoegd gezag; mogelijkheden 
van STAM standaard (Arjan Kloosterboer, VNG Realisatie)

• 14:50 – 15:15: Praktijkproef  Waternet (Paul van Kleij, Waternet)
• 15:15 – 15:30: Mogelijke praktijkproeven 1e kwartaal 2019 (Miguel 

Hassink, VNG Realisatie)
• 15:30 – 15:50: Migratiescenario / aansluitscenario op DSO (Arjan 

Kloosterboer, VNG Realisatie)
• 15:50 – 16:00: Vragen en afronding



STAM/IMAM
Standaard en Informatiemodel 
“Aanvragen en Meldingen”

ICT-leveranciersdag
9 oktober 2018

Nico Plat
Rien Berkhout
DSO Team gebruikerstoepassingen



Agenda
• Introductie en context
• Doel en scope STAM
• Overzicht informatiemodel
• Berichtenverkeer met DSO-LV
• Verschillen met de huidige situatie
• Status
• Vragen



Oriënteren via 
Regels en Kaart

Oriënteren via
Vragenbomen

Opstellen
Indienen

Ontvangen
Beoordelen

Behandelen
Samenwerken

Besluiten
Bekendmaken

Van plan tot publicatie 

Van idee tot afhandeling

Inwinnen Bewerken Beschikbaar stellen

Van vraag tot informatie

Wat mag hier?

Gebiedsoriëntatie
Gebiedsanalyse

Opstellen 
Omgevingsdocument

Samenwerken
Besluiten

Bekendmaken
Beschikbaar stellen

Opstellen 
Vragenbomen

Wat kan hier?



“Opstellen” en “Indienen”

DSO
Indienen

DSO Opstellen

Apps van 
derden

BG Zaak-
systemen



STAM omvat
• een begrippenkader (definities van begrippen)

• een conceptueel informatiemodel voor in te dienen 

aanvragen en meldingen (“verzoeken”) in het kader 

van de Omgevingswet;

• een logisch informatiemodel, gericht op 

geautomatiseerde verwerking

• een fysiek model (berichtenmodel) waarin 

meegenomen alle informatie die beschikbaar/nodig 

is nadat de aanvraag of melding door initiatiefnemer 

is ingediend bij via de DSO-LV

q Gebruik maken van HIM/MIM

q Berichtenspecificaties op basis van MDD 

(“Imvertor”)

Standaard aanvragen en 
meldingen (STAM)

Informatiemodel aanvragen 
en meldingen

(IMAM, semantisch model)

Technisch/fysiek model 
aanvragen en meldingen

(berichtenspecificatiemodel)

Logisch model 
aanvragen en meldingen

(uitwisselingsmodel)





Berichtenmodel
Het berichtenmodel (technisch/fysiek model) vormt de basis voor:

q compact trigger-bericht (XML in StUF-formaat);
q notificatie-bericht indiener via de berichtenbox;
q verzoekformulier (XML in StUF-formaat, PDF, PDF publiceerbaar);
q register voor vastlegging van de geschiedenis van en onderlinge 

relaties tussen aanvragen en meldingen (verzoekenregister);
q input (in JSON-formaat) voor de DSO-service “Indienen verzoek”



Interfaces en berichten

√

StUF via 
Digikoppeling
(ebMS)

REST/JSON



Verschillen met OLO2

Protocol (was):

• Verzoek (XML bericht) via email of Digikoppeling naar bevoegd gezag verstuurd; 

verschillende berichten voor indienen, aanvullen, en intrekken.

• Bijlagen verzoek ophalen van ftp-server (begin gemaakt met webservices, steeds 

meer gebruikt maar nog lang niet door iedereen!)

Protocol (wordt):

• “Triggerbericht” alleen via Digikoppeling naar bevoegd gezag (veilig, betrouwbaar): 

één berichtsoort voor zowel indienen, aanvullen, als intrekken.

• Verzoek + bijlagen ophalen via “Open Stelsel voor Derden” (REST/JSON services)

Inhoud (was):

• Vaste vragenlijst

Inhoud (wordt):

• Dynamische vragenlijsten (voor wat vragen over activiteiten betreft)



Status
Afgelopen periode:

• Impactanalyse uitgevoerd door VNG realisatie
• Verwerking resultaten impactanalyse in STAM v0.85 (opgeleverd op 1 

oktober en beschikbaar op de website)
• STAM opgenomen in de Stelselcatalogus
• Praktijkproeven  (Waternet en gemeente Amersfoort)

Nu: 
• Bestuurlijke vaststelling impactanalyse STAM
• Verwerking STAM v0.85 in DSO-LV

Toekomst (nabij en wat verder weg):
• Publiceren berichtspecificaties
• Praktijkproeven (ODMH/Roxit en gemeente Rotterdam/Dimpact)
• ATR toets en de toets vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens (Q4 2018)
• Formele goedkeuring
• Consultatieronde gepland in Q3/Q4 2019 (Omgevingsregeling)
• Onderhoud en in beheername STAM



Meer weten over STAM/IMAM?
• STAM/IMAM op de ADSMO-website: 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-
stelsel/documenten/documenten/standaard-aanvragen/

• API- en URI-strategie: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-
stelsel/documenten/documenten/api-uri-strategie/

• Forum: https://forum.pdok.nl/t/aanvragen-en-melden-standaard-en-
informatiemodel-feedback/1341

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/documenten/documenten/standaard-aanvragen/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/documenten/documenten/api-uri-strategie/
https://forum.pdok.nl/t/aanvragen-en-melden-standaard-en-informatiemodel-feedback/1341
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Oriënteren via 
Regels en Kaart

Oriënteren via
Vragenbomen

Opstellen
Indienen

Ontvangen
Beoordelen

Behandelen
Samenwerken

Besluiten
Bekendmaken

Van idee tot afhandeling

Wat mag hier?

Van plan tot publicatie 

Gebiedsoriëntatie
Gebiedsanalyse

Opstellen 
Omgevingsdocument

Samenwerken
Besluiten

Bekendmaken
Beschikbaar stellen

Opstellen 
Vragenbomen

Wat kan hier?

Bewerken Beschikbaar stellen

Van vraag tot informatie

Inwinnen
Beschikbaar stellen Inwinnen



Belanghebbende Vergunningverlener

InitiatiefnemerPlanmaker

DSO-lv: Integraal beeld voor gebruikers



10/10/2018



10/10/2018



10/10/2018



Veranderingen

10/10/2018

‘Vooroverleg’ Samenwerking

Dienstverlening Informatie



Impactanalyse

10/10/2018

• Verwerken STAM in bestaande applicatie

• Via servicebus of door applicatie zelf

Transitie-perspectief

Transformatie-perspectief

• Applicatie maakt maximaal gebruik van STAM en DSO-LV

• Gebruik maken van beantwoorde regels

• Geautomatiseerde afhandeling

• Gebruik van informatieproducten
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Behandelen van 
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Arjan Kloosterboer
arjan.kloosterboer@vng.nl



Keten “van idee tot 
afhandeling”

9 oktober 2018
Miguel Hassink VNG



Agenda

(Nieuwe) applicatiefuncties VTH software

Praktijkproeven:
Korte toelichting op lopende afgeronde praktijkproeven
Presentatie door Waternet en Genetics



Gemeentelijke planning vernieuwing IV 
functionaliteit



Applicatie 
requirements



GEMMA Doelarchitectuur Omgevingswet



GEMMA doelarchitectuur Omgevingswet

Bedrijfsarchitectuur inclusief processen
Informatie objecten
Systemen

Belangrijkste applicatiecomponenten
Informatie uitwisseling met DSO-LV
Requirements voor software



VNG aanpak 

GEMMA 
Doelarchitectuur 

1.3

GEMMA 
Doelarchitectuur 

1.4



Waar vind ik de producten?





Requirements Vergunningen (VTH)



Requirements - Aanpak 

Beschikbaar op GEMMA Online
Eind 2018 gereed
Door gemeenten gebruiken als input voor : 

aanbestedingen
dialoog met leveranciers

Door leveranciers te gebruiken als leidraad voor innovatie en 
aan te sluiten op (DSO-LV) ontwikkelingen



Meld je nu aan!

Input en feedback leveranciers voor requirements
gevraagd!

Te vinden op GEMMA online

Meld je nu aan bij:
Nils Couwenbergh: nils.couwenbergh@vng.nl

https://www.gemmaonline.nl/index.php/GAO_-_Inleiding


Praktijkproeven in keten “van idee tot 
afhandeling”

Praktijkproef combi’s status

Amersfoort – Enable-U/Perfectview afgerond

Zaanstad en BLITTS lopend

ODMH – Roxit / Yenlo in voorbereiding

Rotterdam-Dimpact/J-Net in voorbereiding

Waternet – Genetics afgerond



Amersfoort – Enable-U en Perfectview

• Kunnen ontvangen van de aanvraag van het DSO in de Enable-U digikoppeling.
• Omzetten van het bericht in een Stuf-zaken formaat, zodat het kan worden aangeboden aan het 

zaaksysteem.



Zaanstad en BLITTS

• Technische toets: Zijn de regels zoals opgenomen in BLITTS, via een API van het DSO-LV, om te zetten naar 
toepasbare regels?

• Toets Toepasbaarheid BLITTS: Kan de BLITTS-methodiek/voorziening aansluiten op het DSO-LV?



ODMH – Roxit / Yenlo



Rotterdam en Dimpact/J-net



Praktijkproeven gemeenten en DSO in 
2018 en 2019

Uitnodiging aan gemeenten en leveranciers om praktijkproeven met 
gemeenten en DSO te initiëren in kwartaal 4 2019 en kwartaal 1 
2019

Doelstelling VNG om 3 tot 5 praktijkproeven per kwartaal uit te voeren
Zie https://depilotstarter.vng.nl/ onder Omgevingsdomein

Planning voorstellen voor praktijkproeven:
Aanmelden voor PI-9 (1e kwartaal 2019) tot 13 december 2018

Aanmelden voor PI-10 (2e kwartaal 2019) tot eind februari 2019

Aanmelden bij Bas Hoondert
Contactgegevens: E Bas.Hoondert@VNG.nl; T 06 22 495 303

https://depilotstarter.vng.nl/


Praktijkproef 
Waternet - applicatie Power Browser 
(Genetics) 
Opstellen en indienen aanvraag
Notificeren Bevoegd gezag
Aanvragen plus bijlagen ophalen en gebruiken in het zaaksysteem 



Praktijkproef 2

Opstellen en indienen aanvraag
Notificeren Bevoegd gezag
Aanvragen plus bijlagen ophalen en gebruiken in het zaaksysteem 

Waternet - applicatie PowerBrowser (Genetics) 



Indienen, 
afleveren, 
ontvangen en 
ophalen van 
een aanvraag

Waternet
Ik wil deze aanvraag compleet in mijn 
zaaksysteem kunnen zien en snel afhandelen.

Ik wil een snelle verbinding tussen Station Zwolle 
en het centrum maken, via een klein bruggetje. 
Hoe kan ik snel een vergunning krijgen?



De initiatiefnemer vraagt 
een vergunning aan



Hij prikt de locatie van de 
geplande brug



En geeft aan welke 
activiteit hij wil 
ontplooien



En geeft aan welke 
activiteit hij wil 
ontplooien



Nieuw! Hij kan meerdere 
activiteiten tegelijk 
aanvragen



Toevoegen van een 
bouwtekening als 
bijlage



Zodra hij indient, wordt de 
informatie in de werkmap gezet 
en het BG genotificeerd



DSO
Landelijke voorziening

(STAM: Standaard Aanvragen 
en Meldingen)

PowerBrowser
Genetics

Notificatie

Ophalen 
gegevens uit 
werkmap







De zaak komt binnen in de DSO 
Case manager van PowerBrowser



Nieuw De informatie uit de aanvraag 
wordt via STAM v0.8 opgehaald. 
De vergunningverlener kan de zaak 
bekijken en behandelen



Inclusief bijlagen 
(bouwtekening)



Gegevens van het GIS-object: 
het gewenste fietsbruggetje



Conclusies praktijkproef Waternet
De koppeling tussen DSO-LV en PowerBrowser is redelijk

eenvoudig te leggen. 

Het goed mappen van informatie uit de aanvraag naar het 
zaaksysteem moet nog verder uitgewerkt worden.
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DSO-doelarchitectuur

10/10/2018



Impactanalyse

10/10/2018

• Verwerken STAM in bestaande applicatie

• Via servicebus of door applicatie zelf

Transitie-perspectief

Transformatie-perspectief

• Applicatie maakt maximaal gebruik van STAM en DSO-LV

• Gebruik maken van beantwoorde regels

• Geautomatiseerde afhandeling

• Gebruik van informatieproducten

• Hoe om te gaan met voor 1-1-2021 afgehandelde en ingediende 
aanvragen?



10/10/2018

Burgerzaken
Werk en 
inkomen

Ruimtelijk 
domein

1. Standaard
informatiemodel

2. Services conform 
landelijke afspraken

3. Landelijke
integratiefaciliteit

4. proces-inrichting

5. Interactie

Ka
de

rs
te

lle
nd

e
af

sp
ra

ke
n

Common Ground (komt er aan)



VTH in Common Ground

10/10/2018



Impactanalyse

10/10/2018

• Verwerken STAM in bestaande applicatie

• Via servicebus of door applicatie zelf

Transitie-perspectief

Transformatie-perspectief

• Applicatie maakt maximaal gebruik van STAM en DSO-LV

• Gebruik maken van beantwoorde regels

• Geautomatiseerde afhandeling

• Gebruik van informatieproducten

• Hoe om te gaan met voor 1-1-2021 afgehandelde en ingediende 
aanvragen?



Aan de slag

10/10/2018

• Ontwikkelaarsportaal, met daarop:

• Alle beschikbare services en API’s

• Documentatie

• Gebruikersforum

Zie https://pre.omgevingswet.overheid.nl/ontwikkelaarsportaal/

• Werkwijze straks:  

• Leveranciers bouwen API’s in eigen applicaties, doen een aansluittest

• Na doorlopen aansluittest kunnen ze in oefenomgeving aan de slag

• Bevoegd gezagen testen met leveranciers software in oefenomgeving

https://pre.omgevingswet.overheid.nl/ontwikkelaarsportaal/
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