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Je gaat pas begrijpen 
hoe te gebruiken door 
ermee te werken
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Ready to Interact



• Daniel van Dijk (Gemeenten)

• Chantal Jeuriëns (Waterschap Limburg)

• Izakjan Dekker (Waterschappen)

• Ruben Zijlmans (FLoLegal)

• Leana Vlok (Gemeente Leidschendam-Voorburg)

• Gijs van Duijn (leveranciersmanagement)

• Joyce de Jong (product management DSO-LV)

Uw gastvrouwen en -heren



Oriënteren via 
Regels en Kaart

Oriënteren via
Vragenbomen

Opstellen
Indienen

Ontvangen
Beoordelen

Behandelen
Samenwerken

Besluiten
Bekendmaken

Van plan tot publicatie 

Van idee tot afhandeling

Bewerken Beschikbaar stellen

Van vraag tot informatie

Wat mag hier?

Gebiedsoriëntatie
Gebiedsanalyse

Opstellen 
Omgevingsdocument

Samenwerken
Besluiten

Bekendmaken
Beschikbaar stellen

Opstellen 
Vragenbomen

Wat kan hier?

Inwinnen
Beschikbaar stellen

Inwinnen

DSO-Landelijke voorziening

DSO-Lokale applicaties



Doel PI-10

 Doe het zelf koppelen;  Demo, oefen- en aansluitomgeving

 V0.97 gebruik in de keten

 Omgevingsloket:

 Voorschriften en Maatregelen

 authenticatie met DIGID

 Bouw eerste samenwerkingsfunctionaliteit

 Gebruikerstests en digitoegankelijkheid

 Try out presentaties (42 gegeven!)

Try-out 
“Je gaat het begrijpen, door ermee te werken”

½

½



Demo’s en praktijkproeven

1

2
Waterschapsverordening 
inclusief Toepasbare regels
Waterschap Limburg

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?

Casco Omgevingsplan en 
Toepasbare regels
VNG

1

3

2

2

3

2

2

6

Koppeling Aquo Std aan 
Stelselcatalogus
UvW

6

LAVS
Rijk

6

4

-------------------------------------

5

Evenementen in de keten
Gemeente Leidschendam-
Voorburg

Bekendmaken en 
Beschikbaar stellen 
Omgevingsregeling 
Rijk, Eenvoudig Beter

5

4

3

3 3

1



Integraal beeld voor de gebruikers

18 juni 2019

Planmaker

Belanghebbende Vergunningverlener

Initiatiefnemer



De sterren van de omgevingswet:

18 juni 2019

Planmaker

Juridisch Adviseur Vergunningverlener

Juridisch Analist (regelmaker)



Margreet: regelanalist, regelbeheerder
Werkzaam bij: provincie, waterschap, gemeente, rijk
Beroepsgroepen: beleidsmakers, analisten, regelbeheerders 

Mijn baan Mijn verantwoordelijkheden

Ik ben regelanalist bij de gemeente. Dit is 
een nieuwe functie voor de gemeente. Ik 
heb hiervoor bij een groot bedrijf in de 
levensmiddelenindustrie gewerkt. Daar 
hield ik de regels bij die bepaalden of een 
nieuw product in een bepaald land op de 
markt toegelaten zou worden. Bij de 
gemeente stel ik de toepasbare regels op 
van de stukken wetgeving die Miquel mij 
aanlevert. Ik zorg dat de regels kloppen, 
volledig zijn en naar de juiste versie van 
de wetgeving verwijzen. Als ik ergens niet 
uit kom, overleg ik met Miquel. Soms 
komt er dan een wijziging op de juridische 
regels, of een nieuwe locatie waar de 
toepasbare regels mee werken.

Ik zorg met behulp van software dat de 
toepasbare regels in de registratie 
toepasbare regels komen te staan. 

• Eindverantwoordelijk om de toepasbare regels 
op de juiste manier in het loket te krijgen

• Keuzes en dilemma’s vanuit de toepasbare 
regels voorleggen Miquel

• Afstemmen met KCC over juiste 
formuleringen en toelichtingen in loket

• Afstemmen met ICT over leveranciers 
regelsoftware en technische koppelingen

• Afstemmen met geo-afdeling over de 
aanwezigheid van de juiste locaties

• Afstemmen met VTH over de juiste informatie 
uitvraag in de indieningsvereisten

Analytisch

Geordend

Mijn doelen

• Regels moeten begrijpelijk zijn voor de 
initiatiefnemer

• Het moet juridisch kloppen
• Ik wil wijzigingen snel kunnen 

doorvoeren
• Er moet samenhang zijn tussen de 

juridische regels en het digitaal loket

Precies

Nauwkeurig

Gestructureerd

Mijn kennis en opleiding

Ik heb een WO opleiding gedaan. Mensen met 
een taalkundige opleiding,  
informatietechnologie of biologie zijn goed in 
staat deze werkzaamheden uit te voeren. 
Het is belangrijk kennis te hebben van 
bedrijfsregels , ontwerp- en 
modelleertechnieken en ICT. 

Mijn zorg

Mijn zorg is dat juridische regels nog niet 
goed toepasbaar te maken zijn. Dat moet 
anders.



Oefenen met Omgevingsplan

Gebruiken voorbeeldregels in het DSO

VNG

Daniël van Dijk



Oefenen met  
Omgevingsplan

Ik wil een klein stukje omgevingsplan 
verwerken in het DSO, zowel juridische 
regels als toepasbare regels. 

Daarbij wil ik gebruik maken van de 
voorbeeldregels voor een omgevingsplan uit 
het Casco.



Oriënteren via 
Regels en Kaart

Oriënteren via
Vragenbomen

Opstellen
Indienen

Ontvangen
Beoordelen

Behandelen
Samenwerken

Besluiten
Bekendmaken

Van plan tot publicatie 

Van idee tot afhandeling

Bewerken Beschikbaar stellen

Van vraag tot informatie

Wat mag hier?

Gebiedsoriëntatie
Gebiedsanalyse

Opstellen 
Omgevingsdocument

Samenwerken
Besluiten

Bekendmaken
Beschikbaar stellen

Opstellen 
Vragenbomen

Wat kan hier?

Inwinnen
Beschikbaar stellen

Inwinnen

DSO-Landelijke voorziening

DSO-Lokale applicaties



De bibliotheek: een verzameling 
hulpmiddelen voor gemeenten

• Casco Omgevingsplan: voorbeeldstructuur voor juridische 
regels

• Staalkaart: voorbeeld van een representatief deel (gebied of 
thema) van het omgevingsplan

• Voorbeeldregels: voor veelvoorkomende activiteiten, ter 
inspiratie voor gemeenten

• Proefomgeving Vragenbomen
Rogier vindt op de site van 
VNG het Casco, met daarin 
de een voorbeeldstructuur 
voor juridische regels

✅

✅



Casco: voorbeeldstructuur

• Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

• Hoofdstuk 2 Doelen

• Hoofdstuk 3 Programma’s

• Hoofdstuk 4 Aanwijzingen in de fysieke leefomgeving

• Hoofdstuk 5 Activiteiten

• Hoofdstuk 6 Beheer en onderhoud

• Hoofdstuk 7 Financiële bepalingen

• Hoofdstuk 8 Procesregels

• Hoofdstuk 9 Handhaving

• Hoofdstuk 10 Monitoring en informatie

• Hoofdstuk 11 Overgangsrecht

• Hoofdstuk 12 Slotbepalingen
Het Casco biedt een 
voorbeeldstructuur voor het 
omgevingsplan, met een 
toelichting op het gebruik 
daarvan



Voorbeeldregels voor ‘kappen’

• Voorbeeldregels voor twee verschillende situaties

• Gemeente (of gebied) met ‘veel druk op groen’

• Gemeente (of gebied) met ‘weinig druk op groen’

• Zowel juridische- als de bijbehorende toepasbare regels

• Regels zijn ondergebracht in de structuur van het Casco

Er worden verschillende 
voorbeeldregels gemaakt, 
die uitgaan van 
verschillende ambities voor 
‘groen’



Van Casco via voorbeeldregels naar LVBB

• Vertaling juridische regels ‘consolideren groen’ naar 
STOP/TPOD versie 0.97.2

• Met annotaties voor:

• Document

• Structuur

• Activiteit

• Regelkwalificatie

• Werkingsgebied

• Met bijbehorende toepasbare regels
De voorbeeldregels worden 
volgens de ‘standaard’ 
opgesteld en aangeboden 
aan de LVBB



18/6/19

Het STOP/TPOD-bestand 
wordt gevalideerd (melding 
‘succes’ )



Preview van het besluit

Een preview van het besluit 
kan worden bekeken na 
validatie



Publicatie in LVBB

…waarna het besluit wordt 
gepubliceerd



Regels getoond in de DSO-viewer

In de DSO viewer zien we 
de regels, in de fictieve 
gemeente Houtkamp.

Regels over kappen 
bevinden zich in alle hier  
getoonde hoofdstukken



Werkingsgebied ‘begrippen’

Sommige regels hebben als 
werkingsgebied de gehele 
(fictieve) gemeente
Bijvoorbeeld: de begrippen



Vergunningplicht en werkingsgebied
voor ‘kappen’

Andere regels hebben een 
kleiner werkingsgebied. 
‘consolideren groen’ en de 
daar geldende regels 
worden getoond



Vergunningcheck ‘kappen boom’

De bijbehorende 
vragenboom is eveneens 
gekoppeld aan het 
werkingsgebied van 
’consolideren groen’ 

Ook de ‘vergunningcheck’ en 
‘aanvraag’ voor het kappen 
van een boom werken



Conclusies (1)

• Voor het eerst regels uit ‘echt’ omgevingsplan in het DSO

• De voorbeeldregels voor ‘kappen’ :

• Nu: ‘consolideren’ en ‘excelleren’ groen

• Verschillen in beschermingsniveau ‘groen’

• Juridische regels zijn gekoppeld aan vragenbomen



Conclusies (2)

• Regels worden opgesteld in STOP/TPOD versie 0.97.2

• En worden ingelezen in de LVBB (doorzetten nog met enig 
‘handwerk’)

• Regels en vragenbomen zijn werkend en gekoppeld aan de 
afzonderlijke werkingsgebieden in ‘gemeente Houtkamp’



Vervolgtraject (Q3)

18/6/19VNG, Praktijkproef Omgevingsplan Keten

• Keten volledig werkend krijgen

• Opnemen en gebruik begrippen in Stelselcatalogus

• Meer voorbeeldregels in de DSO-viewer:

• fictieve voorbeeldgemeente;

• fictieve werkingsgebieden.



In komend kwartaal beschikbaar…

VNG werkt aan:

• Voorbeeldregels Casco

• Handreiking uitvoeren praktijkproeven in gemeenten

• Handreiking Transitiefase

• Stappenplan Opstellen Omgevingsplan

Meer informatie:

https://vng.nl/omgevingswet

https://vng.nl/omgevingswet


In komend kwartaal beschikbaar…

Oefen zelf met maken vragenbomen in het Omgevingsloket

• met software van één of meer aangesloten leveranciers

• oefenomgeving beschikbaar (juli 2019 t/m maart 2020) 

• Volg een introductiecursus van de VNG 

• 12 juli 2019 in Utrecht (daarna vanaf september 2019) 

• Krijg ondersteuning vanuit leveranciers

Meer informatie:

https://vng.nl/omgevingswet

https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet


Praktijkcasus Waterschap Limburg

Beproeven hoe de volledige Waterschapsverordening inclusief 
geografische informatie en toepasbare regels kan worden 
opgesteld en beschikbaar gesteld via het DSO-LV

Chantal Jeuriëns

Ruben Zijlmans

Izakjan Dekker



Stappen

18/6/19

1. Opstellen van de Waterschapsverordening en Toepasbare regels: 
Chantal Jeuriëns

2. Het omzetten naar de standaarden en het aanbieden aan het 
DSO: Ruben Zijlmans

3. Het resultaat in het loket: Joyce de Jong

4. Resumé en Vervolgstappen: Izakjan Dekker



Als planmaker wil ik de Waterschaps-
verordening inclusief werkingsgebieden en 
toepasbare regels via het DSO beschikbaar 
stellen



18/6/19

Welke stappen hebben we gezet?



18/6/19

Situatie per 1 april 2019



Doelgerichte digitale regelgeving

18/6/19

1.Analyseren

2.Specificeren

3.Assembleren

4.Aanbieden



Vragenbomen

18/6/19

Toepasbare uitvoeringsregels:

1.Oppervlaktewateren 17 activiteiten

2.Waterkeringen 20 activiteiten

3.Grondwater 8 activiteiten



Omzetting van Keur naar
Waterschapsverordening

18/6/19



Werkingsgebieden

18/6/19

Gerelateerde geografie:

• Legger: kunstwerken, watergangen, zoneringen;

• Keur: bronbeken, onttrekkingen, varend onderhoud, 
kanovaart, gemotoriseerd varen, hydrologisch gevoelig 
gebied, drainage;

• Provincie: bufferzones verdroogde natuurgebieden, 
Feldbischbreuk, Venloschol en Roerdalslenk.



18/6/19



Conclusies

18/6/19

• Waterschap Limburg heeft de volledige Waterschapsverordening compleet. 

Ook de data voor de werkingsgebieden zijn compleet en aangeleverd.

• De in de vergunningchecker opgenomen toepasbare regels zijn eveneens 

aangeleverd.

• Bij het formuleren van de juridische regels check je continu de beschikbare 

geodata en toepasbare regels en herformuleer je de juridische en

toepasbare regels om zo veel mogelijk 
aan te sluiten op de belevingswereld 
van de initiatiefnemer.



Als leverancier en dienstverlener wil ik 
het Waterschap faciliteren bij het maken 
en beschikbaar stellen van hun regels in 
het nieuwe omgevingsloket.

Daarvoor is nodig:
1. Opstellen en omzetten van juridische 

regels naar de geldende standaard 
STOP/TPOD en aanbieden aan het 
LVBB.

2. Omzetten van de bestaande 
toepasbare regels naar de geldende 
standaard STTR en aanbieden aan de 

RTR.



Waterschapsverordening --> STOP/TPOD

18/6/19

• Bij het opstellen van de Waterschapsverordening
hadden we de volgende eisen:

- Makkelijk werkbare software voor juristen;



Waterschapsverordening --> STOP/TPOD

18/6/19

• Bij het opstellen van de Waterschapsverordening
hadden we de volgende eisen:

- Makkelijk werkbare software voor juristen;

- STOP/TPOD kunnen genereren.

Uitkomst was om gebruik te maken van 
plansoftware, in dit geval Dezta van 
Visma/Roxit.



Waterschapsverordening --> STOP/TPOD

18/6/19



Waterschapsverordening aanlevering

18/6/19

Issues: 

1. Connectie tussen LVBB en OZON begin q2 niet beschikbaar.

--> Oplossing: directe levering aan OZON was de logische keuze.

2. OZON gebruikt andere onderdelen van de aanlevering dan het 

LVBB. (voor de liefhebber: CIM OP en CIM OW).

--> Gevolg: Aanlevering aan OZON heeft ons veel geleerd over CIM 

OW.

3. Uiteindelijk was de levering op orde, maar in de geometrie zaten 

fouten.

--> Dit blijkt om een klein percentage te gaan, maar leidt tot 

onjuiste antwoorden dus hebben we deze niet toegevoegd aan de 

levering van de Waterschapsverordening.



Aanlevering Waterschapsverordening

18/6/19

Geodata input uit mail



Aanlevering Waterschapsverordening

18/6/19

Geodata input uit mail



Aanlevering Waterschapsverordening

18/6/19

Geodata input uit mail



Aanlevering Waterschapsverordening

18/6/19

Geodata input uit mail



Aanlevering Waterschapsverordening

18/6/19

Geodata input uit mail



Aanlevering Waterschapsverordening

18/6/19

Geodata input uit mail



Aanlevering Waterschapsverordening

18/6/19

Geodata input uit mail



Aanlevering Waterschapsverordening

18/6/19

Resultaat van de aanlevering:

• Hele Waterschapsverordening is beschikbaar in het DSO 
loket.

• De werkingsgebieden zijn niet meegenomen, hiervoor was 
de periode te kort.

• Functionele structuur is gevuld met de activiteiten uit de 
Waterschapsverordening met de daarbij behorende 
werkzaamheden.



Toepasbare regels aanleveren

18/6/19

• Het Waterschap Limburg heeft al toepasbare regels omdat ze 

gebruik van het juridisch loket Water.

• Doordat de keur en algemene regels beleidsneutraal zijn 

omgezet zijn de toepasbare regels voor de 

Waterschapsverordening identiek.

Te raadplegen op:

https://waterschap-limburg.vergunningen.info/

https://waterschap-limburg.vergunningen.info/


Toepasbare regels huidige dienstverlening

18/6/19



Toepasbare regels huidige dienstverlening

18/6/19



Toepasbare regels huidige dienstverlening

18/6/19



Toepasbare regels huidige dienstverlening

18/6/19



Toepasbare regels: STTR builder

18/6/19

Resultaat van de aanlevering:

• Toepasbare regels zijn succesvol aangeleverd aan de RTR 
en gekoppeld aan de functionele structuur Ze zijn dus 
raadpleegbaar in het DSO loket.

• Geovragen worden nog niet beantwoord omdat de geodata
bij de Waterschapsverordening niet beschikbaar is.

• Digikoppeling was wel succesvol gelegd, maar niet gebruikt 
wegens update omgevingen.

• We zijn niet toegekomen aan indieningsformulieren.



Aandachtspunten aanlevering

18/6/19

• De aanlevering was een intensief, maar constructief proces;

• Praktijkproeven blijken broodnodig om stappen te maken;

• Het was een fikse uitdaging om volgens andere standaarden 
(STOPLAP) te gaan werken terwijl die nog in wording was;

• Meer synergie nodig tussen juridische en toepasbare regels;

• CIM OP te complex;

• Door GIO's krijg je onwerkbare bestanden (400mb en 
groter);

• Geodata moet op orde zijn bij decentrale overheden;

• Werking en gebruik van werkzaamheden moet verder 
uitkristalliseren.



Vergunningcheck

Casus: 
- Bouwen brug 

(waterschap)
- Bomenkap (gemeente)
- Wasstraat (Rijk)

Ik wil mijn garagebedrijf “Auto en Emotie” uitbreiden 

met een tankstation en wasstraat aan de Genooyerweg

in Venlo. Ik wil daarom ook een brug aanleggen en een 

boom kappen. Welke vergunningen heb ik nodig?



De waterschapsverordening in 
inmiddels bekendgemaakt in 
het waterschapsblad...



-- en op overheid.nl



26 maart 2019



18/6/19

De regels zijn dan ook in de DSO 
Viewer Regels en Kaart te zien, 
waarin ze doorzoekbaar zijn!



26 maart 2019

Voor het gemak van de gebruiker 
is er de vergunningscheck



26 maart 2019

Nieuw: Snelbuttons naar 
veeluitgevoerde checks



Via het kadastraal perceel kies 
ik de locatie waar ik mijn 
tankstation wil starten



18/6/19

Ik kies welke werkzaamheden 
ik wil checken



18/6/19

Ik geef aan dat ik een tankstation 
wil starten, de bedrijfstak kan van 
invloed zijn op de regels



18/6/19

Nieuw: suggesties voor werkzaamheden 
die ik wellicht ook wil checken
(anderen kochten ook....)



18/6/19

Nieuw: als er geen vragenbomen 
gemaakt is, zoals voor Uitrit,  dan 
word ik daarover geïnformeerd



Ik zie nu ook de juridisch activiteiten, die 
gerelateerd zijn aan de werkzaamheid 
‘Tankstation starten’.
Na aanvinken worden ze toegevoegd 
aan mijn ‘winkelmandje’



Nu begint de check. Ik krijg nu per 
werkzaamheid geordend de vragen te zien. 
Hierin zijn vragen van het rijk, het waterschap 
en gemeente gecombineerd



Nieuw! Ik word erop geattendeerd dat 
er geen vragen zijn (in plaats van een 
lege groep)



....per werkzaamheid zie ik de 
conclusie, inclusief de juridische 
activiteit waar het verzoek voor 
gedaan moet worden. 



Opstellen aanvraag
Indienen aanvraag

Casus: 
- Bomenkap (gemeente)
- Wasstraat (Rijk)

Ik wil de eerste vergunningaanvragen doen voor 

mijn garagebedrijf “Auto en Emotie” aan de 

Genooyerweg in Venlo. 



26 maart 2019



18/6/19

Nieuw. Om een aanvraag te doen 
moet ik inloggen. Dat kan nu ook 
met DIGID, daarmee zijn de 
inlogmogelijkheden compleet



18/6/19

Nieuw. Ik vul mijn DIGID
gebruikersnaam en 
wachtwoord in





Ik start een nieuwe project, waarin ik 
al mijn vergunning aanvragen en 
meldingen kan beheren



Nu moet ik de locatie nog zelf kiezen; 
straks wordt dit voor-ingevuld vanuit 
de vergunningcheck.



Ik kies de activiteiten die ik wil 
aanvragen (straks direct mee 
vanuit de vergunningcheck)



18/6/19

Ik kan in een keer meerdere 
vergunningaanvragen en/of 
meldingen opstellen



Ik moet nu vragen 
beantwoorden om de 
vergunning aan te vragen
(=indieningsvereisten)



18/6/19

Nieuw. Meerdere 
documenten tegelijk 
uploaden



Nieuw. Via een koppeling met BRP 
worden mijn gegevens automatisch 
opgehaald



Nieuw. Ik kan nu kiezen
welke verzoeken ik nu wil 
indienen, en welke later



18/6/19

Op basis van de activiteit en 
locatie leidt DSO-LV af bij welke 
BG het moet verzoek moet 
worden afgeleverd



18/6/19

Ik zie dat mijn verzoek 
ingediend wordt bij 
gemeente Venlo....



18/6/19

Nieuw. Gemeente Venlo kan een 
behandeldienst aangeven per 
activiteit. Dit verzoek wordt bij 
RUD Limburg Noord afgeleverd



18/6/19

Nieuw. Menu-optie ‘mijn 
omgevingsloket’. Hier vind ik al 
mijn projecten, en kan ik onder 
verzoeken aanvullen.



Nieuw. ik kan zien welke verzoeken 
ik  al ingediend heb voor mijn 
project. Ook deze kan ik aanvullen.



Regels op Maat

Casus: 
- Wasstraat
- Tanken van Diesel

Ministerie van I&W

Ik als garagehouder wil weten welke milieu 

voorschriften en maatregelen ik moet nemen als mijn 

wasstraat straks operationeel is.



Nieuw. Maatregelen op maat! 



Nieuw. Ook ‘Maatregelen op 
maat’begint met het kiezen van 
de locatie, omdat de 
voorschriften en maatregelen per 
gebied kunnen verschillen



Nieuw. Vervolgens kies ik de 
werkzaamheden



Nieuw. Ik vul de vragen in, die 
beantwoord moeten worden om de 
juiste maatregelen af te drukken
(op maat!)



Nieuw. Ik kan nu een overzicht van 
de maatregelen opvragen en 
afdrukken



Nieuw. Ik krijg nu een overzicht in 
drie delen.



Nieuw. Deel 1: het voorblad met 
onder andere de printdatum, de 
gekozen locatie en de 
werkzaamheden



Nieuw. Deel 2: De checklist! De 
maatregelen staan voor iedere 
activiteit in volgorde waarin ik ze 
moet nemen, inclusief frequentie



Nieuw. Deel 3: Dit is het 
naslagwerk, met detailinformatie 
over de voorschriften



4. Resumé en vervolgstappen



Resumé

18/6/19

1. Het omzetten van de huidige Keur plus algemene regels naar 

een Waterschapsverordening met toepasbare regels is goed 

mogelijk.

2. Met de standaard STOP/TPOD nog in beweging is er nog wel 

veel uitzoekwerk en uiteindelijk handwerk nodig geweest.

3. Het is niet gelukt om de geodata van de juiste kwaliteit aan te 

leveren door:

• De hoge eisen aan de kwaliteit

• Het lang onduidelijk was wat de exacte eisen zijn



Vervolgstappen

18/6/19

1. Verder uitproberen hoe op basis van geo-informatie vragen 
vooraf zoveel mogelijk afgevangen kunnen worden.

3. De in deze praktijkproef opgedane leerervaringen gebruiken 
voor de doorontwikkeling van de STOP/TPOD standaarden.

4. Delen van de geleerde lessen zodat iedereen hier van kan 
profiteren.

5. Verder ontdekken hoe de volgende zaken werker:

• Indieningsvereisten

• Samenhang met de stelselcatalogus

• Relatie juridische activiteiten en werkzaamheden

• Wijzingingen op de regels doorvoeren



Samenwerken aan 
behandelen

18 juni 2019

Ik als vergunningverlener van gemeente Venlo wil 

met het waterschap en de regionale uitvoeringsdienst 

samenwerken aan deze vergunningsaanvraag



Nieuw. Ik kan een nieuwe 
samenwerking starten, zodra ik een 
verzoek ontvangen heb.



Nieuw. Ik vul nu de naam van de 
samenwerking en het 
verzoeknummer in

Venlo



Nieuw. De documenten van het 
ingediende verzoek uit de werkmap 
worden gekopieerd naar de 
samenwerkmap. Alle 
samenwerkingspartners kunnen 
nieuwe documenten toevoegen.



Nieuw. Hier is mijn overzicht van 
van al mijn lopende 
samenwerkingen



Samenwerkingsfunctionaliteit

18/6/19

DSO-LV levert in het basisniveau eerste samenwerkingsfunctionaliteit

1. Deze bestaat voornamelijk uit services, die aangeroepen kunnen 

worden door leveranciers

2. En een beperkte gebruikerstoepassing

3. Eind PI-11 (Q3 2019) komt een eerste versie beschikbaar in het 

samenwerkingsloket en ontwikkelaarsportaal!



Leveranciersdemo’s

• Leidschendam Voorburg

• Geodan/FloLegal: Nu aansluiten op het DSO en gelijk een 
betere dienstverlening

Gijs van Duijn



Praktijkproef: aanvraag ontvangen en behandelen

Leana Vlok
lvlok@lv.nl



Aanpak

Foto: Peter Lodder

Evenementenbeleid

Functionele 
classificatie

GEEN 
vragenbomen!

Doelgerichte 
regelgeving

Kunstmatige intelligentie Geen inconsistenties



DSO-LV

Toepasbare regels
Omgevingsplannen en 

verordeningen Afhandelen meldingen en vergunningen

Publicaties
LVBB

Match DeveloperPlanapplicatie Portaal Leefomgeving

TR checker
TR Aanvraag + 
meldingen

- Functionele structuur
- Werkingsgebieden

Externe bronnen

Kaartviewer

Basisregistraties
- Zaaksysteem
- Vergunningen
- Aantal 

Evenementen
- Bomen

Ontvangen van aanvragen
- STAM berichten
- Zaaksysteem als VTH of VTH gekoppeld 

aan Zaaksysteem

RTROZON “loket”

STOP/TPOD STAMSTTR

Duurzaam archiveren

API Gateway                          2Secure

Exxellence Zaaksysteem

Fase 1



Opstellen toepasbare regels

Foto: Peter Lodder



• Filmpje van Ad

https://www.youtube.com/watch?v=x3qUoiaXUvs&feature=youtu.be

https://youtu.be/x3qUoiaXUvs

https://www.youtube.com/watch?v=x3qUoiaXUvs&feature=youtu.be


Criterium

Conclusies

Verdere 
classificatie nodig



Classificatie 
geluidsprofiel



Aanleveren STTR-bericht

Foto: Peter Lodder



Regels succesvol 
met digikoppeling

in de Cloud



Functionele structuur 
met regel-

beheerobjecten

Register 
toepasbare 

regels





Indienen aanvraag

Foto: Peter Lodder













Raadplegen interne bron 
via Enable-U Secure (API 

Gateway)



Locatie al 2 
evenementen 
aangevraagd





Vraaggroepen





Raadplegen bron

















Registreren in zaaksysteem

Foto: Peter Lodder



Cloud  digikoppeling
heeft het  triggerbericht 

opgehaald



Interne integratielaag met 
de ZaakDMS motor



Zaak in zaaksysteem

Documenten



Registreren in VTH-systeem

Foto: Peter Lodder





Wensen DSO-LV

Foto: Peter Lodder











• Mondiger zijn van bevoegd gezagen

• Beter geïnformeerd en ingelezen

• Handreiking/functionele beschrijving

• Partners

• Strategie

• Capaciteit

• Leren door doen!

• Kans

Leerpunten en aanbevelingen



Vragen, opmerkingen, live demo’s

Joey Kortram Robin Goudeketting Lester Scheidema Toon van der Pas

Ad Overgaag
Miguel Hassink Rikke van der Heide Jeanet Rintjema

Jeroen van Amersfoort



Nu aansluiten op het DSO 

en gelijk een betere dienstverlening



Ruben Zijlmans

Productverantwoordelijke 

Victor van Katwijk Reinier Krins Simon Handgraaf

Business development Consultant & 
implementaties

Omgevingswet jurist



Geo-IT en Juridische IT

Geo-IT o.a. RuimtelijkePlannen.nl, BRO en 

Atlas voor de leefomgeving 

Juridische IT o.a. Juridische consultancy en 

Regelhulpen 



Doel van deze sessie

Maak vandaag toepasbare regels Die je morgen direct kunt 

gebruiken in je dienstverlening

En die je ook kunt aanleveren aan 

het DSO-lv wanneer je wilt



Zelf toepasbare regels maken

Artikel uit regelgeving (APV):



Zelf toepasbare regels maken

Artikel uit regelgeving = APV:

Vergunningplicht

Criteria



Zelf toepasbare regels maken
Geodan FLO Legal STTR builder 



Zelf toepasbare regels maken
Geodan FLO Legal STTR builder 



Zelf toepasbare regels maken
Geodan FLO Legal STTR builder 

Omzetten naar check met de STTR builder



Zelf toepasbare regels maken
Geodan FLO Legal STTR builder 



Zelf toepasbare regels maken
Geodan FLO Legal STTR builder 



Zelf toepasbare regels maken
Geodan FLO Legal STTR builder 



Toepasbare regels 
kunnen gebruikt 
worden in tooling zoals

https://oldenzaal.
vergunningen.info

Gelijk een betere dienstverlening

https://oldenzaal.vergunningen.info/
https://oldenzaal.vergunningen.info/










Formulier

Zaaksysteem













Andere voorbeelden

o Gemeente Haarlem
o Gemeente Oldenzaal
o Gemeente Amsterdam

o Waterschap Limburg

o Waterschap Stichtse Rijnlanden

o Waterschap Vallei en Veluwe

o Provincie Utrecht
o Provincie Noord-Holland
o Provincie Overijssel

https://haarlem.vergunningen.info/
https://oldenzaal.vergunningen.info/
https://waterschap-limburg.vergunningen.info/
https://hdsr.vergunningen.info/
https://vallei-veluwe.vergunningen.info/


Toepasbare regels en het DSO

STTR Builder

Ozon

Digikoppeling

Vergunningen 

database

Knooppunt

Register 

toepasbare 

regels

LVBB



www.flolegal.nlwww.geodan.nl



Met dank aan

IPO/BIJ12

Sweco

Waterschap Limburg

FLO legal

EnableYou

Solviteers

Knowledge Values

Roxit

Yenlo

Berkeley Bridge

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Geodan

Informatiepunt

IPO, UvW, VNG

Ontwikkelteams van Kadaster, 
Rijkswaterstaat, KOOP, Geonovum

BZK, Eenvoudig Beter

Deelprogramma DSO


