Vragen en antwoorden bij de functionele demonstratie
tijdens de DSO-dag op 18 juni 2019
Inleiding
Dit is een overzicht van de vragen die tijdens de functionele demonstratie zijn gesteld.
We publiceren de vragen waar een antwoord op is gegeven tijdens de demonstratie.
Vragen die niet in enkele zinnen te beantwoorden zijn over de DSO-dag publiceren we
niet.

Vragen over de vergunningcheck en aanvraag
Voor de ene activiteit heb ik een melding nodig, voor de andere activiteit een
vergunning. Kan de melding en vergunning in 1 formulier?
Ja.
Moet je al die vergunningen los aanvragen of wordt het een
ketensamenwerking?
De aanvragen worden in het Omgevingsloket als 1 aanvraag aangeboden aan de
gebruiker. Nadat de aanvraag is ingediend door de gebruiker wordt deze in losse
verzoeken bij diverse bevoegd gezagen ingediend.
In de demo werd een locatie geprikt voor kappen van een boom. Stel dat er
meer bomen staan waarvan een monumentale, hoe weet ik dan of ik de juiste
boom aanklik?
In Regels op de Kaart klik je een locatie aan, geen boom.
Werkingsgebieden, is het mogelijk om te koppelen of te linken aan een
kadastraal object of een ander bestaand basis of kernregistratie object?
In Regels op de Kaart klik je een locatie aan, niet een object.
Hoe weet een gebruiker (inwoner) wanneer hij op maatwerk-maatregelen
moet klikken?
Deze toepassing is alleen voor professionals.
Kunnen evenementenvergunningen en andere typen vergunningen via het
Omgevingsloket aangevraagd worden?
Ja, als de overheid in kwestie deze aanvraag in het Omgevingsloket heeft gezet.
Hoe gaan we besluiten (resultaten van vergunningen) terugkoppelen in het
DSO?
In het basisniveau worden besluiten niet teruggekoppeld in het Omgevingsloket, maar
rechtstreeks via bevoegd gezag en publicatie via DROP.
Aan een perceel kunnen verschillende type watergangen liggen waaraan
verschillende regels hangen. Op al die watergangen kan een brug geplaatst
worden. Hoe gaat het DSO daarmee om?
Komend kwartaal wordt een ontwerp gemaakt.

Toetst een rechter aan juridische regels of toepasbare regels bij beroep?
Juridische regels.

Vragen over de LVBB, geodata en Regels op de Kaart
Is er een overzicht welke geodata beschikbaar moet zijn voor aansluiting?
Ja, binnenkort op de website.
Welke geodata moet op 1-1-2021 goed zijn?
Provincies moeten per 1-1-2021 hun verordeningen met werkingsgebieden
gepubliceerd hebben.
Welke geodata moeten gemeenten op 1-1-2021 op orde hebben?
Van een bestemmingsplan in bijv. IMRO2012 in ruimtelijkeplannen.nl moet 1-1-2021
de geodata op orde zijn om vindbaar te zijn in Regels op de Kaart in het
Omgevingsloket. Zie ook het Data op Orde traject op de website van Geonovum
Kan ik geometrie zelf valideren als overheid?
Ja, via de validatieservice van de LVBB.
De geometrie moet gevalideerd worden door de landelijke partij net als bij de
BGT?
Klopt, de LVBB werkt samen met Kadaster voor geovalidatie. De LVBB-validatieservice
doet deze check.
Waarom zijn de coördinaten in de kaart niet in RD?
Het DSO ondersteunt RD en ETRS89.
Wat zijn GIO’s?
GIO is een geometrisch informatieobject.
Waar staat CIM OP voor?
CIM OP, is het conceptueel informatiemodel overheidspublicatie.
Kun je juridische regels aan meerdere werkingsgebied koppelen?
Ja.
Wordt digitaal aansluiten aan LVBB verplicht of blijft handmatig opvoeren
beschikbaar?
Wordt verplicht.

Hulp en tips
Waar kun je aanmelden voor introductiecursus toepasbare regels publiceren?
Via website VNG.
Wanneer en waar worden de leerervaringen gepubliceerd?

Op de website aandeslagmetdeomgevingswet.nl onder Praktijk worden diverse
leerervaringen gepubliceerd.
Op basis van de leermomenten, wat jullie advies voor de gemeenten die nog
moeten beginnen.
Begin zo snel mogelijk. Kom naar de slagsessies in juli.
Klopt het dat er door VNG een marktverkenning is uitgezet en waar kan ik de
antwoorden van de leveranciers vinden?
Dat klopt, kijk op de website van VNG voor informatie.
Wanneer komt het aanbod van software voor toepasbare regels via VNG
beschikbaar?
VNG levert geen software. Je kunt je wel via VNG inschrijven voor gebruik van een
oefenomgeving voor toepasbare regels.

