
Try-out: 
Je gaat pas begrijpen 
hoe te gebruiken door 
ermee te werken

Try-out: 
Je gaat het begrijpen 
door ermee te werken

Welkom!

Functionele Kwartaaldemonstratie 

Digitaal Stelsel Omgevingswet 
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• Daniel van Dijk (Gemeenten)

• Mirella van der Velde (Waterschappen)

• Nol Witte (Omgevingsdienst Midden Holland)

• Johannes Battjes (Roxit)

• Sieb Wedzinga (Gemeente Valkenswaard)

• Rob van der Plassche (Berkeley Bridge)

• Martin Brederoo (product management DSO-LV)

• Pieter Meijer (product management DSO-LV)

• 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



Integraal beeld voor de gebruikers

27 maart 2019

Planmaker

Belanghebbende Vergunningverlener

Initiatiefnemer



Demo’s en praktijkproeven

2

1
Tonen Natuurgebieden
Praktijkproef 
Informatiehuis Natuur
Informatiehuis Ruimte

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?

3

Omgevingsvisie tonen
Gemeente Rotterdam

3 3

4

4

2

4

Van juridische tekst naar 
Vragenbomen
Waterschap Drents 
Overijsselse Delta

Complexere vergunning-
check & aanvraag
Rijk

11

1 4



Praktijkvoorbeelden

1

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?

4

Bekendmaken en 
Beschikbaar stellen 
Omgevingsregeling 
Rijk, Eenvoudig Beter

3 3 3

Ontvangen 
Vergunningsaanvraag
Omgevingsdienst Midden 
Holland
ROXIT

Opstellen en beheren van 
Toepasbare Regels
Aansluiting bij DSO
Gemeente Valkenswaard
Berkeley Bridge

1

2

4

2
Provinciale Verordening 
STOP v0.97 en Muteren
Koppeling met plansysteem
Provincie Gelderland
Tercera

3

3



Doel PI-9

• Try-out versie DSO-LV

• Doe het zelf koppelen met DSO-LV

• V0.97 gebruik in de keten (gelukt t/m LVBB)

• Omgevingsloket: Afleiding bevoegd gezag

• Omgevingsloket: authenticatie met e-herkenning; voorinvullen NHR

• Ontwerp samenwerkingsfunctionaliteit

• Bruikbaarheid gebruikersvoorzieningen in praktijk toetsen en verhogen

• Voorbereiden publicatie omgevingsregeling in PI-11 (productie content)

• Volledige en actuele ontsluiting van alle bestemmingsplannen

• Verkenning aansluiten informatieproduct (Natuur)-> aansluitvoorwaarden



Publicatie Omgevingsregeling Rijk

Internetconsultatie

Pieter Meijer

Francine L’Ortye



Omgevingsregeling: het eerste 
wetgevingsproduct in STOP/TP





Landelijke voorziening 
bekendmaken en beschikbaar 
stellen

Casus: Omgevingsregeling

Programma Eenvoudig Beter

Het Rijk wil de grenzen van de locaties in de 
Omgevingsregeling tonen, zodat eenieder er 
kennis van kan nemen/op kan reageren in de 
Internetconsultatie
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Wat: 
geometrie van grenzen van 
locaties waar specifieke regels 
gelden

Hoe: 
specifieke regels in Wet, Amvb, Or 
straks via annotaties koppelen aan 
locaties

Voordelen:
- op 1 plek
- digitaal i.p.v. PDF

DSO:

Beproeving nieuwe digitale wijze 
behandelen geo in LVBB

Geometrische 
begrenzing 



Hier een tekstvoorbeeld uit de 
Omgevingsregeling waar naar 
grenzen verwezen wordt
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Voorjaar 2018: 
alvast grenzen afstemmen met 
provincies, gemeenten en 
waterschappen om fouten te 
detecteren

Aparte viewmogelijkheid in DSO 
omgeving ontwikkelt

Veel bruikbare reacties 
opgeleverd!

Voorjaar 2018 
Informatie-
uitwisseling

Voorbeeld met verschillende 
grenzen informatie-
uitwisseling 2018
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www.internetconsultatie.nl

Er was nog geen viewer 
beschikbaar om geografische 
grenzen te tonen

Die is door KOOP gemaakt, 
daarbij is geoefend met de DSO-
wijze van behandelen geografie

Februari 2019
Consultatie 
Omgevingsregeling

http://www.internetconsultatie.nl/


De Omgevingsregeling op 
pagina Internetconsultatie, 
vanuit hier doorklikken naar 
een viewer



Via de links kon je doorklikken 
naar een landingspagina
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De begrenzingen worden in een 
viewer getoond
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En deze kunnen worden 
uitvergroot om de precieze 
ligging te bekijken



Het was van belang grenzen die 
bij elkaar horen ook bij elkaar te 
kunnen tonen

Zelf meerdere grenzen met 
elkaar combineren kan nog niet. 
Dat kan straks in het DSO wel



• Binnengekregen reacties 
worden verwerkt

• Publicatie Omgevings-
regeling najaar 2019

• Invoeringsregeling:
bevat bijvoorbeeld 
beperkingengebieden 
voor (vaar)wegen en 
spoor 

Vervolg



Conclusies

1. Op deze manier bleek het goed mogelijk de grenzen van 
locaties in de Internetconsultatie mee te nemen

2. Het digitaal tonen van werkingsgebieden op de kaart in
plaats van met PDF met succes beproefd



Praktijkproef Natuurgebieden in de viewer

Viewer

Informatiehuis Ruimte

Informatiehuis Natuur

Renee Bekker

Martin Brederoo



Doelen

• Provincies: ervaring opdoen met het ontsluiten van een 
informatieproduct

• Inzicht vergaren in hoe informatie goed te ontsluiten is in 
samenhang met regels

• Nog even niet: gebruiken van deze informatie in toepasbare 
regels/vragenbomen



Tonen Natuurgebieden in de 
Viewer

Casus: Bouwen in of bij 
natuurgebieden

Interprovinciaal Overleg 
/BIJ12

Ik heb een groothandel in watersportartikelen 
en wil graag in Zwolle een zichtlocatie bij het 
water èn met een goede uitsluiting.

Als gemeente wil ik een 
omgevingsplan gaan 
maken, maar waar gelden 
welke instructieregels over 
natuur?



26 maart 2019



Ik zoek het gebied 
‘Hessenpoort’ op



De viewer toont mij het 
contour van dit gebied met 
de geldige plannen. 



Ik kan de geldende plannen en 
regels raadplegen.
Nieuw: hiervoor wordt nu de 
juiste verbeelding gebruikt.



26 maart 2019

Voorbeeld van een ander plan 
waarbij de juiste verbeelding 
nu wordt gehanteerd. 
Boven het beeld in Ruimtelijke 
Plannen, onder in het DSO.

Juiste verbeelding in het DSO



26 maart 2019

En zijn regels niet 
gestructureerd dan zijn ze toch 
zichtbaar….



26 maart 2019

… en worden de regels uit het 
plan via een link toegankelijk 
gemaakt.



In de kaart kan ik nu ook 
meten, zowel afstand als 
oppervlakte. Zo weet ik of 
mijn initiatief wel past.

Meten in de kaart nu mogelijk



Op tabblad ‘informatie’ kan ik 
aanvullende informatie over dit 
gebied vinden waar ik mogelijk 
rekening mee moet houden.



Nieuw – Gegevens over 
natuurgebieden (Natura 
2000 en Natuurnetwerk 
Nederland)

Informatie over natuurgebieden 
beschikbaar in DSO



Nieuw – Alle informatie over 
het Natura 2000 gebied is via 
een link toegankelijk.



...zoals informatie over 
habitattypen en -soorten



En ook het beheerplan van 
de Provincie is te raadplegen



Ik kijk nu naar het tweede 
gebied; welk habitat is dit?



Met hulp van de luchtfoto is 
dit snel te zien



wanneer het tonen van dit 
gebied even uitgeschakeld 
wordt



Welke regels gelden nu in 
het Natuurnetwerk 
Overijssel?



In de toekomst staat dat in 
de Omgevingsverordening in 
het DSO, maar ook nu al te 
zien.

Via externe link naar omgevingsverordening



Hier kan ik zien welke 
instructieregels er voor de 
gemeente gelden voor hun 
omgevingsplan.

Via externe link naar omgevingsverordening



Conclusies

• Steeds meer bestemmingsplan informatie beschikbaar, ook 
als plannen niet gestructureerd zijn. 

• Veel verbetering “onder de motorkap” in de Viewer, 
waaronder flinke snelheidsverbetering, meten in de kaart.

• Natuur:
• Het is gelukt om Natura 2000 gebieden en het 

Natuurnetwerk Nederland te tonen als Informatieproduct 
in het DSO, in samenhang met regels.

• Nog werk te doen, bijvoorbeeld soms niet compleet.
• Nog vragen over de werking in de toekomst: soms zitten 

de regels in Omgevingswet besluiten, soms ook niet.
• Gebruik in toepasbare regels is niet meegenomen in dit 

kwartaal.



Praktijkproef Omgevingsvisie

Digitaliseren Omgevingsvisie

Gemeente Rotterdam

Daniël van Dijk



Omgevingsvisie in DSO-LV

Thema:
• Circulaire Stad
• Binnenstad 

Gemeente Rotterdam 

Als gemeente Rotterdam wil ik de verkenning 

van mijn omgevingsvisie tonen in DSO-LV: hoe 

werkt dit en hoe ziet het eruit?



Wat willen we testen?

• of de inhoud van de visie in het ‘Toepassingsprofiel Omgevingsvisie’ kan 
worden gezet. Focus op twee onderwerpen:

• Circulaire Stad – onderwerp

• Binnenstad - gebied

• of de tekst van de visie (via annoteren) digitaal kan worden gekoppeld 
aan de gebruikte kaarten en illustraties;

• of de visie succesvol kan worden aangeboden aan de ‘Landelijke 
Voorziening voor Bekend maken en Beschikbaar stellen’ (LVBB);



Hoe kunnen wij deze omgevingsvisie 
(nu in pdf) digitaliseren?



Context: verbeterdoel ‘anders werken’

• De inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak
van het omgevingsrecht vergroten.

• De fysieke leefomgeving samenhangend benaderen.

• Integraal werken, in de geest van de omgevingswet



Belangrijk: “De gebruiker centraal”

Wat is de informatiebehoefte van persona’s:

Friso: de initiatiefnemer

Rogier: de planmaker

Wat zoeken zij en is dit te vinden? 

Op basis van de informatiebehoefte Omgevingsvisie bekijken



Rotterdam maakte een 
stappenplan om te bepalen 
of de visie voorziet in de 
informatiebehoefte



Stap 1: bepaal de 
toekomstige gebruiker



Stap 2: kan de gebruiker 
vinden wat hij zoekt?



Ook schetsten de deelnemers hoe 
ze de visie op het scherm willen zien



Test digitaliseren omgevingsvisie.
• Buiten DSO
• Op basis van het concept  

Toepassingsprofiel 
Omgevingsvisie



Variant 1: Tekst in het 
toepassingsprofiel Omgevingsvisie 
als XML en HTML.

De tekst is ‘machineleesbaar en 
mensleesbaar’.



Variant 2: Tekst via annotaties
gekoppeld aan het 
werkingsgebied



Variant 2: Tekst via annotaties
gekoppeld aan het 
werkingsgebied



Conclusies & Leerpunten

• Digitaliseren helpt te structureren (en andersom)

• Mensen van digi én inhoud vanaf begin

• Denk vanuit informatiebehoefte gebruikers

• Verbinden tekst en kaarten/illustraties geslaagd



Vervolg Praktijkproef

• Doorontwikkelen Toepassingsprofiel 
Omgevingsvisie

• Verder met ‘annoteren’

• Aanbieden aan DSO/LVBB



STOP/TPOD 0.97 – Verordening Gelderland 
– mutatiebesluit 

Aan de hand van een aantal praktijkproeven

Provincie Gelderland

Provincie Zuid-Holland

Tercera, MD Kwadraat

Jolanda van Gils

Lieuwe Koopmans



STOP v0.97
Muteren provinciale 
verordening
Plansysteem koppelen

Provincie Gelderland
Tercera

Als provincie Gelderland wil ik mijn provinciale 
verordening in STOP/TPOD V0.97 in het DSO 
laden en daarna muteren zodat ik hiermee 
ervaring opdoe



Werkplaats STOP TPOD 0.97

27/3/19

• Omgevingsdocumenten/voorbeeldcontent in nieuwe standaard (XML)

• Vragen en dilemma’s bespreken, perspectieven uitwisselen, stap voor stap 

bouwen

• Opleveren van content

• Leidt tot nuttige feedback van de standaard

• Resultaat: volledig opgebouwde documenten van de Provincie Gelderland 

(verordening en mutatiebesluit), de provincie Zuid-Holland, en Waterschap 

Drents Overijsselse Delta. 

• Aansluiten? Inhoudelijke deskundigen van de overheden in combinatie met 

leverancier … graag!



27/3/19

Omgevingsverordening in 
STOP/TPOD V0.97 door meerdere 
provincies door de LVBB gevalideerd



STOP/TPOD 0.97 – Verordening 
Gelderland – mutatiebesluit 

27/3/19

Stap 1 door Provincie Gelderland

Annoteren van de Omgevingsverordening Gelderland (in MS-Excel)

Stap 2 door Tercera met DSO en Gelderland in Werkplaats 

Het realiseren van de Omgevingsdocumenten in STOP/TPOD V0.97 in XML, 

zowel initieel besluit en wijzingingsbesluit Provinciale verordening

Stap 3 door Tercera

Digikoppeling realiseren met LVBB en voorbeeldbestanden aanbieden aan 

Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (LVBB)

Stap 4 door KOOP (LVBB)

Initieel besluit publiceren, initiële Provinciale Verordening publiceren, 

wijzigingsbesluit publiceren, wijziging consolideren in Provinciale Verordening 



STOP/TPOD 0.97 – Verordening 
Gelderland – mutatiebesluit 

27/3/19

Stap 1 door Provincie Gelderland

Annoteren van de Omgevingsverordening Gelderland (in MS-Excel)

Stap 2 door Tercera met DSO en Gelderland in Werkplaats 

Het realiseren van de Omgevingsdocumenten in STOP/TPOD V0.97 in XML, 

zowel initieel besluit en wijzingingsbesluit Provinciale verordening

Stap 3 door Tercera

Digikoppeling realiseren met LVBB en voorbeeldbestanden aanbieden aan 

Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (LVBB)

Stap 4 door KOOP (LVBB)

Initieel besluit publiceren, initiële Provinciale Verordening publiceren, 

wijzigingsbesluit publiceren wijziging consolideren in Provinciale Verordening 



Oefenen met Annoteren door provincie 
Gelderland

27/3/19

Voorbeeld van een 

deel van de Excel hier 

toevoegen
Tweeledig doel:
‘omgevingswetproof’ OV
review 0.97 Standaarden



Geannoteerde verordening Gelderland (in 
Excel)

27/3/19

Samen met de juristen
± 225 artikelen, 400 leden
Hoe is de verordening 
opgebouwd, hoe annoteren 
we?



Geannoteerde verordening Gelderland

27/3/19

Soms artikelen 
splitsen…soms redactioneel 
oplossen



27/3/19

Alles bij elkaar in 1 Excel-
tabel

Geannoteerde verordening Gelderland



27/3/19

En overzetten naar nieuwe 
OW-plansoftware

Een geannoteerde 
Verordening te gebruiken 
voor bepalen beste 
inhoudsopgave (groeperen 
per onderwerp, gebied, of 
type regel) 

Geannoteerde verordening Gelderland



STOP/TPOD 0.97 – Verordening 
Gelderland – mutatiebesluit 

27/3/19

Stap 1 door Provincie Gelderland

Annoteren van de Omgevingsverordening Gelderland (in MS-Excel)

Stap 2 door Tercera met DSO en Gelderland in Werkplaats 

Het realiseren van de Omgevingsdocumenten in STOP/TPOD V0.97 in XML, 

zowel initieel besluit en wijzingingsbesluit Provinciale verordening

Stap 3 door Tercera

Digikoppeling realiseren met LVBB en voorbeeldbestanden aanbieden aan 

Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (LVBB)

Stap 4 door KOOP (LVBB)

Initieel besluit publiceren, initiële Provinciale Verordening publiceren, 

wijzigingsbesluit publiceren wijziging consolideren in Provinciale Verordening 



27/3/19



27/3/19

• regelkwalificatie = instructieregel
• Normadressaat = gemeentebestuur

Tekst

Geo-
informatieobject

functionele
annotaties

juridisch

service-
product



27/3/19



Doelgroep 1. “de fanatieke lezer”

27/3/19



Doelgroep 2. “de makkelijke lezer”

27/3/19



27/3/19

Rood = juridische deel

Groen = serviceproduct (o.a. functionele annotaties)



Vertalen naar STOP/TPOD

27/3/19



27/3/19

MS Word                               STOP/TPOD



STOP/TPOD 0.97 – Verordening 
Gelderland – mutatiebesluit 

27/3/19

Stap 1 door Provincie Gelderland

Annoteren van de Omgevingsverordening Gelderland (in MS-Excel)

Stap 2 door Tercera met DSO en Gelderland in Werkplaats 

Het realiseren van de Omgevingsdocumenten in STOP/TPOD V0.97 in XML, 

zowel initieel besluit en wijzingingsbesluit Provinciale verordening

Stap 3 door Tercera

Digikoppeling realiseren met LVBB en voorbeeldbestanden aanbieden aan 

Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (LVBB)

Stap 4 door KOOP (LVBB)

Initieel besluit publiceren, initiële Provinciale Verordening publiceren, 

wijzigingsbesluit publiceren wijziging consolideren in Provinciale Verordening 



Digikoppeling met LVBB

27/3/19



27/3/19

Met Digikoppeling adapter 
aansluiten op LVBB



27/3/19

Digikoppeling adapter –
Berichten verkeer en 
validatie resultaat
na validatie; publiceren

LVBB Status: 
gepubliceerd



27/3/19

LVBB Status: 
gepubliceerd



27/3/19

Digikoppeling adapter 
LVBB gevalideerd en 
gepubliceerd initieel besluit



27/3/19

Digikoppeling adapter 
LVBB gevalideerd en 
gepubliceerd wijzigings
besluit



Wat hebben we al bereikt?

27/3/19

de fanatieke lezer kan: 

• de doorlopende juridische tekst lezen 

• zien voor welk gebied welk artikel of lid geldt

de luie lezer kan: 

• de doorlopende juridische tekst lezen 

• zien voor welk gebied welk artikel of lid geldt

• selecteren op basis van de annotaties
(bijvoorbeeld laat me alle instructieregels uit de verordening van 

Gelderland zien binnen het grondgebied van de gemeente Arnhem)



Onze bevindingen
Tijdens bouwen software en tijdens pilots

27/3/19

1. relatief veel vrijheid in de standaard
(bijvoorbeeld annotaties aan hele artikel en/of 
aan een woord)

2. Op andere punten zijn de standaarden 
dwingend
(bijvoorbeeld nummering per lijst-item)

3. Tijdsaspect
(mutatiebesluiten)



Onze bevindingen: functionele annotaties niet verplicht

27/3/19



STOP/TPOD 0.97 – Verordening 
Gelderland – mutatiebesluit 

27/3/19

Stap 1 door Provincie Gelderland

Annoteren van de Omgevingsverordening Gelderland (in MS-Excel)

Stap 2 door Tercera met DSO en Gelderland in Werkplaats 

Het realiseren van de Omgevingsdocumenten in STOP/TPOD V0.97 in XML, 

zowel initieel besluit en wijzingingsbesluit Provinciale verordening

Stap 3 door Tercera

Digikoppeling realiseren met LVBB en voorbeeldbestanden aanbieden aan 

Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (LVBB)

Stap 4 door KOOP (LVBB)

Initieel besluit publiceren, initiële Provinciale Verordening publiceren, 

wijzigingsbesluit publiceren, wijziging consolideren in Provinciale Verordening 



27/3/19

Besluit vaststellen initiële 
Omgevingsverordening



27/3/19

Geconsolideerde (initiële) 
Omgevingsverordening



27/3/19

Besluit waarin wijziging is 
opgenomen



27/3/19

De geconsolideerde regeling 
waarin art. 3.6 is toegevoegd



Samenvatting en conclusies

1. Gelderland heeft ervaring opgedaan met het annoteren van 
een provinciale Verordening

2. Die is in de Werkplaats omgezet in valide STOP/TPOD V0.97 
XML bestanden (initieel en voor wijziging)

3. Tercera heeft een Digikoppeling verbinding met de LVBB tot 
stand gebracht

4. Via die verbinding zijn de voorbeeldbestanden naar de LVBB 
gestuurd

5. Die kon hiermee het besluit officieel bekendmaken en een 
geconsolideerde regeling publiceren

6. Ook kon een wijzigingsbesluit verwerkt worden en in een 
nieuwe versie van de regeling geconsolideerd worden. 



Pauze

Try-out: 
Je gaat pas begrijpen 
hoe te gebruiken door 
ermee te werken



Praktijkproef Complexere (milieu) casus

Vergunningcheck en –aanvraag: Starten Garage

Ministerie van I & W

Joyce de Jong



Vergunningcheck
Opstellen
Indienen

Casus: milieuregels

Ministerie van I&W

Ik als toekomstig garagehouder wil een garage

starten met een wasplaats en een tankstation. 

Welke milieu-meldingen en aanvragen moet ik doen?



26 maart 2019



Via mijn postcode kies ik de 
locatie waar ik mijn 
garagebedrijf wil starten



Ik kies werkzaamheid: 
garagebedrijf starten. Deze zie ik 
in mijn winkelmandje



Nieuw! Ik zie nu ook werkzaamheden die 
vaak voorkomen bij het starten van een 
garage. Zoals een supermarkt of 
benodigde bouwvergunningen. 
Een soort  ‘anderen kochten ook...’ -optie. 



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.



Ik beantwoord de vragen. Dubbele 
vragen worden alleen de eerste keer 
getoond.
Dit betekent wel: in samenhang 
toepasbaar maken



Nieuw! Op het conclusiescherm wordt 
per werkzaamheid de conclusie 
getoond.... 



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

Nieuw. Toelichting bij 
conclusie



Nieuw. Om een aanvraag te doen 
moet ik inloggen. Dat kan nu met 
e-herkenning, voor bedrijven en 
overheidsinstanties 



Nieuw. Ik omschrijf mijn 
project. Wijzigen van naam en 
omschrijving is nu ook mogelijk.



Nu moet ik de locatie nog 
missen; straks wordt dit 
vooringevuld vanuit de check.



Ik moet nu vragen 
beantwoorden om de 
vergunning aan te vragen
(=indieningsvereisten)
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Nieuw. Als er geen vragen zijn, 
of bijlagen gevraagd worden,  
word ik geinformeerd



Nieuw. Via een koppeling met het 
Handelregister worden mijn bedrijfs-
gegevens automatisch opgehaald
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Nieuw. De aanvraag bestaat uit 
meerdere verzoeken. Op basis 
van de activiteit en locatie leidt 
DSO-LV af bij welke BG het moet 
verzoek moet worden afgeleverd



Nieuw. Elk verzoek kan ik toelichten.
Na aanvinken van de verklaring kan ik 
elk verzoek desgewenst los indienen



Nieuw. Ik krijg nu een overzicht welke 
verzoeken waar zijn ingediend, inclusief 
het ‘verzoeknummer’ ter referentie



Nieuw. Verbeterde 
foutboodschappen



Nieuw. In ‘mijn omgevingsloket’ 
kan ik mijn projecten beheren 
(zoeken, toevoegen, wijzigen, 
verwijderen)



Nieuw. Per project zie ik de voortgang  
en status. Ik kan tussentijds pauzeren 
en een verzoek later aanvullen.  



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



Conclusies

• Ook (complexere, samengestelde) milieuaanvragen kunnen 
nu gecheckt, opgesteld en ingediend worden (AIM)

• Gerelateerde activiteiten helpt de initiatiefnemer om een 
complete check en aanvraag te doen

• Met het nieuwe ‘toelichtingen op conclusies’ kan je een 
conclusie in context plaatsen, zoals bijvoorbeeld een link 
opnemen naar een zorgplicht.  

Deze casus komt in PI-10 in de try-out beschikbaar



Praktijkproef Tien Activiteiten

Tien activiteiten Waterschap

Verordening en Toepasbare regels

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Samen met: Esri – Knowledge Values – Geodan Flo Legal - Tercera

Mirella van der Velde



Doelen:

- Wat hebben wij als waterschap nog 

aan werk te verwachten?

- Kunnen wij een 

waterschapsverordening in STOP-

TPOD 0.97 opleveren?

- Zijn wij in staat toepasbare regels 

volgens STTR aan te leveren, inclusief 

werkingsgebieden?

- En hoe houden beide verband met 

elkaar?

Als waterschap Drents Overijsselse Delta wil ik 
10 veelvoorkomende activiteiten publiceren in 
de LVBB en omzetten in vragenbomen
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1. Beplanting, klein object

2. Bodemonderzoek

3. (Ver)bouwen van een gebouw

4. Dempen en graven

5. Grondwateronttrekkingen

6. Kabels en leidingen

7. Onttrekken water uit een oppervlaktewaterlichaam voor 

beregening of bevloeiing

8. Ontwatering

9. Verharding en klein onderhoud aan wegen

10. Verwijderen van werken en beplanting

11. (Anti-worteldoek)

Keur en Algemene regels omgezet naar 
toepasbare regels voor een aantal 
veelvoorkomende activiteiten 



Uitwerking
Vanuit de doelen van ons waterschap … (is het logisch model)

Stap 1: aanleveren juridische regels

- Keur en algemene regels omzetten in activiteiten voor een gedeeltelijke 

Waterschapsverordening voor WDO Delta. 

- Werkingsgebieden toevoegen

- Aanleveren aan het LVBB in STOP/TPOD formaat versie 0.97

Stap 2: aanleveren toepasbare regels

- aanleveren huidige toepasbare regels aan RTR in STTR formaat versie 0.9

Stap 3: Werking in het loket

- Werken de toepasbare regels en juridische regels ‘samen’ in het loket?

Juridische regels, toepasbare regels 
én werkingsgebieden zijn in het 
DSO geladen
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Stap 1 juridische regels aanbieden

Nieuw Omzetten naar STOP TPOD 
0.97 van de verordening is gelukt



Stap 1

- We starten met 2 activiteiten om de keten ‘rond’ te krijgen

- Activiteit: aanleggen drainage & dempen oppervlaktewater

- Juridische regels gemaakt op basis van Keur en algemene regels.

- structuur herordenen door activiteitgericht

- Werkingsgebieden koppelen

- is een gebied waar de regel werkt, niet waar hij niet werkt!

- zijn vaak niet gelijk aan bronbestanden

- Het zijn geosommetjes, waardoor ze onherkenbaar worden voor 

gebruiker en regelmaker.

- We voorzien hierdoor beheerproblemen van de eigen lagen en die 

van andere overheden.

Nieuw Maken van geo-sommetjes 
van verschillende kaartlagen



“Geosommetjes”

Art 2. Er is een meldplicht voor het aanleggen van drainage in een 

[beschermingszone oppervlaktewaterlichaam] dat in een [veenweidegebieden 

en/of beekdalen] ligt als je. 

- de drainage niet dieper dan 0.8m wordt aangelegd en 

- de drainage geen peilgebieden verbindt.

Geosommetje:

[beschermingszone oppervlaktewaterlichaam] binnen [veenweidegebieden 

en/of beekdalen] = Werkingsgebied art. 2 melding.

Huidige kaart beekdal/ 
veenweidegebied

Huidige kaart wateren



Dit gebied is in de legger van 
het waterschap aangemerkt 
als beekdal of 
veenweidegebied



De blauwe delen zijn 
aangemerkt als water



Het werkingsgebied voor de 
drainageregel is daar waar  
beekdal/ veenweidegebied 
overlapt met water



Stap 2 Omzetten van ons model 
richting STTR 
Hiervoor heeft WDOD een 
vragenboom aangeboden aan 
DSO-LV



Vragenboom activiteit 
‘aanleggen drainage’ 



Vragenboom activiteit ‘aanleggen 
drainage’ : dieper dan 80 cm: 
vergunning aanvragen



26 maart 2019



Kiezen van de locatie voor 
de  vergunningscheck

Dit is een locatie buiten het 
werkingsgebied 
veenweide/watergang



Kiezen van de activiteit voor 
de  vergunningscheck



We zien nu de vragen die DOD 
gemaakt heeft voor activiteit 
‘afwatering aanleggen’

In dit geval is het enige 
relevante: dieper of minder 
diep dan 80 cm



.. En zien nu het resultaat van 
de vergunningscheck: 
‘meldingsplichtig’



Als we de check op een andere 
locatie uitvoeren.... (namelijk 
binnen het werkingsgebied)



Voor dezelfde activiteit... 
(afwatering aanleggen)...



Dan hoeven we geen enkele 
vraag te beantwoorden....



Want de conclusie is altijd: 
vergunningplichtig



Conclusies

• Geometrieën

• Al die sommetjes leiden tot grote geo-bestanden 

• Geometrieën zijn lastig meteen foutloos op te leveren

• Op korte termijn validatieservice van OZON voor te gebruiken

• Werkingsgebieden zijn echt anders dan contouren in de legger!

• Omzetten van het model richting STTR 

• Integraal model opsplitsen in modellen per activiteit

• Onderbouwing vanuit doelen verdwijnt, modellen zijn conclusie-gericht

• Meerdere kaarten moeten als conditie gebruikt worden

• Na verificatie: doen de regels wat we verwachtten?



Lessons learned
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- Geosommetjes!

- Voor niet technisch inhoudelijk mensen is het nu lastig te volgen. 

- Het onderhoud van regels en werkingsgebieden is spannend. 

- Samenwerking leveranciers / BG / DSO was goed, uitgebreid en nuttig 



Wat fijn zou zijn…

17/3/19

- Belang previewportalen:

- Tijdens de testen zelfstandig een geo bestand en/of STTR bestand 

kunnen laden, zodat jezelf kan ervaren wat er fout/goed gaat

- Visueel kunnen controleren of werkingsgebieden goed zijn 

overgekomen

- Kunnen controleren dat mijn aanlevering (geo, toepasbare regels en 

juridische regels) naar het DSO juist is gegaan en werkt zoals 

bedoeld (betrouwbaarheid)

- Goede geo-logging, controle op aantallen, attributen, omvang etc....

- Kunnen onderbouwen hoe een bepaalde conclusie tot stand is gekomen 

(herleidbaarheid)



Praktijkvoorbeeld ontvangen aanvraag

Indienen aanvraag bij omgevingsdienst

Omgevingsdienst Midden-Holland

Roxit

Yenlo

Nol Witte (Omgevingsdienst Midden Holland)

Johannes Battjes (Roxit)



Ontvangen 
Vergunningsaanvraag

Casus: Bouwvergunning/ 
Dakkapel

Omgevingsdienst Midden 
Holland

Als Omgevingsdienst Midden-Holland, wil 
graag de aanvragen in mijn VTH applicatie 
ontvangen via het omgevingsloket 

! ! ! !



Doelstellingen Praktijkproef

• Aanvraag ontvangen vanuit de DSO-LV en verwerken 

• Digitaal archiveren van de aanvraag

• Basisgegevens controleren (BAG, BRP)

• Publiceren van de aanvraag in LVBB (nu nog DROP)

• Verzenden van de procedurebevestiging via de Berichtenbox

• Verwerken van de aanvraag in de objectenregistratie



Omgevingsloket 
Preproductie

Yenlo MDC
Digikoppeling

Landelijke voorzieningen SAAS on premise (ODMH)

Squit 20/20

Squit XO 
(VTHzaakafhandeling)

DROP
(later LVBB)

Trigger

Bijlages

Zaak- en 
documentregistratieMijnOverheid

Trigger

Verzoek XML
Verzoek JSON

StUF ZKN

ZS DMS

3 PAS 

StUF MijnOverheid

VTH 
Zaakafhandeling

Omgevingsdossier

Samenwerkings-
ruimte

Configuratie in Praktijkproef

GBA-v LRDPlus

BAG LV bevragingen-apd



TestenGeen toegang

Geen vulling met toepasbare regels

Verloop praktijkproef in Pre-productie

PI8

30-11-2018 31-12-201831-10-201830-9-2018

Kwartaaldemo

Geen 
toegang

Geen vulling met toepasbare 
regels

PI9

28-2-2019 31-3-201931-1-201931-12-2018
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27/3/19
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Conclusie en vervolg

27/3/19

• Basisfuncties verwerken verzoek tot zaak: OK

• Toevoegen documenten/bijlages: OK

• Vervolgketens (ZSDMS, BAG, GBA-v, MijnOverheid, DROP): OK

• Activiteiten verwerken: niet gelukt

• Veel essentiële functies moeten nog komen…

• … maar aansluiten organisaties in 2020 lijkt haalbaar

• Vervolg: nog een praktijkproef later in 2019



Praktijkvoorbeeld opstellen 
vragenbomen

Opstellen Toepasbare Regels 

Gemeente Valkenswaard 

Berkeley Bridge

Sieb Wedzinga (Gemeente Valkenswaard)

Rob van der Plassche (Berkeley Bridge)



Opstellen en beheren van 
Toepasbare Regels
Aansluiting bij DSO

Casus: aanpassen monument

Gemeente Valkenswaard

Als gemeente Valkenswaard wil ik mijn 
vragenbomen opstellen en beheren, en 
aanbieden aan het DSO-LV 



Selectie Toepasbare Regels Valkenswaard

1.Verordeningen inventariseren

2.Verordeningen rubriceren naar domein 

(bestuur, sociaal, ruimte, wonen, eigendommen, erfgoed, groen en 

milieu)

3.Verordeningen beoordelen op gevolgen voor de fysieke leefomgeving 

(NEE, JA of MAG, zie tabel volgende slide)



Selectie: welke regels om 
te zetten in Toepasbare 
Regels?



Selectie Toepasbare Regels Valkenswaard

4. Motief volgens Omgevingswet?

5. Gepubliceerd op Overheid.nl?

6. Verwachten we dat er toepasbare regels dienen te worden opgesteld?

7. Keuze van relevante artikelen:

• Algemene plaatselijke verordening (kap)

• aanwijzingsbesluit sortimentslijst bomen (nadere regel)

• Verordening afvoer van hemel/grondwater (afkoppelplicht hemelwater)

• Erfgoedverordening (gemeentelijk monument)

• Bouwverordening (parkeernorm)

• Geurverordening (geurnormen bebouwde kom)



Artikel 14 Omgevingsvergunning gemeentelijk monument

1. Het is verboden zonder een omgevingsvergunning van burgemeester en 

wethouders een gemeentelijk monument:

a. te slopen, te verstoren, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen, of

b. te herstellen, te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze waardoor het 

wordt ontsierd of in gevaar gebracht.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op: 

a. de uitvoering van normaal onderhoud, voor zover detaillering, profilering, 

vormgeving, materiaalsoort en kleur van het monument niet wijzigen, en voor 

zover de aanleg van een tuin, park of andere aanleg, niet wijzigt, of

b. inpandige veranderingen van het monument, voor zover het een onderdeel 

daarvan betreft dat vanuit het oogpunt van monumentenzorg zonder betekenis 

is.

Ervaringen omzetten 
naar Toepasbare Regels



Demonstratie



Stap 1: 
Maken vragenboom







Stap 2a: 
Aansluiting DSO



Stap 2b: 
Aansluiting DSO 
(inkijk STTR-bestand)



Stap 2c: 
Aansluiting DSO
(valideren STTR)



Stap 2d: 
Aansluiting DSO
(upload)



Stap 3: 
Bekijken in 
beheerportaal



Stap 3: 
Bekijken in 
beheerportaal



Stap 4: 
Uitvoeren 
vergunningcheck



Stap 4: Vergunningencheck







Importeren vragenboom 
(download STTR)



Importeren vragenboom 
in Modeler



Importeren vragenboom 
in Modeler



Gebruik Berkeley Modeler

1.Begin met een conclusie: vergunningplicht of vergunningvrij

2.Formuleer de vragen die leiden naar die conclusie

3.Neem evt. een toelichting op bij de vraag

4.De Modeler plaatst vraag en uitkomst in een vragenboom

5.

6.De vraagboom wordt “afgespeeld” in de Modeler, zodat getest kan 

worden of alles klopt



Conclusies

• Het meeste werk gaat zitten in:

• het uitfilteren van de juiste vragen uit verordeningen 

• het bedenken van de scenario’s (vraag, uitkomst en vervolgvragen)

• Vakinhoudelijke kennis van de verordeningen nodig!

• Relatie met andere wet- en regelgeving (landelijk/provinciaal) is lastig: 

welke vragen komen eerst en welke komen later?

• De Modeler is handig voor experimenteren en finetunen van vragenbomen 

doordat je deze direct kan afspelen.

• Het maken van Toepasbare Regels is tevens een goede check van de 

juridische regels. Onduidelijkheden en omissies komen direct naar boven. 

• Na uitleg is de Modeler prima door gemeenten zelfstandig te gebruiken.



Tot slot



Hoe verder?

Er zijn veel keuze te maken vanuit de omgevingswet. Het 

Is verstandig om met uw bestuur een visie hebben hoe uw 

organisatie met de Omgevingswet wil werken

Daar hoort ook een visie op dienstverlening bij!

Dit vraagt een dialoog in uw eigen organisatie en betrek hierbij: 

• collega’s van andere overheden 

• uw ict- leveranciers

• burgers en bedrijven

Nog 22 maanden



Waar begint u?

27/3/19

De implementatie van de omgevingswet zal vormkrijgen tussen nu 

en 2029. 

Echter op 1 januari 2021 moeten Bevoegd gezagen:

1. een vergunning en melding kunnen ontvangen – aansluiten 

lokaal (zaak) systeem op het DSO

2. een vergunningcheck en aanvraagformulier met lokale regels in 

het Omgevingsloket kunnen plaatsen – regels toepasbaar maken

3. plannen en verordeningen volgens de nieuwe standaarden 

kunnen opstellen, bekendmaken en beschikbaar stellen

Bovenstaande stappen zet u vanuit uw visie op dienstverlening en uw 

visie op de invoering van de Omgevingswet



Meer informatie?

27/3/19

Bij uw collega’s – Pilotstarter en praktijkproeven 

Bij uw koepel – aanbod producten en diensten

Via het Programma aan de slag –

www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl

Word lid van een LinkedIn community 

Stel uw vraag aan de Helpdesk van het Informatiepunt

• Tel: 088 - 7970790 (bereikbaar op werkdagen van 9.00-12.00 uur 

en van 13.00-16.30 uur).

• https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/stel-vraag/

http://www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/stel-vraag/


Doel PI-10

1. Doe het zelf koppelen met DSO-LV;  Oefen- en aansluitomgeving

2. V0.97 gebruik in de keten

3. Omgevingsloket:

• Voorschriften en Maatregelen

• authenticatie met DIGID

4. Bouw eerste samenwerkingsfunctionaliteit

5. Gebruikerstests en digitoegankelijkheid



Met dank aan

IPO/BIJ12

Sweco

Gemeente Rotterdam

Provincie Zuid-Holland

Provincie Gelderland

Waterschap Drents Overijsselse 
Delta

Geodan - Flolegal

Esri

Knowledge Values

Tercera

Roxit

ODMH

Yenlo

Berkeley Bridge

Gemeente Valkenswaard

Geodan

Informatiepunt

IPO, UvW, VNG

Ontwikkelteams van Kadaster, 
Rijkswaterstaat, KOOP, Geonovum

BZK, Eenvoudig Beter

Deelprogramma DSO



Try-out: 
Je gaat pas begrijpen 
hoe te gebruiken door 
ermee te werken

Try-out 

“Je gaat het begrijpen, 
door ermee te werken”

Fijne dag!

Kijk deze kwartaaldemonstratie 
terug op het youtubekanaal

‘Aan de slag met de Omgevingswet’


