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- Digitaal kunnen aanvragen via landelijke voorziening (Art 20.21 Omgevingswet 

/ Art 14.1 lid 1 en 2 Invoeringsbesluit):  

 

- Elektronische aanvraag (via landelijke voorziening) kunnen ontvangen door BG 

(Art 20.26 Ow) 

 

- Indien aanvraag elektronisch: dan gebruik maken van landelijke voorziening 

(Artikel 14.2 Omgevingsbesluit)  

 

- Aanvraag op papier nog steeds toegestaan (Artikel 14.1 lid 3 treedt nog niet in 

werking) 

 

 

Ontvangen van aanvragen en meldingen via DSO-
LV: Wat is er juridisch vastgesteld? 



Wijzigingen Functionaliteiten:  
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Olo2 en AIM        DSO Omgevingsloket 

Communicatie naar aanvrager: aanvraag 
ontvangen, aanvulling vragen, besluit 
vanuit Olo2 

Communicatie en status updates via 
mijnoverheid.nl of eigen systeem 
 

Papieren aanvraagformulier beschikbaar 
 

Aanvraagformulier alleen via indienmodule 
te “genereren” 

Overheid als aanvrager kan via account van 
baliemedewerker aanvraag opstellen 

Overheid als aanvrager logt in middels 
eHerkenning 

Locatiebepaling via adres of kadestraal 
perceel 

Locatiebepaling ook via een prik op de 
kaart of via een “polygoon” 

Invulhulp, notities en vraag aan bevoegd 
gezag 

Worden niet meer opgenomen 
 

Géén archief! Géén archief! 

Vraagbomen, regels en toelichting staan 
“vast” 
 

JR, TR en Vraagbomen, opmerkingen 
verwijzingen etc. zelf maken/aanpassen 
  



Wijzigingen Functionaliteiten:  

Ruimtelijkeplannen.nl       DSO Omgevingsloket 

Bevoegde gezagen publiceren plannen op 
ruimtelijkeplannen.nl. De huidige standaard 
is IMRO2012.  
 
 

Bevoegde gezagen stellen 
omgevingsplannen en verordeningen op 
en publiceren deze via de LVBB en wordt in 
het DSO-LV ontsloten. STOP/TPOD is de 
standaard. 

Bevoegde gezagen wijzigen nog plannen 
(uit lopende procedure) op en publiceren 
deze via ruimtelijkeplannen.nl.   
 

Bevoegd gezagen leveren daarnaast ook 
toepasbare regels aan de DSO-LV. Deze 
hebben binnen DSO-LV een ”verbinding” 
met omgevingsplannen en verordeningen 

 
 
 
 
 
 

Informatiehuis ruimte bevat de 
”geconverteerde” bestemmingsplannen. 
OZON de omgevingsdocumenten. Deze 
worden in combinatie in de viewer van 
DSO-LV gepresenteerd. 
 

Locatiebepaling via adres of kadestraal 
perceel 

Locatiebepaling ook via een prik op de 
kaart of via een “polygoon” 



Definities: 

API:   application programming interface 
Een API is een set aan definities waarmee softwareprogramma's onderling  
kunnen communiceren.  
 
DKA: Digikoppeling Adapter  
Digikoppeling is een set van standaarden voor veilig elektronisch berichtenverkeer tussen  
overheidsorganisaties. Zoals een brief in een envelop gaat voor verzending, zo gaat  
een elektronisch bericht in een digitale verpakking. 
 
CPA: Collaboration Protocol Agreement 
Om gegevens uit te kunnen wisselen op basis van Digikoppeling is het gebruik van  
CPA certificaten nodig. CPA is een formele beschrijving voor het vastleggen van de  
Gegevensuitwisseling 
 
ESB: Enterprise Service Bus 
Een centrale verwerkingsunit die alle losstaande systemen ontkoppelt en de verbindingen 
Centraal regelt. Hierdoor kunnen alle systemen via de bus met elkaar communiceren zonder  
kennis te hebben van elkaars “taal”. 
 
 



Aansluiten op DSO-LV? 
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Basis aanpak aansluiten op DSO-LV 
1. Bepaal de ambitie binnen je organisatie 

2. Zorg voor draagvlak 

3. Zorg dat je kennis krijgt van het huidige contract, probeer aanbesteding 
en migratie van nieuwe software te voorkomen 

4. Zorg dat je op de hoogte bent van de visie, toekomstbeeld, roadmap 
aansluitvoorwaarden en planning van je huidige leverancier 

5. Zorg dat je kennis krijgt van de strategie op eigen architectuur 
(integratie-, beveiliging- en cloudbeleid) 

6. Breng in beeld welke specifieke software- en integratiecomponenten je 
nu al hebt én nog niet hebt. 

7. Maak keuzes welke componenten je waar en bij wie afneemt 

8. Bepaal gezamenlijk met IT, IM en leveranciers obv de delta een 
migratiestrategie en planning 

12-7-2019 



Definities (op herhaling): 

API:   application programming interface 
Een API is een set aan definities waarmee softwareprogramma's onderling  
kunnen communiceren.  
 
DKA: Digikoppeling Adapter  
Digikoppeling is een set van standaarden voor veilig elektronisch berichtenverkeer tussen  
overheidsorganisaties. Zoals een brief in een envelop gaat voor verzending, zo gaat  
een elektronisch bericht in een digitale verpakking. 
 
CPA: Collaboration Protocol Agreement 
Om gegevens uit te kunnen wisselen op basis van Digikoppeling is het gebruik van  
CPA certificaten nodig. CPA is een formele beschrijving voor het vastleggen van de  
Gegevensuitwisseling 
 
ESB: Enterprise Service Bus 
Een centrale verwerkingsunit die alle losstaande systemen ontkoppelt en de verbindingen 
Centraal regelt. Hierdoor kunnen alle systemen via de bus met elkaar communiceren zonder  
kennis te hebben van elkaars “taal”. 
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Heeft en beheert je organisatie al een ESB? 

Zo ja, kan de aansluiting hier aan toegevoegd worden? 

Zo nee, ga je dit zelf doen of zoek je een integratiepartner? 

Integreer je de 3 aansluitingen of apart? 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal 

Public Key 
Infrastructure 

(digitaal paspoort) 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal


DSO-LV/LVBB: planvorming 

1. Basis aanpak 

2. Tot 2021 kwaliteitsslag bestemmingsplannen: “Data op orde” Geonovum 

3. Denk nu na over transitiefase  

4. Pak het maken van het omgevingsplan multidisciplinair aan met: Vakdisciplines, VTH, 

IV e.a. 

5. Lopende procedures nog via ruimtelijke plannen (tot 2025) 

6. Publiceer vanaf 1-1-2021 via LVBB, zelf of door leverancier (bv. Planbureau) 

7. Uiterlijk 2029 huidige bestemmingsplannen vervangen door omgevingsplan 

8. Maak al kennis met “regels op de kaart” in DSO-LV 

 

 

 

 

 

 

 



Kwaliteitsdashboard Ruimtelijkeplannen.nl 
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• Inloggen op Mijn Kadaster 

• Overzicht per bronhouder 

• Aantallen plannen met statusconflict 

• Aantallen plannen met twijfelachtige activiteit 

• Plannen per type conflict 

• Lijst met plannen 

• Deeplink naar Ruimtelijkeplannen.nl 

• Export in Excel en PDF 

• Totale aantallen plannen 
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Tips bij DSO-LV/RTR: Toepasbare regels 

1. Basis aanpak 

2. Oefen zelf met het maken van vragenbomen i.c.m. het Omgevingsloket (VNG TR oefenomgeving) 

3. Oefen met software van één of meer aangesloten leveranciers 

4. Oefenomgeving beschikbaar van juli 2019 tot en met maart 2020  

5. Volg een introductiecursus van de VNG  

6. Toepasbare regel software selecteren, aanschaffen en implementeren 

 

Zie ook: 

https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/omgevingswet-digitaal-stelsel-

omgevingswet/digitaal-stelsel-omgevingswet/toepasbare-regels/oefenomgeving 

 

https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/omgevingswet-digitaal-stelsel-omgevingswet/digitaal-stelsel-omgevingswet/toepasbare-regels/oefenomgeving
https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/omgevingswet-digitaal-stelsel-omgevingswet/digitaal-stelsel-omgevingswet/toepasbare-regels/oefenomgeving
https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/omgevingswet-digitaal-stelsel-omgevingswet/digitaal-stelsel-omgevingswet/toepasbare-regels/oefenomgeving
https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/omgevingswet-digitaal-stelsel-omgevingswet/digitaal-stelsel-omgevingswet/toepasbare-regels/oefenomgeving
https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/omgevingswet-digitaal-stelsel-omgevingswet/digitaal-stelsel-omgevingswet/toepasbare-regels/oefenomgeving
https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/omgevingswet-digitaal-stelsel-omgevingswet/digitaal-stelsel-omgevingswet/toepasbare-regels/oefenomgeving
https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/omgevingswet-digitaal-stelsel-omgevingswet/digitaal-stelsel-omgevingswet/toepasbare-regels/oefenomgeving
https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/omgevingswet-digitaal-stelsel-omgevingswet/digitaal-stelsel-omgevingswet/toepasbare-regels/oefenomgeving
https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/omgevingswet-digitaal-stelsel-omgevingswet/digitaal-stelsel-omgevingswet/toepasbare-regels/oefenomgeving
https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/omgevingswet-digitaal-stelsel-omgevingswet/digitaal-stelsel-omgevingswet/toepasbare-regels/oefenomgeving
https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/omgevingswet-digitaal-stelsel-omgevingswet/digitaal-stelsel-omgevingswet/toepasbare-regels/oefenomgeving
https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/omgevingswet-digitaal-stelsel-omgevingswet/digitaal-stelsel-omgevingswet/toepasbare-regels/oefenomgeving
https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/omgevingswet-digitaal-stelsel-omgevingswet/digitaal-stelsel-omgevingswet/toepasbare-regels/oefenomgeving
https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/omgevingswet-digitaal-stelsel-omgevingswet/digitaal-stelsel-omgevingswet/toepasbare-regels/oefenomgeving


- Andere standaard: van Stuf-LVO naar STAM 

- Van handmatig ophalen van aanvragen naar geautomatiseerd ontvangen 

- Beveiligde verbindingen met Digikoppeling en CPA 

- API bevraging 

- Van vaste inhoud naar dynamische inhoud 

- Er komt meer informatie over de aanvraag/melding mee  

- Van verschillende type berichten naar één berichtsoort voor zowel 
indienen, aanvullen, vooroverleg als intrekken 

- BG heeft meer invloed op de inhoud (vraagbomen, vraagformulieren) 
binnen DSO-LV 

- Ketensamenwerking wordt prominenter ondersteund door leveranciers en 
DSO-LV 

Wat wijzigt er technisch?  

Aanvragen en meldingen ontvangen  



Rijk, provincie,  
waterschap en gemeenten 

DKA 

DKA API not 

API verz 

API/ZDS 

API not 

API verz 
API/ZDS 

Omgevingsdiensten 
Veiligheidsregio’s 

VTH/zaak 
systeem 

Samenwerk 
voorziening 

Werkmap 

STAM 

DKA met PKIO certificaat en aansluiting met CPA 

Heeft en beheert je organisatie al een ESB? 

Zo ja, kan de aansluiting hier aan toegevoegd worden? 

Zo nee, ga je dit zelf doen of zoek je een integratiepartner? 

Integreer je de 3 aansluitingen of apart? 

STAM uitgebreid of per PDF? 

Automatisch aansluiten  of samenwerking of handmatig? 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.

nl/ontwikkelaarsportaal 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal


Tips bij DSO-LV: Ontvangen aanvragen en 
meldingen 

 

1. Basis aanpak 

2. Iedere gemeente heeft ICT landschap anders ingericht, doe goed onderzoek 

naar componenten (VTH, Zaak, Integratie, DMS) 

3. Onderzoek de VNG en IMG+ marktverkenningen 

4. Zorg voor een “hybride” aansluiting 

5. Ga bij voorkeur voor STAM i.p.v. STAM naar STUF-LVO 

6. Communicatie met indiener via MijnOverheid Berichten Box of 

Berichtenbox bedrijven 

7. e-herkenning nodig als gemeente (als aanvrager) 

8. Bepaal op welke wijze jij, ketenpartners en je leverancier willen aansluiten op 

de samenwerkingsruimte van DSO-LV 

 

 



Tips bij DSO-LV: Ontvangen aanvragen en 
meldingen 

10.Test nu via bv. een praktijkproef op testomgeving van het DSO-LV 

11.Vanaf 1-1-2021 alle aanvragen via DSO-LV  

12.Houd rekening met aanvullingen op aanvraag nog via huidig OLO 

(zeker tot medio 2021) 

13.Denk na over aansluiten op productieomgeving DSO-LV: kan Q4 dit 

jaar 

 

 

 

 

 



Aanvragen en Melden 
hybride aansluiting: OLO én DSO-LV 

DSO-LV 

DKA 

VTH t/m 31.12.20 API 

VTH OW Proof 

ESB / API GW 

OLO2 



  Handreiking Verwerving 

Masterclasses Verwerving 

Rapport  Migratie LV 

Requirements software 

Markttoets 

Stappenplan Omgevingsplan / Casco 

Handreiking en oefenomgeving TR 

Kookboek praktijkproef omgevingswetketen 

Marktverkenning 

Handreiking IV 

Checklist IV 

Implementatie hulp producten van VNG 

https://www.vngrealisatie.nl/nieuws/masterclass-verwerving-omgevingswetsoftware-door-gemeenten 
https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/omgevingswet-digitaal-stelsel-omgevingswet/digitaal-stelsel-
omgevingswet/toepasbare-regels/oefenomgeving 

https://www.vngrealisatie.nl/nieuws/masterclass-verwerving-omgevingswetsoftware-door-gemeenten
https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/omgevingswet-digitaal-stelsel-omgevingswet/digitaal-stelsel-omgevingswet/toepasbare-regels/oefenomgeving
https://www.vngrealisatie.nl/nieuws/masterclass-verwerving-omgevingswetsoftware-door-gemeenten
https://www.vngrealisatie.nl/nieuws/masterclass-verwerving-omgevingswetsoftware-door-gemeenten
https://www.vngrealisatie.nl/nieuws/masterclass-verwerving-omgevingswetsoftware-door-gemeenten
https://www.vngrealisatie.nl/nieuws/masterclass-verwerving-omgevingswetsoftware-door-gemeenten
https://www.vngrealisatie.nl/nieuws/masterclass-verwerving-omgevingswetsoftware-door-gemeenten
https://www.vngrealisatie.nl/nieuws/masterclass-verwerving-omgevingswetsoftware-door-gemeenten
https://www.vngrealisatie.nl/nieuws/masterclass-verwerving-omgevingswetsoftware-door-gemeenten
https://www.vngrealisatie.nl/nieuws/masterclass-verwerving-omgevingswetsoftware-door-gemeenten
https://www.vngrealisatie.nl/nieuws/masterclass-verwerving-omgevingswetsoftware-door-gemeenten
https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/omgevingswet-digitaal-stelsel-omgevingswet/digitaal-stelsel-omgevingswet/toepasbare-regels/oefenomgeving
https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/omgevingswet-digitaal-stelsel-omgevingswet/digitaal-stelsel-omgevingswet/toepasbare-regels/oefenomgeving
https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/omgevingswet-digitaal-stelsel-omgevingswet/digitaal-stelsel-omgevingswet/toepasbare-regels/oefenomgeving
https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/omgevingswet-digitaal-stelsel-omgevingswet/digitaal-stelsel-omgevingswet/toepasbare-regels/oefenomgeving
https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/omgevingswet-digitaal-stelsel-omgevingswet/digitaal-stelsel-omgevingswet/toepasbare-regels/oefenomgeving
https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/omgevingswet-digitaal-stelsel-omgevingswet/digitaal-stelsel-omgevingswet/toepasbare-regels/oefenomgeving
https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/omgevingswet-digitaal-stelsel-omgevingswet/digitaal-stelsel-omgevingswet/toepasbare-regels/oefenomgeving
https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/omgevingswet-digitaal-stelsel-omgevingswet/digitaal-stelsel-omgevingswet/toepasbare-regels/oefenomgeving
https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/omgevingswet-digitaal-stelsel-omgevingswet/digitaal-stelsel-omgevingswet/toepasbare-regels/oefenomgeving
https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/omgevingswet-digitaal-stelsel-omgevingswet/digitaal-stelsel-omgevingswet/toepasbare-regels/oefenomgeving
https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/omgevingswet-digitaal-stelsel-omgevingswet/digitaal-stelsel-omgevingswet/toepasbare-regels/oefenomgeving
https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/omgevingswet-digitaal-stelsel-omgevingswet/digitaal-stelsel-omgevingswet/toepasbare-regels/oefenomgeving
https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/omgevingswet-digitaal-stelsel-omgevingswet/digitaal-stelsel-omgevingswet/toepasbare-regels/oefenomgeving


Gestart of afgerond: 

• REM (open wave) icm Jnet ODNZK en BEL gemeenten 

• Roxit en ODMH 

• Centric icm EnableU en Leidschendam – Voorburg 

• Rotterdam (zelfstandig) 

• Dimpact en Oost Gelre en Velzen 

• Genetics en Waternet 

• Zaaksysteem.nl en Waalre 

• Amsterdam, FloLegal, Roxit en Genetics 

 

In voorbereiding 

• Stadsbeheer 

• Praktijkproef samenwerking Centric, Roxit, VRH, ODH en 
Leidschendam-V 

• Overige Zaaksysteem en VTH leveranciers 

 

Praktijkproeven ontvangen aanvraag/melding 

Voor meer informatie: www.depilotstarter.nl 



Waterschappen: Beschikbare implementatie 
strategieën 3 varianten 

Variant 1 
Nieuwe regels doelgericht 

opstellen 

Variant 2 
Bestaande regels 

doelgericht verbinden 

Variant 3 
Bestaande regels 

digitaliseren 

https://www.hetwaterschapshuis.nl/pagina/producten/transitieondersteuning-omgevingswet-
waterschappen/trowa.html 

https://www.hetwaterschapshuis.nl/pagina/producten/transitieondersteuning-omgevingswet-waterschappen/trowa.html
https://www.hetwaterschapshuis.nl/pagina/producten/transitieondersteuning-omgevingswet-waterschappen/trowa.html
https://www.hetwaterschapshuis.nl/pagina/producten/transitieondersteuning-omgevingswet-waterschappen/trowa.html
https://www.hetwaterschapshuis.nl/pagina/producten/transitieondersteuning-omgevingswet-waterschappen/trowa.html
https://www.hetwaterschapshuis.nl/pagina/producten/transitieondersteuning-omgevingswet-waterschappen/trowa.html
https://www.hetwaterschapshuis.nl/pagina/producten/transitieondersteuning-omgevingswet-waterschappen/trowa.html








Voor ontvangen aanvraag/melding 

• Ervaringen in het gemeentelijk veld zijn representatief voor de 
waterschappen, aanvullende praktijkervaring met: 

• Waternet en Genetics met Powerbrowser 

• Delftland met Centric 

 

Voor juridische en toepasbare regels: 

• Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) 
met Knowledge Values 

• In Delftland met Moxio 

• Bij Drentse Overijsselse Delta ook met Knowledge Values 

• Waterschap Limburg met Flow Legal/Roxit 

Praktijkproeven waterschappen 



Praktijkproeven en 
provincies 

 
 
 
 
 
 



wat gaan de provincies doen? 

12 juli 2019 

1.Samen oefenen met het opstellen van de (digitale) omgevingsverordening: 

• Start na de zomervakantie. 12 provincies in samenwerking 
met Tercera. Maandelijkse sprints in afstemming met PDSO. 

• Evaluatie in november 2019 in verband met lopende 
ontwikkelingen standaarden. Proef loopt door tot en met 
31-12-2020 

 

2.Praktijkproef natuur in DSO-LV: 

• Oefenen met toepasbare regels in increment 11 

• Maken toepasbare regels in increment 12 



Vervolg provincies 

12 juli 2019 

3.Experiment gegevens catalogus in samenwerking met het programma 
Interprovinciale Digitale Agenda. (webscraping) Bij succesvol experiment 
worden de onderdelen uit de gegevenscatalogus meegenomen bij het samen 
oefenen. Start augustus. Afronding ……..(nog geen andere afspraken) 

 

4.Workshop toepasbare regels: augustus-september voor juristen, IT-ers etc. Is 
noodzakelijk in verband met opstellen omgevingsverordening in het traject 
samen oefenen. 

 

 



Meer informatie? 

12/7/19 

• https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel 

• https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal 

• www.vng.nl onderwerp ‘Kompas Invoering Omgevingswet’ 

• www.gemmaonline.nl/index.php/Bedrijfsprocessen_omgevingswet  

• www.omgevingswetportaal.nl 

• https://depilotstarter.vng.nl/ 

• https://www.hetwaterschapshuis.nl/pagina/producten/transitieondersteuni

ng-omgevingswet-waterschappen/trowa.html 

• https://www.navigatorprovincies.nl (check bij gebruik de actualiteit vd 

informatie) 
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