
  

 

 

Vragen en antwoorden bij de functionele demonstratie 
tijdens de DSO-dag op 10 september 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 en vragen over de DSO-dag 

publiceren we niet. 

 

Vragen  

 

Wat doe je met de regels in het omgevingsplan als een andere BGT-

bronhouder objecten wijzigt?  

Op het moment dat een omgevingsplan gebruik maakt BGT, moet het BG dit zelf 

actualiseren.  

   

In hoeverre is annoteren van regels een verplichting?  

Annoteren is beperkt verplicht voor publicatie. Echter, voor een goede werking van het 

DSO zijn een aantal niet verplichte annotaties noodzakelijk.  

     

In hoeverre krijgt tijdreizen/versiebeheer een plek bij toepasbare regels?  

Bij checken zijn alleen de actuele regels van toepassing. Bij indienen blijven de regels 

die tijdens de initiële aanvraag golden geldig.  

     

Is het mogelijk doelen te annoteren?  

Beleidsdoelen annoteren is nu nog niet voorzien.  

   

Wat is de verhouding tussen stelselcatalogus en DSO (Omgevingsloket)?  

Begrippen en definities kunnen worden gebruikt in het Omgevingsloket.  

   

Gaan individuele gemeentes mutaties doorvoeren in de stelselcatalogus of 

ism VNG?  

We streven naar standaardisatie, maar gemeenten kunnen eigen begrippen en/of 

definities toevoegen en beheren.  

   

Per datum inwerkingtreding moet de provincie ook een voorbereidingsbesluit 

(kunnen) publiceren, is dat qua standaarden en DSO-functionaliteit op tijd 

klaar?  

Hier wordt prioriteit aan gegeven in het volgende kwartaal.  

   

Wanneer is het presentatiemodel en de bijbehoren symbolisatie definitief?  

Deze is definitief. Alleen de waardelijsten moeten nog worden vastgesteld.  

   

Wat is de URL van de stelselcatalogus?  

https://stelselcatalogus.omgevingswet.overheid.nl/  

   



  

 

 

Wie muteert in de stelselcatalogus?  

De bronhouder van de begrippen. Dit verschilt per begrippenset.  

   

Via DSO kun je omgevingsoverleg aanvragen. Welke functionaliteit zit 

daarachter?  

Zelfde functionaliteit als een verzoek. Straks kunnen bevoegd gezagen zelf instellen 

voor welke activiteiten omgevingsoverleg mogelijk is.  

   

Het DSO lijkt goed te zijn ingericht voor de meeste (simpele) aanvragen 

(snelserviceformule) maar nog niet voor aanvragen waar nu nog de 

uitgebreide procedure van toepassing is. Voor die aanvragen heeft de VNG in 

het kader van de Ontwerpformule de 'Omgevingstafel' ontwikkeld. Wordt hier 

in het DSO-ruimte voor ingericht?  

Ja. Via DSO kan omgevingsoverleg (voormalig vooroverleg) worden aangevraagd.  

   

De VNG is in samenwerking met gemeenten al ver met het proces 

Omgevingstafel (inclusief intaketafel etc.). Houdt het DSO hier rekening 

mee?  

Ja. Via DSO kan omgevingsoverleg (voormalig vooroverleg) worden aangevraagd.  

   

Klopt het dat het DSO alleen voor het vergunningverleningproces wordt 

ingericht en dat voor het Toezicht- en Handhavingsproces andere 

voorzieningen worden getroffen?  

Ja. Toezicht en handhaving zit niet in basisniveau.  

   

Waarom geen spraakgestuurde invulling van de vragen?  

Dat kan, als de gebruiker daar de software voor heeft.  

   

Bestaat er überhaupt een goede oplossing voor kaartviewers (verbeelding) in 

combinatie met screenreaders?  

Deze bestaat nu nog niet. Kaartmateriaal is uitgezonderd van toegankelijkheidseisen.  

   

Is in het DSO rekening gehouden met het overleg- en afstemmingproces de 

'Omgevingstafel' voor complexe aanvragen (vanuit de Ontwerpformule) en 

hoe wordt de initiatiefnemer naar dat proces geleid?  

Ja. Via DSO kan omgevingsoverleg (voormalig vooroverleg) worden aangevraagd. Via 

een informatiepagina wordt de gebruiker hierover geïnformeerd.  

   

Wordt samenwerkingsruimte ook voor het planproces, naast het 

vergunningenproces?  

Samenwerken aan plannen zit niet in basisniveau. Deze wordt meegenomen in de 

uitbouw.  

   

Is de samenwerkingsruimte straks ook van toepassing op het 

Omgevingsoverleg?  

Ja.  

   

Eigen geo data gaat gekoppeld en ontsloten worden via de DSO-viewer?  

Ja.  

   



  

 

 

Welke gestructureerde gegevens behalve documenten komen over vanuit 

DSO naar VTH?  

Alle vragen en antwoorden uit de aanvraag in XML.  

   

Kun je de samenwerkingsruimte ook woorden gebruikt voor interne 

adviseurs?  

Ja  

   

Het overhalen van documenten vanuit VTH naar samenwerking ‘by copy’ of 

‘by reference’  

Nu nog 'by copy'.  

   

Voor het afhandelen van een proces is ook domeinspecifieke informatie nodig 

zoals een milieuinrichtingenbestand en het dossier. Voorziet het DSO hier ook 

in of moeten de BG en ketenpartners dit zelf regelen?  

Je kunt documenten toevoegen in de samenwerkingsruimte.  

   

Hoe weet de vergunningverlener waar adviezen op te vragen? Dient DSO dit 

niet al te regelen?  

Nee, dit regelt DSO niet. We gaan ervanuit dat een vergunningverlener dit weet.  

   

Kun je aanvragen aan elkaar relateren? Bijv. Als je een activiteit bent 

vergeten.  

Je kan activiteiten toevoegen aan een project. Daarmee is de relatie gelegd.  

    

Samenwerkingsomgeving: is er één contactpersoon (CP) per gezag? Hoe 

werkt de toewijzing van samenwerkingsopdrachten naar diverse collega's 

toe?  

De samenwerkingsruimte regelt geen toewijzingen aan individuen. Dat doe je in je 

eigen systeem.  

   

Waarom nog een zaaksysteem of vth applicatie inzetten als je alles compleet 

hebt binnen de samenwerkingsomgeving?  

De samenwerkingsomgeving biedt minimale procesondersteuning. Toezicht en 

handhaving worden niet ondersteund binnen DSO  

   

Waarom wordt een waterschap geautoriseerd door de gemeente in het loket, 

kan dat niet automatisch?  

De behandelaar bepaalt met wie hij samenwerkt.  

   

Hoe krijg ik toegang tot de samenwerkingsruimte, niet via API zaaksysteem?  

Inloggen in het samenwerkingsportaal via eHerkenning of via het eigen zaaksysteem.  

   

Samenwerking. Wordt de API ontwikkeld nav de zaakgericht werken API's?  

DSO en VNG stemmen de overeenkomsten tussen de API's met elkaar af.  

   

In hoeverre is het samenwerken in 1-1-2021 gereed?  

Alles wat is gedemonstreerd is gereed.  

 

   



  

 

 

In deze demo zie ik nog geen verschil met het huidige OLO-loket. Waar zijn 

de automatische checks?  

Bevoegd gezag kan de automatische checks zelf inrichten.  

   

Waar is de ingang in het DSO voor adviseurs die namens een initiatiefnemer 

een vergunningaanvraag doen?  

Via machtiging. Wordt in 2020 opgeleverd.  

   

Worden burgers ook gevraagd om omgevingsloket te toetsen op 

gebruiksvriendelijkheid en intuïtief?  

Ja, er worden gebruikersevaluaties gedaan.  

   

Hoe wordt geborgd dat inwoners dit zelfstandig goed kunnen invullen? Met 

name tav projectuitleg dat je weet wat je moet doen.  

Op basis van gebruikerstest steeds verder verbeteren. DSO voor het systeem en 

bevoegd gezag voor de content.  

   

Worden al stress testen gedaan (performance)?  

Ja.  

    

Venlo heeft naast een pdf-overzicht van bomen ook een geo-kaart waarop 

bomen aan gegeven staan. Hoe kan die gekoppeld worden aan de 

aanvraag/DSO?  

Via een link in de toelichting van de vragenboom.  

   

Lijst met bomen, hoe zorg je dat deze op het DSO komen?  

Link in de toelichting in je vragenboom.  

   

Welke gemeentelijke informatiebronnen fysieke leefomgeving móeten 

aangesloten zijn vóór 2021?  

Gemeentelijke informatieproducten worden niet aangesloten voor 1-1-2021. 

Gemeenten moeten wel hun plansysteem, VTH-systeem en regelsysteem aansluiten.  

   

Uitbouw en doorontwikkeling: waar kunnen we een roadmap vinden, zodat 

we kunnen anticiperen?  

Deze is nog niet vastgesteld.  

   

Fijn als DSO af is, maar er is nog heel veel inhoudelijk, procedureel en 

juridisch onduidelijk. Daardoor veranderen de standaarden nog voortdurend. 

Hoe is dat op elkaar afgestemd?  

Na de pauze komt de STOP-standaard aan bod.  

   

Komt er een handleiding hoe het vullen van het DSO aangepakt kan worden? 

Ja  

   

   

   

   

 


