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NedOmgeving: Functionaliteiten

Tekstverwerker

Teken-functionaliteit
(CAD)

Koppel- en 
Annotatie 

Dashboard

Procesbeheer

 Aan de slag met intuïtieve tekstverwerker.

 Ingebouwde CAD-motor: 
makkelijk tekenen en muteren

 Koppelen en annoteren, 
Duidelijk en snel

 Houd het overzicht op al uw plannen.
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Wat bespreken we vandaag?

Maken van 
juridische tekst

Koppelen en
annoteren

Exporteren
geannoteerde

juridische regels 
naar

regeldienst.nl
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Een lid plus tekst toevoegen

Lid 8 wordt
toegevoegd als
subtekstobject.

????
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Koppelen en Annoteren: artikel 5.6.1

U kunt ook zelf
geometrie tekenen met de 
ingebouwde CAD-motor!

Nadat het artikel
gekoppeld is kan het 
geannoteerd worden.
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Koppelen en Annoteren

Nu is het gebied en de tekst gekoppeld en geannoteerd! 
(Conform presentatiestandaard)
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Klaar voor toepasbare regels 
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Klaar voor toepasbare regels 
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Naar het export venster
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Exporteren naar toepasbare regels
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Creëer, beheer & deel digitale gebiedsinformatie

Zenden naar regeldienst.nl
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En zo is de keten
gesloten van 

juridische regel 
naar de 

gepubliceerde
vraagboom



De Virtuele Plantoetser
Geïntegreerd met DSO

De invulling van de snelservice formule
DSO – 17 December 2019



Wat is BLITTS voor gemeenten?
BLITTS is de virtuele plantoetser van een gemeente en vult de snelservice
formule van de omgevingswet in.

De virtuele plantoetser checkt automatisch een aanvraag op alle van 
toepassing zijnde regelgeving, zoals:
- Welstandsnota
- Bestemmingsplan / Omgevingsplan
- Overige van toepassing zijnde regelgeving

De virtuele plantoetser begeleid de aanvrager door de regelgeving heen en 
corrigeert daar waar er niet aan regelgeving wordt voldaan. 
Hij zorgt ervoor dat de voorgetoetste aanvraag compleet is met alle bijlagen en 
dus direct vergund kan worden. 
Als het vergunningsvrij is geeft hij direct een officiële verklaring van de 
gemeente af



Wat is BLITTS voor aanvragers?
Online tool om snel en eenvoudig (kleine) verbouwingen mee te kunnen 
aanvragen of melden: 
- Vergunningsvrij check inclusief officiële verklaring Gemeente
- Getoetst aan lokale regelgeving tot op straatniveau (Welstand en 

bestemmingsplan, indien aanwezig)
- Bouwbesluitrapportage (indien relevant)
- Directe vergunning, vergunningsaanvraag of vergunningvrije verklaring als 

PDF
- Tekeningen op schaal (aannemers en adviesbureaus kunnen eigen 

tekeningen uploaden)
- 3D IFC model van het gebouw
- Indiening via OLO

De uitkomst is altijd een complete (positief) voorgetoetste omgevings-
vergunningaanvraag, vergunningvrijverklaring of omgevingsvergunning



Hoe werkt de virtuele plantoetser?



Samengevat

- Vergunningsvrije verklaring kleine bouwwerken
- Vergunningen kleine bouwwerken
- Vergunningsaanvragen kleine bouwwerken
- Direct af te handelen, dus grote besparing op interne kosten
- Zeer flexibel in te regelen per gebied / straat / huisnummer / voor / 

achter / etc.
- Toekomstbestendig qua regelgeving (Omgevingswet)
- Koppelingen met bestemmingsplannen en bouwbesluit voor actuele 

informatie
- Accounts voor aannemers en adviesbureaus met verkorte doorloop
- Actieve monitoring klanten
- Continu tests met burgerpanel



In gebruik bij

- Amstelveen (binnenkort beschikbaar)
- Aalsmeer (binnenkort beschikbaar)
- Assen (vanaf 1 januari 2020)
- Bloemendaal (binnenkort beschikbaar)
- Den Haag
- De Vallei (Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel, Wageningen)
- Dordrecht
- Haarlem
- Hattem, Heerde en Oldenbroek (H2O gemeenten, binnenkort beschikbaar)
- Hoorn (binnenkort beschikbaar)
- Meierijstad (Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel)
- Rotterdam
- Zaanstad
- En in gesprek met nog circa 20 gemeenten over aansluiting 



DSO integratie

- Export van een selectie van de BLITTS regels naar DSO (STTR)
(DSO alleen vergunningsvrij, geen toetsing/vergunningsverlening)

- Aanspreken DSO indieningsservice voor het onderwater indienen van 
de vergunningsaanvraag, vergunningsvrijverklaring of 
omgevingsvergunning. 
Deze komt daardoor automatisch in het back-office systeem van de 
gemeente (bv Roxit)



Hoe ziet de integratie er nu uit



DSO integratie - toekomst

Tot 1 januari 2021: zoals het nu gaat

Toegang tot BLITTS vanaf gemeenteportaal
Burger gebruikt BLITTS voor vergunningsaanvraag, 
vergunningsvrijverklaring of directe vergunning. 
Indiening door BLITTS via OLO

Relevante toepasbare regels en vragenbomen van door BLITTS 
ondersteunde bouwwerken naar DSO (kan al voor alle gemeenten) voor 
proeven met  DSO loket

Ontwikkeling gemeenteportaal binnen Common Ground filosofie
(reductie van de opstartkosten, eigen beheer van de regels, templates etc)



DSO integratie - toekomst

Na 1 januari 2021: via DSO

Bestaande route vanaf gemeenteportaal 
indiening via koppeling met DSO
(hiermee wordt voldaan aan de wettelijke verplichting)

Nieuwe route via DSO-loket 
met verwijzing naar BLITTS voor eenvoudige bouwwerken
(bv laatste of 1e vraag cf wegwijzer formule van Zaanstad)

Extra dienstverlening aan gemeenten die via DSO loket een 
vergunningsaanvraag hebben ontvangen (hier ontbreken nl nog 
tekeningen, details en de feitelijke toets)



DSO integratie - samenhang

Complexere bouwwerken en vragenbomen: 
via DMN modellers zoals Berkely Bridge of Digitale Checklisten
BLITTS is alleen gericht op de snelservice formule en bijbehorende 
producten.

Er is voor de eenvoudige bouwwerken direct een DMN bestand te 
downloaden uit de back-end van BLITTS // in te zien in DSO



Vragen ?

Martijn Verbeek (martijn@blittsbv.nl)
Joris Kleinveld (joris@blittsbv.nl)
www.blitts.nl



Achtergrond BLITTS

Ontstaan uit innovatieprogramma TNO SBIR

Officieel VNG Realisatie (voorheen KING) leverancier

Samenwerking met ISSO (voorheen SBR) voor bouwbesluitmodule

Deelnemer Groeipact Common Ground

Met Gemeente Zaanstad winnaar 
Gemeente Pioniers Award 2017



Hoe is BLITTS ontwikkeld?

Ontwikkeling in samenwerking met klankbordgroep:

- Gemeente Delft
- Gemeente Den Haag
- Gemeente Rotterdam
- Gemeente Leidschendam-Voorburg
- Stichting Dorp Stad en Land
- Denktank innovaties Bouw & Woningtoezicht



Hoe snel kan BLITTS starten ?

- Vergunningvrije verklaring: 1 uur
- Invoer Bestemmingsplan: 1/2 dag per bp.
- Invoer Welstand: 1/2 dagen
- Invoer Monumenten (uitsluitingen) 1 dag
- Huisstijl: max. 5 dagen

In de regel is BLITTS binnen 2 weken na ontvangst van alle stukken 
operationeel



Wat kost de virtuele plantoetser?
- Inregelen vergunningsvrije verklaring: €     0,-
- Afgifte vergunningvrije verklaring: €   25,-
- Inregelen welstandsnota: €     0,-
- Inregelen bestemmingsplan (per stuk): € 250,-
- Afgifte voorgetoetste vergunningaanvraag: € 300,-
- Afgifte omgevingsvergunning: € 300,-

- Huisstijl implementatie op gemeente.vergunning.blitts.nl: € 2.500,-

- Geen abonnement, de virtuele plantoetser kan altijd starten/stoppen



OMGEVINGSDOSSIERS 
OP ORDE

INFORMATIE OP DE KAART



Informatie op de kaart

Spin in het web
 Ontwikkeld i.c.m. diverse waterschappen, 

gemeenten, Esri

Wat is het?
 Integratieplatform
 Koppelt documenten/zaken aan de kaart
 Volledig via standaarden



Brengt 2 werelden bij elkaar

Betrekt de kaart bij:

 Processen
 Dossiervorming
 Informatievoorziening StUF-ZKN

CMIS



Verrijk je omgevingsdossier

 Betere metadatering
 Document crawling
 Geocoderen
 Anonimiseren
 Koppelen databronnen



Meer inzicht

Eén ingang - vanaf de kaart

 Eenvoud
 Inzicht & overzicht
 Ontsluiten

Basiskaart

BAG-objecten

Documenten

Zaken

Processen



Tot slot

 Lokatiegericht werken met omgevingsdossiers
 Meer uit je data halen
 Betere ontsluiting
 Voorbereid op de omgevingswet



ZELF AAN DE SLAG?

WWW.INFORMATIEOPDEKAART.NL

Vragen?



| Oudegracht 231
| 3511 NK  Utrecht
| www.OneFox.nl

T +31 30 - 232 43 50
F 
E

Lou Baudoin
Solution Architect

Lou.Baudoin@onefox.nl

http://www.onefox.nl/
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Spatial Datamanagement

IntellinQ

Milan Uitentuis
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IntellinQ

• Gegevensbeheer
• Integratie datamanagement keten
• Focus op het geografische domein
• Sinds 2014
• GeolinQ platform

Websites
www.IntellinQ.nl
www.GeolinQ.nl

Telefoon 
010 846 74 10
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Digitaal Stelsel Omgevingswet
Om het DSO te laten werken is er een technische infrastructuur die gegevens uit 
bronnen, informatiehuizen, register en andere gegevensvoorzieningen, 
basisregistraties etc. ontsluit voor de gebruikerstoepassingen. Daarnaast omvat de 
technische infrastructuur knooppunten en aansluitvoorzieningen die nodig zijn 
om het werken in ketens mogelijk te maken.

Bron: Digitaal Stelsel Omgevingswet 2024
November 2016, IPO, VNG, Unie van Waterschappen,
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
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Uitdagingen in de gegevensketen in het digitaal stelsel

• Informatiehuizen: Lucht, Water, Bodem & 
Ondergrond, Natuur, Externe Veiligheid, 
Geluid, Cultureel Erfgoed, Ruimte, Bouw en 
Afval

• Basisregistraties als BRK, BGT, BAG, NHR en 
BRO (met 26 registratie thema’s)

• Interactie gerelateerde standaarden als 
INSPIRE, IMKL, IMWA etc.

• En nog veel meer datasets…..  
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De basis grip op (geo)gegevens: GeolinQ 

GeolinQ software:
• Gegevensbeheer
• Integratie datamanagement keten
• Configureren niet programmeren
• Open standaarden
• Webbased
• Schaalbaar 



IntellinQ © 2019

Sectoren, klanten en partners
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DSO en andere datasets integreren en gebruiken 

Inwinnen Integreren Distribueren

XML/GML

WFS

Dataset

Dataset

Dataset

Dataset

Dataset

WFS

Proces Dataset

View

View

Union WMS

REST

Applicatie

Databronnen Views / Processen Dataservices

Files

Database
Dataset
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Toepassingen: grip op de omgeving

• Beheren en aanleveren gegevens Kabels en Leidingen
• Conform de nieuwe wet WIBON

• Gegevens integratie 
• Inwinnen maaibestekken gemeenten
• Integratie voor totaal areaal Waterschap

• Gebruik BRK, BAG, BGT, NHR, WOZ 
• Beheer eigen datasets
• Beheer en uitwisselen gegevens 

IMWA, BasisRegistratie Ondergrond etc.
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Meer informatie

Milan Uitentuis
m.uitentuis@intellinq.nl

Websites:
www.intellinq.nl
www.geolinq.nl

Tel: 010 846 74 10

mailto:m.uitentuis@intellinq.nl
http://www.intellinq.nl/
http://www.geolinq.nl/


JNet 
Aansluiten op de DSO



Achtergrond JNet

 Opgericht in 1998
 Integratiespecialist voor de overheid 
 27 medewerkers, 160+ klanten in de overheid

 Producent / Leverancier van OpenTunnel (Integratie) Lokaal en als SaaS oplossing
 Leverancier van Cloud Dataservices (Stelsel+)

 Actieve participant in totstandkoming van nieuwe standaarden

 Ons cloud platform biedt Integratie as a Service!
 Grootste Overheid Integratie Cloud platform van Nederland, tussen 1 en 3 miljoen berichten iedere dag



JNet en de DSO

 Praktijkproeven ‘Verzoek Ophalen’ met Waalre, Lochem en Omgevingsdienst Noordzeekanaal

 Toepasbare Regel koppelingen beproefd met Digitale Checklists, IAM4, Berkeley Bridge

 Praktijkproef Samenwerkingsfunctionaliteit met Gouda, Zaaksysteem.nl, Omgevingsdienst Midden Holland en 
Roxit

 Ontwikkelingen als DSO en Common Ground leiden tot aanpassingen in onze producten, met name:

 API Management

 JSON -> XML en XML -> JSON transformaties



API Management



DSO Aansluiting JNet Cloud

 Op basis van Service Level Agreement

 Hosting in Nederlandse OpenStack Cloud

 All-in prijzen

 Inzage in berichtenverkeer

 Lokale aansluiting natuurlijk ook mogelijk

 Gelijktijdige aansluiting OLO en DSO: Naadloze overgang



DSO Aansluiting JNet Cloud



DSO Aansluiting JNet Cloud



DSO (en OLO)



DSO Aansluiting prijzen JNet Cloud

Type aansluiting Organisatie Aansluitkosten Abonnement per maand

DSO Ontvangen verzoeken
• ebMS
• DSO Verzoek API’s 
• EN:  Zaak of VTH 

systeemintegratie/orkestratie! 

Gemeente < 50.000 
inwoners of Waterschap

€1.840 €350

Gemeente > 50.000 en < 
100.000 inwoners of 
Omgevingsdienst

€1.840 €550

Gemeente > 100.000 en
<250.000

€2.760 €600

Gemeente > 250.000 
inwoners

specifiek specifiek



DSO Aansluiting prijzen JNet Cloud

Type aansluiting Organisatie Aansluitkosten Abonnement per maand
Toepasbare Regels 
• SOAP
• ebMS
• Validatie API’s

Gemeente < 50.000 
inwoners of Waterschap

€920 €75

Gemeente > 50.000 en < 
100.000 inwoners of 
Omgevingsdienst

€920 €100

Gemeente > 100.000 en
<250.000

€920 €125

Gemeente > 250.000 
inwoners

specifiek specifiek



DSO Aansluiting prijzen JNet Cloud

Type aansluiting Organisatie Aansluitkosten Abonnement per maand
DSO samenwerkingsruimte integratie Gemeente < 50.000 

inwoners of Waterschap
€920 €125

Gemeente > 50.000 en < 
100.000 inwoners of 
Omgevingsdienst

€920 €150

Gemeente > 100.000 en
<250.000

€920 €175

Gemeente > 250.000 
inwoners

specifiek specifiek



DSO Aansluiting prijzen JNet Cloud

Type aansluiting Organisatie Aansluitkosten Abonnement per maand
DSO totaal
- Omgevingsplan koppeling
- Toepasbare regels
- Ontvangen Verzoeken en VTH of 

Zaaksysteemintegratie/orkestratie
- DSO Samenwerkingsintegratie

Gemeente < 50.000 
inwoners of Waterschap

€1.840 €450

Gemeente > 50.000 en 
< 100.000 inwoners of 
Omgevingsdienst

€2.760 €600

Gemeente > 100.000 en
<250.000

€3.680 €800

Gemeente > 250.000 
inwoners

specifiek specifiek



DSO Aansluiting prijzen JNet Cloud
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