
  

 

 

Vragen en antwoorden bij de functionele demonstratie 
tijdens de DSO-dag op 17 december 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  

 

In de demo wordt genoemd dat er volgend jaar nog een wijziging in de 

standaarden komt t.a.v. geometrie. Betekent dat niet dat de leveranciers op 

dat moment opnieuw hun software aan moeten passen ? en belemmert dat 

het oefenen in het proef-DSO?    

Leveranciers zijn hier nauw bij betrokken.  

   

Mijn vraag was niet gericht op de mogelijkheid om een omgevingsplan 

juridisch te wijzigen (logisch dat dat pas kan als de Ow geldt), maar is het al 

technisch mogelijk om het omgevingsplan te wijzigen in het DSO wat proef 

gaat draaien. Om daar mee te oefenen.    

Ja, dat kan. Daarvoor moet je je plansysteem hebben aangesloten.  

   

Is er ook een testaccount mogelijk voor leveranciers om buiten bevoegd 

gezagen een testaanvraag in te dienen?    

We gaan kijken wat we hiervoor kunnen doen. Neem contact op over de precieze 

vraag.  

   

Is het technisch al mogelijk - voor een gemeente - om het omgevingsplan van 

rechtswege te wijzigen?    

Je kunt er nu al mee oefenen. Juridisch kun je het ontwerp pas op 1-1-2021 ter inzage 

leggen.  

   

Hoe koppelen jullie de informatie aan de toepasbare regels. waar neem je dat 

op. in de regels of via een informatieproduct of via externe link?    

Je kiest je bron afhankelijk van je voorkeur en beschikbaarheid.  

   

Kun je de indieningsvereisten uit de check doorgemaild krijgen? Handig als je 

veel documenten moet toevoegen.    

Er komt een mogelijkheid om de (lege) aanvraag te downloaden/printen voordat deze 

wordt ingediend.  

   

Zijn jullie tegen inconsistenties in de regels aangelopen?    

Stel deze vraag aan Amsterdam in de workshop Van planvorming tot en met 

vergunningverlening  

   



  

 

 

Is er voorziening om overzicht te geven welke info burger allemaal moet 

uitzoeken. Bestaat er mogelijkheid gedeeltelijke aanvraag op te slaan?    

Ja, de aanvraag kan tussentijds worden opgeslagen. De aanvrager kan door alle 

vragen heen bladeren zonder deze te beantwoorden.  

   

Kun je je aanvraag proces opslaan, om wat uit te zoeken en later verder te 

gaan?    

Ja, dat kan.  

   

Kan ik tussentijds opslaan om meer informatie te vergaren?    

Ja, dat kan.  

   

Waarom hoef je niet in te loggen bij het checken en aanvragen met bijv Digid 

(demo Amsterdam)?    

Voor checken is geen doelbinding om persoongegevens te vragen.  

   

Kun je visuals hergebruiken uit vragenbomen van anderen?  

   

Ziet er nog ingewikkeld uit het indienen zijn er burgers betrokken bij 

opstellen regels op de kaart.    

Regels op de kaart richt zich op de professionele gebruiker.  

   

Is het in de samenwerkingsruimte mogelijk een ander bevoegd gezag te 

vergeten/ negeren en desondanks een vergunning te verlenen?    

Ja, dat kan. Het betrekken van ketenpartners wordt niet geautomatiseerd, maar is aan 

de beoordeling van het bevoegd gezag.  

   

Dien je alleen je vth pakket aan te sluiten op de samenwerkingsruimte of ook 

je plansoftware? Het is namelijk wel opgenomen in de vng requirements voor 

omgevingsbeleidscomponenten.    

Voor samenwerken aan behandelen sluit je alleen je VTH-software of zaaksysteem 

aan. Voor samenwerken aan plannen straks je plansoftware. Dit is onderdeel van de 

uitbouw van het DSO.  

   

Is het gebruik van de samenwerkingsruimte verplicht?    

Nee, maar wel handig als iedereen op dezelfde manier samenwerkt.  

   

Waarom krijgen we als BG het BSN nummer niet meer over? We zijn BG geen 

marktpartij.    

Als bevoegd gezag krijg je het BSN. Voor de samenwerking hoeft dit niet gedeeld te 

worden met ketenpartners.  

   

Is er een grootte beperking voor de documenten in de samenwerkingruimte?   

Een document mag 250 MB zijn.  

   

Blijven de gedeelde documenten in de samenwerkingsruimte of komen ze ook 

fysiek in het zaaksysteem van de partners terecht? ikv dubbelingen van data.    

Documenten komen als kopie in de systemen terecht. De wens voor federatieve 

opslag staat voor later op de planning.  

   



  

 

 

Het vooroverleg bekend van de OLO wordt omgevingsoverleg. Hoe gaat de 

ketensamenwerking samen met dit vooroverleg over het maatwerk indienen 

van stukken met de initiatiefnemer?    

De initiatiefnemer dient stukken in via het Omgevingsloket als omgevingsoverleg of bij 

de defitieve aanvraag.  

   

Hoe verloopt de communicatie van de api samenwerken aan behandelen via 

digikoppeling?    

De communicatie verloopt via beveiligde REST api.  

   

Kan bij het samenwerken bij het benoemen van de zaak ook de omschrijving 

van het aangevraagde en/of het adres weergegeven worden ivm 

overzichtelijkheid?    

Metadata wordt nog toegevoegd.  

   

Is vooroverleg (omgevingsplan) verplicht via het loket?    

Vooroverleg (omgevingsoverleg) is voor vergunningaanvragen en is niet verplicht.  

   

Het actie overzicht is beperkt (zichtbaar). Hoe wordt met Samenwerken 

omgegaan met deadlines en behandelaars?    

In de eigen lokale (gekoppelde) systemen.  

   

Is 'Samenwerken' ook de interface waarin je (als ketenpartner) werkt als je 

met een VTH-systeem bent aangesloten op het DSO?    

Als je bent aangesloten, werk je vanuit je eigen VTH-systeem.  

   

Is er op de achtergrond bij samenwerken een zaak aangemaakt in een 

zaaksysteem?   Ja.  

   

Hoe log je in om te gaan samenwerken?    

Via eHerkenning.  

   

Kan je een samenwerking sluiten als er nog actieverzoeken open staan of 

krijg ik een waarschuwingsmelding?    

Ja, dat kan. Vooralsnog krijg je geen melding.  

   

Kan een ketenpartner zelf een samenwerking toevoegen?    

Nee, alleen een bevoegd gezag kan dit.  

   

De samenwerkingsruimte is voor ingediende aanvragen. Welke voorziening is 

er om de ontvankelijkheid van een aanvraag te laten toetsen?    

In het Omgevingsloket kun je een omgevingsoverleg aanvragen. Het bevoegd gezag 

kan hiervoor de samenwerkvoorziening gebruiken.  

   

In hoeverre kun je spreken van een integrale gebiedsbenadering als je via 

het dso adviesaanvragen en "platte adviezen" aan elkaar richt?    

DSO biedt de technische ondersteuning. Samenwerken doe je aan de omgevingstafel.  

   

Wordt het toegevoegd document door de provincie doorgestuurd naar de vth 

via API    

Ja, als het systeem is gekoppeld.  



  

 

 

   

   

Is er gebruikersbeheer in de samenwerkingsruimte of is er maar 1 inlog voor 

bijv. de provincie? Kun je vragen intern doorzetten?    

In de samenwerkingsruimte niet. Als je je VTH-systeem hebt gekoppeld gebruik je 

deze om acties door te zetten.  

   

Actieverzoek: het is wenselijk voor de regiehouder (gemeente) om bij een 

actieverzoek een termijn mee te geven. Wanneer komt deze mogelijkheid in 

de Samenwerking?    

Hier heb je afspraken over gemaakt met je adviseurs in een SLA.  

   

Kan je ook niet oin-ketenpartners uitnodigen? Bijvoorbeeld een private partoj 

die de kwaliteitstoes wkb doet?    

Gepland in de loop van 2020.  

   

Wordt er nog wat gedaan aan de gebruikersvriendelijkheid van het 

Omgevingsloket? Ik zie de gemiddelde burger hier niet zijn weg in vinden...    

We doen continu gebruikerstests en digitoegankelijkheidtests.  

   

Wordt de naam ook toegevoegd of kan enkel het OIN nummer gebruikt 

worden bij het versturen van een uitnodiging?    

Naam komt erbij te staan.  

   

Waar komt het verzoeknummer vandaan is dat generiek?    

DSO genereert het verzoeknummer.  

   

Is/komt er een koppeling tussen samenwerken aan behandelen en 

mijn.overheid.nl/mijn.provincie.nl voor statusupdates naar initiatiefnemer.   

Samenwerken aan behandelen is nu nog alleen voor bevoegd gezagen en hun 

adviseurs.  

   

Hoe wordt er omgegaan met horizontale thema zoals natuur of geluid bij het 

checken? Ofwel hoe voorkom je overkill aan vragen versus tekort doen aan 

dergelijke thema's.    

Daar zijn de betrokken partijen nog over in gesprek.  

   

Krijg je bij het intekenen van een trace ook direct de afmetingen te zien?   

In de viewer Regels op de kaart krijg je de afmetingen te zien.  

   

Welke vragenbomen worden als voorbeeld wanneer gedeeld?    

In de Registratie Toepasbare Regels kun je alle vragenbomen bekijken en ook 

downloaden.  

   

Kun je vanuit de vergunningcheck doorklikken naar de aanvraag? Gaat de 

informatie uit de check mee naar de aanvraag?    

Ja, je kunt doorklikken. Locatie, activiteit en werkzaamheid gaan mee.  

    

Worden de twee voorgestelde aanvragen voor een vergunning verzonden in 

twee aparte verzoeken?    



  

 

 

Wanneer 2 aanvragen gelijktijdig naar hetzelfde bevoegd gezag moeten, dan wordt 

het 1 verzoek.  

   

Kan je ook alleen een lijn intekenen op de kaart (tbv aanvraag aanleg kabels 

en leidingen) ipv een vlak?    

Een tracé is altijd een vlak. Een vlak kan worden ingetekend.  

     

Kunnen gemeenten straks koppelen met DSO over het GGI-netwerk?  

Vooralsnog niet mogelijk.  

   

Welke modelverordeningen komen er voor de topactiviteiten?    

Meer informatie over topactiviteiten vindt u hier: https://vng.nl/nieuws/overzicht-

topactiviteiten-omgevingswet-aangepast  

   

Wat is een staalkaart?    

Meer info hier: https://vng.nl/artikelen/omgevingsplan  

   

Wat is een staalkaart? Is deze nodig voor bepalen werkingsgebied?    

Meer info hier: https://vng.nl/artikelen/omgevingsplan  

   

Wanneer moet een Omgevingsdienst uiterlijk op STAM zijn aangesloten om 

aanvragen en meldingen te kunnen ontvangen?    

1 januari 2021.  

   

Hoe kan ik als planmaker (database beheerder casco) oude regels werkbaar 

in het DSO combineren met het stapsgewijs vullen van het casco? (Met 

ontwerpvragen en ahv staalkaarten).    

Ze zijn beide zichtbaar totdat je (een deel van) een bestemmingsplan uitzet met de 

'pons'.  

   

Kan je in de vergunningenchecker ook een tracé (lijn) intekenen op de kaart 

(ipv het opgeven aan een specifiek adres)? Dit is voor de infra netbeheerders 

noodzakelijk, omdat graafwerkzaamheden vaak niet aan een specifiek adres 

gekoppeld zijn.    

Een tracé is altijd een vlak. Een vlak kan worden ingetekend.  

   

Maakt de VNG de toepasbare regels uit de bruidsschat?    

Het Rijk maakt toepasbare regels uit de bruidsschat. VNG en UvW denken mee. Als 

het Rijk geen toepasbare regels maakt omdat het geen topactiviteit is voor checken, 

dan zou de VNG kunnen besluiten de toepasbare regels te leveren. VNG maakt wel 

toepasbare regels bij de staalkaarten.  

   

Waar vind ik die functionele structuur precies?    

In de Registratie Toepasbare Regels via het Beheerportaal.  

    

Corv? Dat is toch jeugdzorg koppeling?    

CORV is een intermediair functie van de dienst Justid. Het is de nieuwe makkelijke 

manier van aansluiten op de LVBB Digikoppeling.  

   

   



  

 

 

Is de verordening van Noord Brabant nu via de keten gepubliceerd of is er 

nog handwerk voor nodig geweest?    

De verordening is volledige automatisch door de hele keten gegaan.  

   

Zijn er spelregels voor het muteren in de catalogus? 

Ja.  

   

Wie zijn geautoriseerde gebruikers van de waardelijsten kunnen dit ook mdw 

van de gemeente zijn?    

Waardelijst liggen vast in de standaard, Geonovum kan deze aanpassen.  

   

Hoe wordt in de omgevingsregeling omgegaan met mutaties in de 

werkingsgebieden?  

De werkingsgebieden worden met de wijzingsbesluiten (invoeringsregeling en 

aanvullingsregelingen) gemuteerd.  

   

Is officielebekendmakingen.nl hetzelfde als de LVBB?  

Officielebekendmakingen.nl is één van de websites die vanuit LVBB gevoed worden.  

   

Wat bepaalt of en zo ja hoe een Omgevingsdienst aansluit op DSO-LV?  

Omgevingsdienst moet aansluiten op STAM om aanvragen als behandeldienst te 

kunnen ontvangen.  

   

Staat het voorbereidingsbesluit niet meer op de olanning voor 2020?! Wel 

noodzakelijk!  

Staat op de planning voor 2020.  

   

Wanneer komt de productie omgeving beschikbaar voor synchronisatie?  

Vanaf maart oefenen op Preproductie  

   

Waarom is het dso niet geschikt voor communicatie naar initiatiefnemer en 

moet hier de mijn overheid berichtbox gebruiken? Hoe organiseer je dit voor 

ondernemers?  

We gebruiken landelijke bouwstenen. We zijn nog in afwachting van de 

doorontwikkeling van de berichtenbox voor ondernemers.  

   

Dit is de eerste keer dat ik erbij ben. Ik ben benieuwd naar de stand van 

zaken. Wat voor mij relevant is, maar dat is volgens mij nu nog geen 

onderwerp, is de koppeling tussen de toepasbare regels en de 

werkingsgebieden. Hoe koppelen we, hoe beheren we dit. Derden doen 

bijvoorbeeld veel (vergunde) ingrepen in het watersysteem. Die leiden ieder 

voor zich tot een aanpassing van de werkingsgebieden.  

Kom naar de Slagsessies in januari/februari.  

   


