
Succesvol aansluiten op 
DSO-LV

De aansluitstrategie en praktijkvoorbeelden
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• VTH software (STAM)
• Regelsoftware (via STTR)
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Standaarden

Centraal BGen

Bevoegd bezag en diensten

Alle 3 de stappen moeten binnen 1 jaar genomen worden. De doorlooptijd 
van “aansluiten” zal ten koste gaan van “vullen” en “oefenen”. 
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Waarom deze strategie?

18/12/19

• Creëren van beweging, impasse doorbreken van het niet geven van opdrachten 
aan leveranciers

• Spreiden aansluitingen, geen filevorming, passende capaciteitsplanning TBO/OBO
• Leveranciers die onvoldoende “leveren” stimuleren te gaan ontwikkelen
• De bewustwording dat aansluiten vóór het oefenen komt vergroten
• Integraal met TBO en ADSMO, dus gecombineerd, groot bereik, hoger rendement
• Geen tijd te verliezen!
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1.Interbestuurlijke projectorganisatie met VNG als zwaartepunt

2.Werken met centrale tijdsloten, verzamelen SVZ leveranciers, veld, techniek contactpersonen

3.Communicatie over 5 sporen
1. Programmamanagers
2. Gemeente directie en bestuur
3. Lijnmanagement
4. Informatiemanagement
5. Leveranciers

4.Uitgebreide ondersteuning via informatiepunt, backoffice, documentatie en RIO’s

5.Transparantie compliancy leveranciers, monitoring aanmeldingen en aansluitingen BG-en

6.Grote leveranciersbetrokkenheid

7.Vangnet scenario’s bij voldoen aan bepaalde criteria

Aanpak Aansluiten op DSO-LV



Tijdsloten 
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• Jan 2020 - Uitvraag bij leveranciers, 
vullen tijdsloten vanuit planning leveranciers in afstemming met BG-en en OD’s

Aansluiten: maart-april (oefenomgeving)

• Jan 2020 – maart 2020 Opgave planning door BG-en, 
vullen tijdsloten na opgave door BG-en op verzoek van bg-en OD’s (focus obv doelgroepenanalyse)

Aansluiten: vanaf nu tot en met oktober (oefen- en productieomgeving)

• April – mei 2020 Indeling door Programma, 
vullen tijdsloten en prioriteren obv doelgroepenanalyse (slagkracht)

Aansluiten: aug-sept-okt-nov (oefen- en productieomgeving)

• Okt – nov –dec 2020 inwerkingtreding “vangnet scenario’s” ovv criteria



• Aanpak en uitvraag gericht op 3 aansluitingen, met keuze voor 1,2 of 3 aansluitingen 

(STAM/STOP/STTR)

• Beschikbaar stellen heldere aansluitscenario’s en handleidingen voor overheden 

• Koepels ondersteunen leveranciers bij stimuleren van BG-en om opdracht te verstrekken

• Compliancy (groene vinkjes) van leveranciers helder in beeld (tot op niveau van aansluiten, ontvangen 

en verwerken)

• Monitoring en transparantie van aansluitplanning en de aansluitingen zelf

• Back-office ondersteuning vanuit:

• Informatiepunt

• Expertteam

• RIO’s

Ondersteuning



18/12/19



18/12/19

Ondersteuning



Praktijk voorbeeld strategie 
aansluiten op DSO

Danuta de Jong en Jan-Willem Spaargaren



Centrale vraag

Wat is onze strategie geweest om de roadmap
voor de DSO te vertalen naar concrete 
projecten/implementatieplan voor 2020?



Input
• Roadmap Omgevingswet van VNG
• Checklist informatievoorziening Omgevingswet van VNG
• Minimum lijst Omgevingswet van VNG
• Marktverkenning Omgevingswet software van VNG
• RIO coach
• Samen optrekken met de buurtgemeenten



En dan



Draagvlak bij de vakafdelingen



Brainstormsessie



Strategie 
1. Draagvlak (kennis + informeren) Bestuur, MT, afdelingen, ICT

2. Marktverkenning: gespreken met leveranciers, aanbesteden Ja/Nee

3. Architectuur: Cloud strategie, digikoppeling, beveiliging, Gemma

4. Capaciteit vragen: rollen VTH, Ruimtelijk beleid, Dienstverlening, ICT

5. Keuze DSO software en strategie: sessie met de vakafdelingen

6. De gekozen strategie vertalen naar projecten/implementatie plan: 
aanschaf software, oefenen/beproeven, implementeren!



Gewoon doen!

Iedere keuze is goed! 
Software ontwikkelt zich door de komende jaren. 
Standaarden worden stabiel?!
Over twee jaar aanbesteden en dan opnieuw de keuze voor 
de best passende applicatie maken





Voorbeeldplanning

18-12-2019



Testen DSO-LV

IBAT



Testen 
Gemeente Partner
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Oproep
1. Test mee tijdens de testdag eind februari / begin maart, aanmelden voor 3-2
2. Denk mee over het testplan bijeenkomst 23-1, aanmelden voor 7-1
3. Wordt test gemeente aanmelden voor 20-1

Vragen? Aanmelden? omgevingswet@vng.nl

mailto:omgevingswet@vng.nl


Planning testen DSO-LV

Maand Wat? Data Detail

December Voorbereiden test 
binnen VNG

17-12

23-12

Start brede communicatie
Ruimte voor vragen vanuit gemeenten
VNG bereidt eerste versie van testplan voor

Januari Gemeenten en 
VNG bereiden test 
voor

7-1
13-1
20-1
23-1

Uiterlijk aanmelden voor bijdragen testplan & deelname aan testdag
Eerste versie testplan beschikbaar, start input gemeenten
Uiterlijk aanmelden als “test gemeente” 
Testplan bijeenkomst in Utrecht (10:00 - 13:00) 

Februari Laatste 
voorbereidingen

3-2
Eind

Uiterlijk aanmelden voor deelname aan testdag 
Testdag: eind februari, begin maart

Maart Verwerken 
resultaten



Vragen

Voor alle (hulp)vragen kunt u terecht bij het Informatiepunt Omgevingswet.

Heeft u een vraag over de Omgevingswet? Wilt u iets weten of delen over 

praktische toepassingen of digitale voorzieningen?

Wilt u liever telefonisch contact? Bel ons dan op 088 - 7970790 (bereikbaar op 

werkdagen van 9.00-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur).

Leana Vlok & Miguel Hassink (VNG)
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https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/contact/


Scenario’s aanbesteden
https://vng.nl/nieuws/masterclass-verwerving-omgevingswetsoftware

Of 

De PPT van de VNG collega’s met onderwerp “verwerving omgevingswetsoftware”
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https://vng.nl/nieuws/masterclass-verwerving-omgevingswetsoftware
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