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Welkom, aanwezigen!

Aantal 
Deelnemers Organisaties

% organisaties 
van totaal

Archief 1
Brandweer 2
Gemeente 283 129 36%
Koepel 34
Omgevingsdienst 41 19 66%
Provincie 25 11 92%
Rijk 140 13
Samenwerkingsverband 32 18
Veiligheidsregio 8 7 28%
Waterschap 21 9 43%
Totaal 587 206

Overheid 587
Non Profit 19
Profit 61
Totaal 667





Try-out: 
Je gaat pas begrijpen 
hoe te gebruiken door 
ermee te werken

Welkom!

Kwartaaldemonstratie 

Digitaal Stelsel Omgevingswet 

10 september 2019Kom in de flow met DSO!



Uw gastvrouwen en -heren

Hans Weijers (Rijk)
Gijs van Duijn (leveranciersmanagement)
Samir El Hamouti (Rijkswaterstaat)
Jan Kees Kraa (Rijkswaterstaat)
Nol Witte (ODMH)
Miguel Hassink (VNG/Gemeenten)
Piet Eilander (Gemeente Amsterdam)
Anneke Spijker (IPO/Provincies)
Izakjan Dekker (UvW/Waterschappen)
Rick Bleeker (Rijkswaterstaat)
Nico Claij (Rijkswaterstaat)
Marjolein Bryant (VNG/Gemeenten)
Daniel van Dijk (VNG/Gemeenten)
Maaike Pijnaker (product management DSO-LV)
Joyce de Jong (product management DSO-LV)



Oriënteren via 
Regels en Kaart

Oriënteren via
Vragenbomen

Opstellen
Indienen

Ontvangen
Beoordelen

Behandelen
Samenwerken

Besluiten
Bekendmaken

Van plan tot publicatie 

Van idee tot afhandeling

Bewerken Beschikbaar stellen

Van vraag tot informatie

Wat mag hier?

Gebiedsoriëntatie
Gebiedsanalyse

Opstellen 
Omgevingsdocument

Samenwerken
Besluiten

Bekendmaken
Beschikbaar stellen

Opstellen 
Vragenbomen

Wat kan hier?

Inwinnen
Beschikbaar stellen Inwinnen

DSO-Landelijke voorziening

DSO-Lokale applicaties



Demo’s en praktijkproeven
1
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Samenwerken aan 
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Omgevingsregeling (PI-11)
Rijk

Praktijkcasus (PI-11)
Gemeente Amsterdam

-------------------------------------
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Check op vlak
Voorinvullen regels (PI-12)
Waterschap Limburg

4
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Ontwerp Omgevings-
verordening (PI-12)
Provincie Noord Brabant

Bruidsschat en Casco (PI-12)
Rijk
Waterschap Rivierenland
Gemeente Veenendaal
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Gebruikers

18 december 2019

Planmaker

Belanghebbende Vergunningverlener

Initiatiefnemer



18 december 2019

Planmaker

Juridisch Adviseur Vergunningverlener

Juridisch Analist (regelmaker)

Persona’s van gebruikers



Focus PI-12

18/12/19

December 2019: een productierijp DSO, dat klaar genoeg is om:
• te aansluiten
• te vullen met plannen/juridische regels, toepasbare regels, begrippen
• te oefenen

Dat betekent onder andere:
• Werkende keten op STOP/T-POD v 0.98 kern
• Activiteiten in het omgevingsplan kunnen gebruiken in vragenbomen
• Ontwerp omgevingsverordening kunnen opstellen en publiceren
• Waardenlijsten gereed en bruikbaar, en vindbaar in de catalogus /API
• Vergunningscheck op basis van een vlak
• Samenwerkingsfunctionaliteit: autorisatie ingebouwd
• Veilig in productie: stabiliteit, performance, logging, beheer en security



Basisniveau wordt in 2020 afgebouwd

Aug 2019

Omgevingsdocumenten:
• Visie en projectbesluit in de keten
• Synchronisatiekoppelvlak voor ophalen omgevingsdocument
• Muteren in de  keten inclusief tijdreizen
• Validaties in de koppelvlakken uitbreiden 
• Informatiehuis Ruimte: Pons, Keuzehulp

Loket: 
• Machtigen
• Printbare versie check en conclusie 
• Viewer: Volledig implementeren Vectortiling, Tijdreizen
• Samenwerkingsfunctionaliteit: afsluiten samenwerkmap, archivering
• Toepasbare regels: Behandeldienst op basis van activiteit/locatie
• Toepasbare regels: Voorinvullen op basis van registerbevraging



Publicatie Omgevingsregeling
Publicatie Ontwerp Omgevingsverordening

Vervolg Praktijkcasus Waterschap Limburg: 
- Gebruik van werkingsgebieden in de keten
- Gebruik van activiteiten in de keten
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Als provincie Noord Brabant wil ik mijn ontwerp 
omgevingsverordening bekendmaken. Daarbij wil ik inzien welke 
regels het Rijk in de omgevingsregeling gesteld heeft









STOP/TPOD standaard
Rijk:

• De omgevingsregeling van het rijk is gepubliceerd via PI-11/0.98 beta. 

• Wordt nu naar STOP v0.98-kern omgezet, verbeterd en gepubliceerd

STOP/TPOD versie 0.98-kern:

• Is beschikbaar

• Uitleg op de sites van Geonovum en KOOP

• Werkende PI-12 keten

• Bevat waardelijsten



Wat is zijn waardelijsten? 
• Een waardelijst legt vast welke waarden kunnen worden gebruikt bij het 

annoteren

• Denk aan: activiteitengroepen, werkzaamheden, functies

• Waardelijsten zijn onlangs interbestuurlijk vastgesteld

• Waardelijsten zijn er in twee vormen: limitatief en uitbreidbaar

• Een bronhouder kan een uitbreidbare waardelijst dus zelf aanvullen met 

eigen waarden als er geen geschikte waarde voorhanden is

• Waardelijsten zijn te vinden in de catalogus

• En via de API van de catalogus, ten behoeve van plansoftware



Waardelijsten 0.98-kern

18/12/19

• Activiteitengroep 
• Activiteitregelkwalificatie 
• InstructieregelTaakuitoefening
• Eenheid 
• Idealisatie 
• InstructieregelInstrument
• Omgevingsnormgroep 
• Omgevingswaardegroep
• Thema 
• TypeGebiedsaanwijzing

TypeGebiedsaanwijzing: 
o Beperkingenbied 
o Bodem 
o Defensie 
o Energievoorziening 
o Erfgoed 
o Externe veiligheid 
o Functie 
o Geluid 
o Geur 
o Landschap 
o Leiding 
o Lucht 
o Mijnbouw 
o Natuur 
o Ruimtelijkgebruik 
o Verkeer 
o WaterEnWatersysteem
o Recreatie 



Nieuw: De waardelijsten zijn 
vastgesteld en beschikbaar in 
de catalogus



Nieuw: Ook de waarden in de 
waardelijst zijn te zien (en 
eventueel aan te vullen)



Op AdS is informatie te 
vinden hoe aan te sluiten op 
de catalogus



Nieuw Via de API kunnen de 
actuele waarden in waardenlijsten 
worden opgevraagd, bijvoorbeeld 
in plansoftware



Nieuw De waardenlijsten kunnen 
ook beheerd worden (door 
geauthoriseerden)



Als provincie Noord Brabant wil ik mijn regels, 
zoals die voor Paddentrek, via mijn ontwerp 
omgevingsverordening bekendmaken

Publiceren ontwerp 
omgevingsverordening

Casus: 
Paddentrek

Provincie
Noord Brabant



In de plansoftware worden de 
juridische regels opgesteld én 
geannoteerd, met behulp van de 
waarden in de waardenlijsten











de ontwerp omgevings-
verordening is na publicatie 
automatisch te zien in de viewer



Daar hebben we de 
paddentrekregel weer!



Conclusies

18/12/19

Provincies:

• kunnen ontwerp omgevingsverordeningen gaan maken in de systemen van 
de plansoftware leverancier

• kunnen de regels annoteren met de waarden uit waardenlijsten 

• de leverancier kon Noord Brabant aansluiten op CORV voor de Digikoppeling

• De ontwerp omgevingsverordening komt er bijna doorheen!

• Na publicatie worden de regels automatisch getoond in de viewer 

• Dit gebeurt op het nieuwe tabblad ‘Regels in voorbereiding’

• De activiteiten komen ook automatisch in de functionele structuur voor 
toepasbare regels



Bruidsschat Juridische Regels
Bruidsschat Toepasbare Regels
Casco en Staalkaart
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Wat is de bruidsschat? 

Met de Omgevingswet worden een aantal onderwerpen gedecentraliseerd: 
a. Regels voor milieubelastende activiteiten 
b. Regels over lozingen 
c. Regels over gevolgen van emissies van geluid, geur en trillingen door 

bedrijven
d. Regels op het gebied van bouwen
e. Regels voor indieningsvereisten

Deze regelsets worden aan de gemeenten en de waterschappen 

overgedragen: de Bruidsschat.  



Taakverdeling

Rijk: 

• Zet de regels om in STOP/TPOD

• Voegt metadata toe (bijvoorbeeld naam gemeenten, werkingsgebieden 
aangewezen oppervlaktewateren)

• Maakt annotaties voor de activiteiten

• Checken: Voor een aantal activiteiten worden toepasbare regels opgesteld

• Aanvragen: Voor de bruidsschat regels worden indieningsvereisten opgesteld

• Levert via de LVBB en het DSO-LV aan alle gemeenten en waterschappen het 
initiële Omgevingsplan en de Waterschapsverordening

Gemeente en Waterschap: 
• Na 1-1-2021 kunnen de bruidsschatregels aangepast worden



Bruidsschat

Casus: 
Uitrit aanleggen

Waterschap Rivierenland

Als Waterschap Rivierenland wil ik de juridische regels zien die ik via 
de bruidsschat ontvang van het Rijk



https://acc.omgevingswet.overheid.nl/orienteren/document/_akn_nl_act_ws0621_2019_WSV01

Nieuw: concept 
bruidsschatregels voor 
waterschappen.

https://acc.omgevingswet.overheid.nl/orienteren/document/_akn_nl_act_ws0621_2019_WSV01


https://acc.omgevingswet.overheid.nl/orienteren/document/_akn_nl_act_ws0621_2019_WSV01

...met specifieke regels 
die gelden voor dit 
kanaal

https://acc.omgevingswet.overheid.nl/orienteren/document/_akn_nl_act_ws0621_2019_WSV01


Bruidsschat

Casus: 
Uitrit aanleggen

Gemeente Veenendaal

Als gemeente Veenendaal wil ik de juridische en toepasbare regels 
zien die ik via de bruidsschat ontvang van het Rijk.  Voor de 
dienstverlening aan onze burgers wil ik de vragenbomen (toepasbare
regels) aanvullen.



Nieuw: Bruidsschat voor gemeente 
Veenendaal beschikbaar in het DSO. 
Werkingsgebied is het ambtsgebied.



Bruidsschat: Voor een 
aantal activiteiten zijn 
alléén bruidsschatregels 
voor aanvraagvereisten. 
Regels voor de 
vergunningplicht zijn 
dan onderdeel van
lokale verordeningen.



Bruidsschat: 
De omgevingsplanactiviteit 
Uitweg is geannoteerd in de 
juridische regels.



Bruidsschat: De geannoteerde activiteit 
‘maken of veranderen van een uitweg’ is 
opgenomen in de functionele structuur
Nieuw: Verbeterd filter- en 
zoekmechanisme van de Registratie 
Toepasbare Regels



Eigenaar van de activiteit



Nieuw Verwijziging naar 
het brondocument



Locatie, zoals gekoppeld 
aan de activiteit



Datum inwerkingtreding



Informatie nodig 
voor indienen

Informatie voor het 
bepalen van het 
bevoegd gezag

19-12-2019PI - demo

Bruidsschat: 
Toepasbaar maken:
aanmaken regelbeheerobject 
indieningsvereisten



Bruidsschat: 
er is een STTR bestand toegevoegd 
voor de indieningsvereisten
Nieuw: verbeterde navigatie in de 
Registratie Toepasbare Regels



Bruidsschat: 
Toepasbare regels (STTR) 
voor Indieningsvereisten 
Vergunning



Werkzaamheid 
toegevoegd t.b.v. 

checken

Bruidsschat: 
Toepasbaar maken: aanmaken 
regelbeheerobject conclusie



Gemeente Veenendaal heeft 
een STTR bestand voor 
conclusie toegevoegd



Nieuw voor de bevoegde gezagen: 
Gebruik de Schrijfwijzer bij het 
opstellen van toepasbare regels! 



Bij mijn huis aan de Boterbloemstraat 1 in Veenendaal wil ik een uitrit 
aanleggen. Ik wil weten of ik vergunningplichtig ben en eventueel 
gelijk de aanvraag doen.

Vergunningcheck
Aanvraag opstellen

Casus: 
Uitrit aanleggen

Gemeente Veenendaal



Gemeente Veenendaal:
Initiatiefnemer doet 
vergunningcheck in Veenendaal



Gemeente Veenendaal: 
Initiatiefnemer kiest de 
werkzaamheid ‘Uitrit 
aanleggen of veranderen’



NB: Een buurgemeente heeft geen 
vergunningcheck toegevoegd in het 
DSO.
Nieuw: meldingen aan de 
eindgebruiker als er geen 
vergunningcheck beschikbaar is 
(meerdere scenario’s)



Gemeente Veenendaal: 
De initiatiefnemer checkt of hij
vergunningplichtig is via de vragen-
boom van gemeente Veenendaal



Gemeente Veenendaal: 
De initiatiefnemer ziet dat hij een 
vergunning moet aanvragen.



Bruidsschat: 
Wanneer de initiatiefnemer de 
vergunning aanvraagt, ziet hij de 
indieningsvereisten uit de 
bruidsschat



Bruidsschat: 
De initiatiefnemer dient de 
ingevulde indieningsvereisten in bij 
de gemeente Veenendaal.



Acties Rijk ten behoeve van de bruidsschat 

• 2020/Q1: Dupliceren waterschapsverordening / omgevingsplan voor alle 
waterschappen en gemeenten

• 2020: Aanpassen juridische regels:
• Q1 - Structuur, hoofdstukindeling 
• Q1 - Toevoegen annoteren van activiteiten
• Q1/Q3 - Actualiseren juridische regels o.b.v. besluitvorming
• Q2/Q4 - Toevoegen aanvullingsbesluiten bodem en geluid (gemeenten)

• 2019 – 2020:  Gefaseerd opleveren toepasbare regels:
• Indieningsvereisten (allemaal)
• Vergunningchecks (de topactiviteiten)
• Maatregelen op maat (allemaal)



Advies aan waterschappen en gemeenten

• Bekijk de meest actuele tekst van de bruidsschat:
https://www.omgevingswetportaal.nl/documenten/publicaties/2019/
05/29/geconsolideerde-versies-invoeringsbesluit-mei-2019

• Maak toepasbare regels voor vergunningchecks voor lokale regels, 
waar de bruidsschat alleen indieningsvereisten geeft (uitrit, kappen, 
handelsreclame, etc.)

• Gebruik de schrijfwijzer:
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-
regels-vragenbomen/schrijfwijzer/

https://www.omgevingswetportaal.nl/documenten/publicaties/2019/05/29/geconsolideerde-versies-invoeringsbesluit-mei-2019
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-vragenbomen/schrijfwijzer/


Als gemeente wil ik mijn omgevingsplan nu verder 
vormgeven. Welke bouwstenen zijn er voor handen?

Casco
Staalkaarten

Casus: 
Uitrit aanleggen

Fictieve gemeente Zeestad



Omgevingsplan: opstellen juridische regels

18/12/19

Bruidsschat wordt aangeleverd en is 1 op 1 de huidige regelgeving, ter 

voorkoming van een rechtsvacuüm. 

Dit is echter een tijdelijk omgevingsplan.

Welke bouwstenen biedt VNG om het nieuwe omgevingsplan op te 
bouwen

1. Ontwerpvragen – keuzes voor het omgevingsplan

2. Casco - structuur

3. Staalkaarten – inhoud (juridische en toepasbare regels)



Bouwsteen 1: Ontwerpvragen

18/12/19

Ontwerpvragen

Bij het beantwoorden van 
deze vragen maakt de 
gemeente keuzes, die 
bepalen hoe het 
omgevingsplan eruit komt 
te zien.

https://vng.nl/artikelen/inrichten-omgevingsplan-ontwerpvragen-online-tool

https://vng.nl/artikelen/inrichten-omgevingsplan-ontwerpvragen-online-tool


Bouwsteen 2: Casco

18/12/19

Casco

• is een voorbeeldstructuur voor 
de juridische regels

• kan worden gevuld met de 
specifieke regels (voorbeeld via 
de staalkaart)

• … voor de opgaven van een 
gemeente (‘eigen’ maken)

https://vng.nl/sites/default/files/het_casco.pdf

https://vng.nl/sites/default/files/het_casco.pdf


Bouwsteen 3: Staalkaart

18/12/19

Staalkaarten

• geven inzicht in de 
mogelijkheden van de 
systematiek van de 
Omgevingswet

• dient ter inspiratie

https://vng.nl/artikelen/omgevingsplan

https://vng.nl/artikelen/omgevingsplan


Graag wil ik het voorbeeld Casco en Staalkaart zien in 
DSO in een fictieve gemeente Zeestad, voor de 
voorbeeldactiviteit: ‘Uitrit aanleggen’ 

Casco in DSO
Staalkaarten in DSO

Casus: 
Uitrit aanleggen

VNG 
Gemeente Zeestad (fictief)



18/12/19

Casco en voorbeeld 
juridische regels ‘Uitrit 
aanleggen’



Oefenen met DSO

18/12/19

Regel en werkingsgebied 
zijn gekoppeld



Oefenen met DSO

18/12/19

Regels gelden voor twee 
verschillende werkingsgebieden 
in fictieve gemeente Zeestad



Vervolg: verder met oefenen

18/12/19

Roadmap beschikbaarheid ontwerpvragen, casco en staalkaarten:

• Op VNG site:  https://vng.nl/artikelen/omgevingsplan (reeds beschikbaar)

• In DSO: bij fictieve gemeente Zeestad (medio februari op PRE)

• In STOP-TPOD formaat  (tweede helft 2020)

• Inclusief voorbeeld toepasbare Regels/vragenbomen (eerste helft 2020)

Roadmap inhoud Staalkaarten:

• ‘Integratie verordeningen in omgevingsplan’ (reeds beschikbaar)

• ‘Bestaande woonwijk’ (eerste kwartaal 2020)

• ‘Bedrijventerrein’ (tweede kwartaal 2020)

• ‘Centrum dorps/stedelijk’ (tweede helft 2020)

• ‘Buitengebied publicatie’ (tweede helft 2020)

https://vng.nl/artikelen/omgevingsplan


Aan de slag! 

18/12/19

Roadmap Omgevingswet: biedt een overzicht van stappen om de 
omgevingswet te implementeren. Focus daarbij op de ‘minimumlijst’ (2021)

https://vng.nl/publicaties/roadmap-omgevingswet

https://vng.nl/publicaties/roadmap-omgevingswet


Casus Checken op vlak

Aanleg Trimparcours
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Als Waterschap Limburg wil ik dat burgers in begrijpelijke 

taal de juiste regels op de juiste plek vinden



Wat gaan we laten zien? 
• Een locatie kan op de kaart ingetekend worden

• Vragen zijn specifiek voor de locatie

• Vragen op basis van geografische informatie worden voor ingevuld

• Een melding als er geen vragen zijn aangeleverd door het bevoegd gezag



Werking toepasbare regel geo-vraag
• Vraagtekst met verwijzing naar gebied nodig

• Mogelijke antwoord opties

• Ja

• Nee

• Deels

• Bestuursorgaan stelt in of deels leidt tot ‘ja’ of tot ‘nee’



Werking toepasbare regel geo-vraag ‘ja’

Gebied voor toepasbare regel: 
binnenstad west 

Projectlocatie

Binnenstad west Uitkomst

Ja Vergunning-
plicht

Nee Verbod

Deels Verbod



Werking toepasbare regel geo-vraag ‘nee’

Gebied voor toepasbare regel: 
binnenstad west 

Projectlocatie

Binnenstad west Uitkomst

Ja Vergunning-
plicht

Nee Verbod

Deels Verbod



Werking toepasbare regel geo-vraag ‘deels’

Gebied voor toepasbare regel: 
binnenstad west 

Projectlocatie

Binnenstad west Uitkomst

Ja Vergunning-
plicht

Nee Verbod

Deels Verbod



Als hardloopvereniging Swift Atletiek wil ik een trimparcours 

aanleggen in het weiland ten zuiden van Petrus Polliusstraat

91 te Roermond. Om bij het terrein te komen, moet ik een brug 

aanleggen. Heb ik hier een vergunning voor nodig?



Eerst zoek ik de locatie van 
mijn trimroute op



Ik vul in w werkzaamheid ik 
wil checken



Op deze locatie zijn geen 
vragenbomen beschikbaar



Nieuw Nu gaan we de 
exacte locatie kiezen



Ik kan nu een vlak tekenen waar 
de trimroute moet komen



Ik klik de punten van het 
contour aan, totdat het een 
gesloten vlak is



Door het klikken op het 
eerste punt sluit ik het vlak



Ik heb nu het gebied waar 
de trimroute komt te liggen



Voor dit gebied zijn er wél 
vragenbomen beschikbaar



Geval 1: Als het vlak geheel 
in het werkingsgebied van 
de regel valt



Geval 2: Als het vlak deels in 
het werkingsgebied van de 
regel valt



Afhankelijke van je 
antwoord vallen de niet-
relevante vragen weg



Na het invullen van de 
vragen volgt de conclusie



Het waterschap heeft een 
toelichting toegevoegd waarin de 
zorgplicht beschreven wordt



Ontwerp voor de aanvullende 
vlak-functionaliteit 



Wat hebben we gezien? 

• Een locatie kan op de kaart ingetekend worden

• Vragen zijn specifiek voor de locatie

• Vragen op basis van geografische informatie worden voor ingevuld

• Een melding als er geen vragen zijn aangeleverd door het bevoegd gezag



Conclusies

• Vragen kunnen op basis van werkingsgebied vooraf worden ingevuld;

• Goede formulering en opbouw van de vragen is belangrijk, 

• begrijpelijk op B1 niveau

• toegankelijk voor mensen met een (visuele) beperking. 

• Later wordt een verbeterde manier van het tonen van voor ingevulde 

vragen gebouwd; 

• Helpt de gebruiker wel bij beantwoorden van moeilijke vragen.



PAUZE

Try-out: 
Je gaat pas begrijpen 
hoe te gebruiken door 
ermee te werkenKom in de flow met DSO!



Vragen? Stel ze live via:

congres.spilter.nl
193356

Praktijkproef samenwerken aan een verzoek 17 december 2019



Samenwerken aan een verzoek

Demo functionaliteit PI-12
Demo praktijkproef PI-11 (omgevingsdienst en gemeente)
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Samenwerken aan behandelen

Behandelen van:
- Aanvraag
- Melding
- Omgevingsoverleg

Door overheden, inclusief omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, etc.



Toon, vergunningverlener

Als vergunningverlener van Gemeente Durperdam wil  ik 
samenwerken met mijn collega bij Provincie Rijnmond over de 
vestiging van een Distributiecentrum (fictieve casus)

Samenwerken aan een verzoek 
tot vooroverleg 

Casus: 
Bouw distributiecentrum Indigo 
Textiel bij Durperdam

Fictieve Gemeente Durperdam
Fictieve provincie Rijnmond



Casus omgevingsoverleg Indigo Textiel

Context: 
• Bouw distributiecentrum Indigo Textiel bij Durperdam. 
• Indigo dient aanvraag in voor een omgevingsoverleg in bij de gemeente 

Durperdam
• De gemeente ontvangt de aanvraag en vraagt advies aan Provincie 

Rijnmond

Wie ziet u op het podium:
• Miguel: casemanager gemeente Durperdam
• Samir: vergunningverlener gemeente Durperdam
• Jan-Kees: vergunningverlener provincie Rijnmond
• Nico: casemanager provincie Rijnmond



DEMO 



Praktijkproef samenwerken aan een verzoek

Toon, vergunningverlener

17 december 2019

Als vergunningverlener bij de Omgevingsdienst Midden-

Holland wil ik via mijn zaaksysteem een archeologisch advies 

kunnen vragen aan een adviseur bij gemeente Gouda. 



Introductie praktijkproef

17 december 2019Praktijkproef samenwerken aan een verzoek

• Praktijkproef in Q4 2019 (op basis van PI11 software)

• Vervolg praktijkproef in Q1 2020 (op basis van PI12 software)

• 11 oktober kick off

• 31 oktober 1e verzoek succesvol 
aangemaakt in PRE omgeving

• 2 december hackaton

• 17 december presentatie op DSO-dag



Introductie praktijkproef (2)
Succesvol beproefd:

• Ontvangen door ODMH van een aanvraag (in Squit 20/20)

• Uitnodigen van Gouda voor een samenwerking (vanuit Squit 20/20)

• Ontvangen door Gouda van het verzoek tot samenwerking (in 
Zaaksysteem.nl via Jnet)

• Leveren van het adviesdocument door Gouda aan de ODMH (vanuit 
Zaaksysteem.nl via Jnet aan Squit 20/20)

N.B.: Betreft PI11 functionaliteit (!)

17 december 2019Praktijkproef samenwerken aan een verzoek



Praktijkproef samenwerken aan een verzoek 17 december 2019



Filmpje!

Praktijkproef samenwerken aan een verzoek 17 december 2019



Vervolg praktijkproef in Q1 2020

Te beproeven van de samenwerkingsfunctionaliteit:

• Actieverzoeken

• Notificaties

• Samenwerken met de Rijksdienst voor en Cultureel Erfgoed (RCE)

Te beproeven van aanvragen:

• Aanvullen

• Intrekken

Daarnaast willen we graag de hele keten “van aanvraag tot archief” weer 
werkend testen (inclusief aanvullingen op de aanvraag, bekendmakingen, 
leges, berichtenbox, etc.).

17 december 2019Praktijkproef samenwerken aan een verzoek



Interview

Marcel Kloosterman (Mintlab)
Karl de Boer (Jnet)

Wouter van Noort (Roxit)
Arnold Henselmans (Roxit)
Johannes Battjes (Roxit)

Lieke Dierdorp (Gouda)
Ingmar Kim (Gouda)
Elmira Vrolings (Gouda)
Leonie Konings (Gouda)

Kommer Hoogstad (ODMH)
Nol Witte (ODMH)

Silvion Moesan (DSO-LV)
Samir El Hamouti (DSO-LV)
Nico Plat (DSO-LV)

Miguel Hassink (VNG Realisatie)

17 december 2019Praktijkproef samenwerken aan een verzoek



Bevoegd gezag op het podium:

Praktijkproef Digitaal indienen aanvraag

Gemeente Amsterdam

5



Praktijkproef digitaal indienen aanvraag
VNG, lv DSO, Flo Legal, Roxit, Amsterdam

Van oriënteren door 
middel van regels op 
de kaart t/m indienen 
van een aanvraag, 
live tonen in de pre-
omgeving



Gebiedsoriëntatie
Gebiedsanalyse

Opstellen 
Omgevingsdocument

Bekendmaken
Beschikbaar stellen

Oriënteren via 
Regels en Kaart

Oriënteren via
Vragenbomen

Opstellen
Indienen

Ontvangen
Beoordelen

Behandelen
Samenwerken

Besluiten
Bekendmaken

Van plan tot publicatie 

Van idee tot afhandeling

Oriënteren, checken en aanvragen

Samenwerken
Besluiten

Opstellen 
Vragenbomen

Bewerken Beschikbaar stellenInwinnen
Beschikbaar stellen Inwinnen

Van vraag tot informatie

STOP/TP

Plansysteem Regelbeheer voor 
vragenbomen

VTH systeem
Zaaksysteem

STTR

STAMConclusieservice

Wat mag hier?

Wat kan hier?



11
8

Opstellen Omgevingsplan:  Waar willen we vanaf? 

Gefragmenteerde regelgeving



11
9

Opstellen omgevingsplan: waar willen we naar toe?

Voor deze proef:  regels voor aanbouw in de Pijp

Regels per activiteit, algemeen toepasbaar en uniform qua opzet   



Opstellen vragenbomen / toepasbare regels

• Toepasbare regels voor veel 
voorkomende werkzaamheden

• Maken van toepasbare regels mogelijk 
en zinvol in geval van gesloten normen

• Data waar de gemeente al over beschikt 
hoef je niet meer op te vragen 

• Agile aanpak

• Multidisciplinair team

| 120



Opstellen indieningsvereisten in vragenbomen

• Voor elke activiteit indieningsvereisten 
op maat

• In het omgevingsplan wordt bepaald 
waarvoor een vergunningplicht geldt 
en welke indieningsvereisten daarbij 
nodig zijn



https://pre.omgevingswet.overheid.nl/home
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https://pre.omgevingswet.overheid.nl/home
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Met dank aan Omgevingsdienst Midden-Holland
Gemeente Veenendaal
Gemeente Amsterdam
Waterschap Limburg
Waterschap Rivierenland
Provincie Noord Brabant
Rijk

Geodan
Flolegal
Tercera
Roxit
MintLab
Jnet

IPO, UvW, VNG
Ontwikkelteams van Kadaster, 
Rijkswaterstaat, KOOP, Geonovum
BZK, Eenvoudig Beter
Deelprogramma DSO



Op naar 2020!



Klaar voor het oefenjaar

18/12/19

Aansluiten op DSO-LV (PRE):

• Via de software van leveranciers: bespreek samen de planning

• Reserveer een tijdslot om aan te sluiten (zie flyer)

1e fase: Oefenen (PRE):

• Met concept omgevingsdocumenten/juridische regels

• Met concept vragenbomen/toepasbare regels

2e fase: Vullen (PROD):

• Eerst aanbieden aan de PRE-omgeving als ‘staging’ 

• Zodra het besluit genomen is doorzetten naar PROD-omgeving

Alle koepels bieden bouwstenen en roadmaps



Bijeenkomsten 2020

18/12/19

DSO-dag wordt: Implementatiedag (4 x per jaar centraal)

Praktijkverhalen, implementatiehulp, nieuwe DSO functionaliteit

Slagsessies (4 x per jaar in de regio)

Implementatie, aanpak en samenwerking in de regio

Leveranciersdagen (elke maand centraal)

software en dienstenleveranciers in gesprek met DSO, koepels en implementatie

Topcongres (6 maart 2020 centraal)

Informeren & enthousiasmeren van de ambtelijke top

Bestuurdersbijeenkomst/Praktijkfestival:  volgt



Ondersteuning bij implementatie



Fijne feestdagen en een 
dynamisch en succesvol 2020!
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