Chatvraag en -antwoord Webinar technisch aansluiten DSO
16 april 2020
Chat vraag:

Antwoord:

Wat zijn de gevolgen van het uitstel van de
Omgevingswet op de aansluiting op de DSO/de
tijdsloten?

Het uitstel heeft vooralsnog geen impact op de planning
van aansluiting! Het doel is om alle bevoegd gezagen per
1-1-2021 aangesloten te hebben op de PRE-omgeving
van het DSO.

Ik ga ervan uit dat als gesproken wordt over (tijdig)
aansluiting dit ook geldt voor de veiligheidsregio's (SWF
functionaliteit).

Dat klopt.
Voor meer informatie over SWF de link:
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaalstelsel/aansluiten/samenwerkvoorziening/

Roxit geeft aan dat zij de tijdsloten reserveren en wij dit
als bevoegd gezag niet hoeven te doen. Is dit ook de
afspraak met jullie?
Voor leverancier Centric IT Solutions hetzelfde verhaal.
Zij hebben aangegeven de afstemming over het tijdslot
voor hun rekening te nemen.

Nee, bevoegd gezagen dienen ook zelf de tijdsloten in
samenspraak met de leverancier aan te vragen bij het
DSO.

Kan er eventueel ook testhulp aangevraagd worden voor
Veiligheidsregio's?

Het implementatieprogramma biedt geen testhulp aan.

Gelden die tijdsloten ook voor de STOP en STTR voor
eind juni?

Het aanvragen van tijdsloten geldt voor alle 3 de
koppelvlakken (STAM, STTR, STOP/TPOD). Het doel is
dat iedereen uiterlijk 1-1-2021 is aangesloten op DSO.

Is het niet mogelijk om alle documentatie centraal (op
een punt) te ontsluiten

Alles kan je vinden op:
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaalstelsel/aansluiten/

Leveranciers geven aan dat versie 1.0 van STOP/TPOD
nog niet opgeleverd is, klopt dat? en als dat niet het
geval is hoe kunnen er dan al succesvolle aansluitingen
hebben plaatsgevonden?

Versie 1.0 van de standaard is opgeleverd, zie link:
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaalstelsel/aansluiten/standaarden/stop-tpod-imop/
rechtsboven.
Een enkele leverancier is nu al aangesloten, maar dan op
versie 0.98 kern van de STOP/TPOD standaard.

Veiligheidsregio's zouden ook gebruik kunnen maken van
de Gebruikerstoepassing voor samenwerking.

Klopt. Zij dienen dan in te loggen met e-Herkenning.
En hopelijk gaan natuurlijk ook andere leveranciers de
SWF API's implementeren in hun VTH-systeem of
zaaksysteem.

3 april standaarden gereed 1.0 maar dat betekent niet
dat de software gereed is. Wij zijn in gesprek met Roxit
maar ze geven aan dat we pas ca 11 mei een
oefenomgeving hebben voor de tekstapplicatie, voor
werkingsgebieden pas juli die samen moeten toch het
DSO vullen hoe kan dat dan voor eind juni.

Volgens de planning PI-14 (Q2-2020 release) wordt
versie 1.0 begin augustus op de PRE-productie omgeving
uitgerold. Dus de aansluiting op 1.0 zal dus vanaf
augustus plaats vinden.

Hoe dan aansluiten voor eind juni STOP/TPOD en STTR?
als aansluiting pas augustus plaatsvind?

Tot medio juli staat PI-13 release in de PRE-omgeving
die gebaseerd is op versie 0.98 kern. Op STTR kan je
aansluiten (vooralsnog) los van versie STOP /TPOD.

Ok, maar jullie geven aan tijdsloten te reserveren terwijl
wij nog helemaal geen software hebben om mee te
werken?

Tijdsloten voor aansluiten op STOP/TPOD 1.0 kunnen (in
nauwe samenspraak met de leverancier) gereserveerd
worden vanaf medio augustus.

Snap ik, maar ik neem aan dat er met ons nog heel veel Zo snel mogelijk een tijdslot reserveren als de
Gemeenten pas net of nog helemaal niet hebben gekozen leverancier bekend is.
voor een leverancier, dus hoe kun je dan al een tijdsslot
reserveren?
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Chat vraag:

Antwoord:

Wordt er in de LVBB ook een geometrische
volledigheidshalve (d.w.z. dat de plannen geometrisch
aansluitend zijn zonder overlap) controle uitgevoerd ?

Ja. Als er een omgevingsbesluit wordt ingeladen bij DSO
LV, dan vinden er o.a. drietal validatie controles plaats:
1) OP validatie, 2) OW validatie en 3) GEO validatie

Als je met STOP/TPOD versie 0.98 aansluit, geldt die
aansluiting dan nog steeds voor 1.0.

Nee. Aansluiten op 1.0 is net even anders. Dus opnieuw
aansluiten. De inspanning zal echter beperkt zijn.

Wij hebben nog geen keuze van leverancier gemaakt,
kan ik dan wel een aansluit moment reserveren?

Ja, dat kan wel. Maar geef duidelijk in het formulier dat
je nog geen leverancier hebt geselecteerd en dat het dus
onder voorbehoud is.

Bij een uitweg vergunning check is het handig om
gebruik te maken van geografische locaties. Hiervoor
kunnen we via de plan software de werkingsgebieden
aangeven. Maar hoe kan ik deze informatie gebruiken bij
de vergunning check? Zit dit ook bij het afmonteren?

Er worden activiteiten met een plan ingelezen in DSO.
Zodra dat heeft plaatsgevonden, zal er een
synchronisatie tussen Ozon en RTR plaats vinden. Het die
proces worden dus de activiteiten die met een plan zijn
ingelezen in RTR overige

Als gemeente hebben wij een leverancier gekozen. Zij
stellen dat er nog geen tijdslot gereserveerd kan worden
omdat zij eerst zeker moeten weten dat er een werkende
acceptatie-omgeving is. Is het echt nodig om dit eerst te
checken alvorens een tijdslot te reserveren?

PRE-productie omgeving is juist bedoeld om te kunnen
oefenen. Je kunt dus deze omgeving zien als acceptatie
omgeving. Dus je kunt gewoon tijdslot reserveren voor
het aansluiten op PRE-omgeving

Wie gaat document beheren in Samenwerkingsomgeving
i.v.m. dossiervorming en archivering

SWF is geen archief. Initiator van de samenwerking moet
de samenwerkmap verwijderen na afronden
samenwerking. Dat kan via een API call.
Een bevoegd gezag is zelf verantwoordelijk voor
archiveren documentatie rond aanvraag en afhandeling.

Komt er nog een sessie waarbij er meer uitleg wordt
gegeven over het Geo gerelateerde (geo-informatie,
kaartlagen, etc.) gedeelte?

In die detail niet. Houdt a.u.b. deze site in de gaten:
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/actueel/evene
mentenagenda/

Betekent een succesvolle aansluiting, ondanks een
eventueel uitstel van de wet, wel dat je als gemeente
enkel via het DSO-LV kunt werken? Of blijft oude OLO in
de lucht tot invoeringsdatum?

OLO blijft in productie (voor het afhandelen van
aanvragen), totdat de Omgevingswet in werking treedt,
dan dienen aanvragen ingediend te worden via het DSOLV (Omgevingsloket).

Je moet toch eerst een leverancier hebben om aan te
kunnen sluiten?

Om functioneel aan te sluiten (aanvraag zichtbaar in
VTH- of zaaksysteem) -> Ja
Alleen technisch aansluiten via Digi-koppeling
(ontvangen triggerbericht) kan eerder(alleen Digikoppelaar nodig).

Goedemiddag, er werd zojuist iets genoemd dat er hulp
geboden wordt in de testfase. Vandaar mijn vraag of dat
ook voor Veiligheidsregio's geldt? Wij zouden graag
willen testen hoe de samenwerkingsfunctionaliteit voor
ons gaat werken en ik heb begrepen dat dat bij Roxit al
zou kunnen, maar er is hier wat verwarring over hoe en
wat?

Deze ondersteuning kan aangevraagd worden bij de
leverancier.

Waarom is er geen aanvraagformulier voor de SWFkoppeling?

Komt binnenkort beschikbaar.

De VR is wel bevoegd gezag voor de bedrijfsbrandweer,
hoe zit dat dan?

De vraag is onduidelijk. De VR is een zelfstandig bevoegd
gezag op het gebied van rampenbestrijding.
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