
 

 Pagina 1 van 5 
 

Chatvraag en -antwoord Webinar gegevens en koppelingen 

in het digitaal stelsel – technisch aansluiten 28 april 2020 

Chat vraag: Antwoord: 

Graag zou ik willen weten of er in het DSO een 
voorziening komt voor auteursrechten. Gemeenten 
mogen niet publiceren omdat de auteursrechten bij de 
indieners berusten. Bij de sneakpreview van het DSO zag 
ik dat ik dat dit nog niet geregeld was. Er is wel over 
nagedacht al in 2016.  

Dat is nog in onderzoek. 
 
Naar verwachting komt er geen voorziening voor. 

Wat betekent OZON? Er was een vraag over letters Ozon: Ozon is een 
molecuul met drie O-atomen. En dat staat voor de drie 

O-s van "Objectgericht Ontsluiten 

Omgevingsdocumenten". 

Kan het DSO ook worden benut om algemene info over 
doel, nut en belangrijkste kenmerken van de 

Omgevingswet te communiceren? Bijvoorbeeld 
gedurende het eerste half jaar. Zou erg informatief zijn 
door het grote bereik. 

Op de site https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ is 
algemene informatie te vinden en technische info is te 

vinden op de site 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsp
ortaal/ 
 
De links naar deze sites zijn ook te vinden op het 
Omgevingsloket (onderaan). 

Is het mogelijk om alle verwachte data waarop 
standaarden gepubliceerd worden op de website te 
plaatsen? 

Alles datums zijn te vinden op de sites: 
 https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/  
 https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaa

rsportaal/  

 https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaa
rsportaal/digitaal-
stelsel/processen/omgevingsdocumenten 

 https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-
stelsel/aansluiten/standaarden/stop-tpod-imop/  

 https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaa
rsportaal/digitaal-stelsel/processen/toepasbare-

regels/  
 https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaa

rsportaal/digitaal-
stelsel/processen/samenwerkingsfunctionaliteit/  

 https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaa
rsportaal/digitaal-stelsel/dso/standaarden/  

Info over vergunningaanvragen en meldingen is te 

vinden op site: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsp
ortaal/digitaal-stelsel/processen/vergunningaanvragen/  

Waarom is de vergunning geen omgevingsdocument Een vergunning is een beslissing/besluit op een specifiek 
aanvraag/verzoek (gerelateerd aan een 

persoonsgebonden aanvraag). 

De vergunning is geen omgevingsdocument, maar  
is wel duidelijk gerelateerd aan het omgevingsplan. Ik 
vind dit een gemiste kans, de vergunning maakt deel uit 
van de omgevingsdocumenten. Maar straks zijn dit nog 
steeds pdfjes. Is er ergens ook informatie beschikbaar 
over vergunning aanvraag? 

Er zijn demoscripts beschikbaar voor Aanvraag van een 
vergunning op 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsp
ortaal/digitaal-stelsel/processen/vergunningaanvragen/  
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Chat vraag: Antwoord: 

Moet de gemeente een eigen Digikoppeling hebben in het 
geval zij het opstellen van een omgevingsdocument 
uitbesteed aan een bureau? Of kan de gemeente in dat 
geval het bureau machtigen? 

Beide is mogelijk!  
 
Situatie 1: 
BG kan zelf plansoftware geïnstalleerd en in gebruik 
hebben, dan moeten zij zelf eerst een digikoppeling 
realiseren. Vervolgens moet BG een externe partij 

mandateren/autoriseren om een omgevingsdocument op 
te stellen en aan te bieden bij DSO LV via de BG 
plansoftware.  
 
Situatie 2: 
Als een BG geen plansoftware heeft, kan een derde partij 
(plansoftware leverancier) ingehuurd (gemandateerd) 

worden om namens haar omgevingsbesluiten te laten 
opstellen en namens de BG aan te bieden bij DSO LV via 

eigen plansoftware. Deze constructie is nog niet 
ingeregeld bij DSO. 

Is bij uitbesteden dan geen eigen Digikoppeling nodig? Een Digiaansluiting is nodig bij het publiceren van een 
omgevingsbesluit. Alléén voor het opstellen heb je geen 
digiaansluiting nodig, enige wat je nodig hebt, is een 
plansoftware. 

Dus het publiceren kan alleen door BV gedaan worden 
via eigen Digikoppeling? 

Dat is het productieproces. Detail informatie is te vinden 
op de ontwikkelaarsportaal: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsp
ortaal/digitaal-stelsel/processen/omgevingsdocumenten/  

Hoe gaan we nu precies om met een ONTWERP - 
omgevingsdocument? Moeten deze nu ook in de LVBB 
gepubliceerd worden, en hoe? 

Het is mogelijk zowel een ontwerp als definitief plan in te 
laden in DSO via LVBB. In de Viewer wordt er 
onderscheid gemaakt tussen een ontwerp en definitief 
plan. Detail informatie is te vinden op de 

ontwikkelaarsportaal: 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsp
ortaal/digitaal-stelsel/processen/omgevingsdocumenten/  

Op welke wijze moeten wij straks milieudata zoals 

geluids- en luchtkwaliteit gegevens ontsluiten? 

Deze zijn informatieproducten. Het is heel goed mogelijk 

dat deze informatie via informatie wordt ontsloten. Dit is 
nog niet gerealiseerd. 

Kun je de link naar de functionele structuur hierin 

zetten? 

Link naar TR, de functionele structuur: 

https://pre.omgevingswet.overheid.nl/registratie-
toepasbare-regels  

Moet iedere gemeente voor zichzelf de vragenbomen op 

gaan stellen of wordt dit door het Rijk aangeleverd en als 
dat laatste het geval is, wanneer kunnen wij die 
verwachten? 

Een gemeente moet dat zelf doen of laten doen door een 

softwareleverancier. Maar de gemeenten krijgen ook via 
Bruidsschat ook regels aangereikt. Naar verwachting 
komen de concept BS regels voor iedere gemeente in 
oktober 2020 beschikbaar.  

Waar maak je het zip bestand voor het afmonteren? De functionaliteit voor het afmonteren van activiteiten 
maakt onderdeel uit van de regelbeheersoftware. Meer 
informatie staat op de site: 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsp
ortaal/digitaal-stelsel/processen/toepasbare-regels/  
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Chat vraag: Antwoord: 

Hoe ziet het afmonteren er fysiek uit? Is daar een DSO-
webapplicatie voor of moet de eigen regelbeheersoftware 
daar functionaliteit voor bieden? 

De functionaliteit voor het afmonteren van activiteiten 
maakt onderdeel uit van de regelbeheersoftware. Meer 
informatie staat op de site: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsp
ortaal/digitaal-stelsel/processen/toepasbare-regels/  
 

Tevens vind je ook info over de volgende, zoals: 
 - Functionele structuur 
 - Activiteiten toepasbaar maken (afmonteren) 
 - Regels verifiëren 
 - Aanleveren toepasbare regels 
 
Een BG moet zelf regelbeheersoftware (bijv. maken van 

een STTR) aanschaffen of een software leverancier in de 
arm nemen om het te laten doen. 

Dus het afmonteren doe je in de toepasbare regel 

software? 

Ja. 

Mijn vraag gaat juist over het afmonteren. Waar doe je 
dit. Dat is mij niet duidelijk. Doe je dat in het DSO of in 

eigen software? opstellen vraagbomen en uploaden in 
STTR gaat met de Toepasbare regelsoftware. dat is mij 
duidelijk. 

De functionaliteit voor het afmonteren van activiteiten 
maakt onderdeel uit van de regelbeheersoftware. Meer 

informatie staat op de site: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsp
ortaal/digitaal-stelsel/processen/toepasbare-regels/  
Tevens vind je ook info over de volgende, zoals: 
 
 - Functionele structuur 
 - Activiteiten toepasbaar maken (afmonteren) 

 - Regels verifiëren 
 - Aanleveren toepasbare regels 
 
Een BG moet zelf regelbeheersoftware (bijv. maken van 
een STTR) aanschaffen of een software leverancier in de 

arm nemen om het te laten doen. 

Waar vindt ik de lijst met werkzaamheden die DSO 
centraal beheer hanteert? Is deze lijst al compleet of nog 
aan verandering onderhevig? 

Lijst is te vinden op site: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-
stelsel/toepasbare-regels-
vragenbomen/werkzaamheden/  

 
De lijst van werkzaamheden kan ook digitaal worden 
opgehaald via de volgende API: 
https://service.pre.omgevingswet.overheid.nl/publiek/to
epasbare-regels/api/rtrgegevens/v1/werkzaamheden  

Welke functionaliteiten van het Omgevingsloket zijn 
straks wel en (nog) niet beschikbaar, stel vertraging met 
een half jaar? 

In principe zijn alle OW Loket basis functionaliteiten 
beschikbaar: Vergunningcheck, Aanvraag en Regels op 
de Kaart en Samenwerkingsfunctionaliteit (MVP). Dit is 
per 1 januari 2021 beschikbaar om te kunnen oefenen. 

Worden toegevoegde documenten vanuit de 
samenwerkingsmap automatisch gesynchroniseerd met 

de basis data uit de DMS 

Door de samenwerk ketenpartner toegevoegde 
documenten worden opgeslagen bij samenwerkmap 

DSO. 

Kan de oefenomgeving nu niet langer beschikbaar 
blijven? 

De oefenomgeving (PRE-omgeving) hoort buiten de 
onderhouds-release momenten altijd beschikbaar te zijn. 

Vanwege de coronamaatregelen kunnen wij geen sessie 
organiseren om te oefenen. Kan de beschikbaarheid niet 
verlengd worden voor deze pre-omgeving? Ook met het 
oog op het uitstel van de wet zelf? 

De oefenomgeving (PRE-omgeving) hoort buiten de 
onderhouds-release momenten altijd beschikbaar te zijn. 
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Chat vraag: Antwoord: 

Waarom worden de ICT termen, Ontwikkel, Test, 
Acceptatie en Productie (OTAP) niet gebruikt?  

Bij het DSO wordt OTAP strategie toegepast. We hebben 
naast PRE-omgeving ook een P-(Productie) omgeving. 
Alleen niet alle omgeving zijn publiekelijk beschikbaar 
(conform OTAP strategie). 

De pre-productie is toch gewoon de acceptatie omgeving. 
De plek waar je als gebruiker checkt of het allemaal 
werkt en het accepteert. 

Dat klopt, zie het als een soort acceptatie omgeving 
 
De PRE omgeving is meer acceptatie omgeving voor de 
BG en leveranciers testen bijv. aansluiten, verzoek 
afhandelen e.d. 

De stelselcatalogus is dus op vrijwillige basis bij 
begrippen gebruik en verplicht bij waardenlijsten. Dat 
klopt? 

De begrippen uit de stelselcatalogus kunnen op vrijwillige 
basis worden gebruikt bij het opstellen van een 
omgevingsbesluit. Ook het gebruik van de waardenlijsten 
uit de stelselcatalogus is op vrijwillige basis, maar het 

gebruik wordt aanbevolen vanwege de actuele status. 

Komen documentsoorten ook in Stelselcatalogus? Het antwoord is Nee. 

documentsoorten zoals situatieschets, tekening e.d. bij 
indieningsvereisten 

Die soorten documenten zullen vooralsnog niet in 
catalogus worden opgenomen. Misschien in de toekomst 

Wie zijn die 3 leveranciers? De aangesloten leverancierslijst is te vinden op: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsp
ortaal/leveranciers-dso-gereed/  

Waarom voor SWF een eHerkenning en niet gewoon een 
OINnummer? 

eHerkenning heb je nodig voor het inloggen, omdat 
eHerkenning dé enige vorm digitale sleutel is voor 
ondernemers en overheid om gevoelige informatie (zoals 
persoonlijke gegevens) uit te wisselen. Het is dus enige 
manier van veilige inloggen. OIN is niet 
persoonsgebonden, is een uniek nummer voor 

organisaties om zich te kunnen identificeren. Het kan dus 
niet als digitale sleutel worden gebruikt. 

En hoe maak je gebruik van een eigen lijst van 

beschermde bomen die niet centraal beschikbaar is zoals 
geluidgegevens? 

In de te definiëren vragenboom kan je een link opnemen, 

die verwijst naar een website waar een bestand staat 
(b.v. een Excel sheet) met die beschermde bomen. 

Dat reeds invullen van een antwoord op een vraag bijv. 
die van de monumenten. Werkt dat al zo? 

Nee, nog niet. Wordt naar verwachting in één van de 
komende incrementen (2e helft 2020) wel gerealiseerd. 

Gaan alle koppelingen uit de pre-prod omgeving mee 
naar de productie-omgeving? 

Nee, alle koppelingen dienen opnieuw gerealiseerd te 
worden. Er met namelijk gekoppeld worden met een 
productie certificaat. 

Bedankt voor het antwoord, maar dat was niet helemaal 
mijn vraag. Bij de beoordeling van een initiatief mogen 
wij alleen toetsen aan gegevens die digitaal beschikbaar 

zijn gesteld. Als de gegevens op een papiertje ergens in 
een bureaulade ligt, mogen we daar straks niet meer aan 
toetsen. Hoe en waar kunnen wij deze milieudata 
ontsluiten? In het DSO of op een eigen systeem/server? 

 Het is heel goed mogelijk dat deze informatie 
(milieudata) via informatie wordt ontsloten. Dit is nog 
niet gerealiseerd. 

Kun je via je Toepasbare regels ook, i.p.v. een lijst 
(monumentale bomen) ook al de locaties van deze 
monumentale bomen koppelen als deze al in een geo 
viewer staan? 

Nee, dit kan voorlopig nog niet 

Wij zijn op moment aan het oefenen met de STTR builder 
van Geodan. We kunnen echter alleen een koppeling 
naar een lijst invoeren (bv. monumentale bomen) en niet 
locatie specifiek  

Dit klopt. 
In de te definiëren vragenboom kan je een link opnemen, 
die verwijst naar een website waar een bestand staat 
(b.v. een Excel sheet) met die beschermde bomen. 

Wat je zou willen is dat de initiatiefnemer de boom waar 
het over gaat op de kaart aanwijst. 

Dat zou mooi zijn, maar dat kan voorlopig niet. 
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