Maandelijkse update werkend stelsel Omgevingswet
Augustus 2021
We informeren u maandelijks over de stand van zaken van het werkend stelsel
Omgevingswet. De informatie geeft u inzicht in de ontwikkeling van het DSO, wat
u de komende periode kunt verwachten en geeft tools hoe u de keten werkend
kunt krijgen in uw eigen organisatie.
Afbouw DSO-LV
Release DSO van 1 t/m 3 september
De installatie van de nieuwe versie (PI-19.4) van het DSO op de oefenomgeving
(pre-productieomgeving) staat gepland op woensdag 1 september 2021. Hierdoor
kan het DSO en het Omgevingsloket van woensdag 1 september tot en met
vrijdag 3 september 2021 tijdelijk niet beschikbaar zijn of een foutmelding geven.
De installatie van PI-19.4 biedt onder andere:
•



Nieuwe Samenwerkfunctionaliteit (SFW)
– Een nieuw systeem om alle documenten en gegevens op te slaan.
– Let op! De verbinding met het oude systeem wordt na de installatie van de
nieuwe versie verbroken. Dit betekent dat eerder gestarte
samenwerkdossiers worden verwijderd. Documenten of gegevens in deze
dossiers wilt bewaren, moet u deze zelf veiligstellen vóór 1 september.
– Meer informatie vindt u op de website van Aan de slag.
Verzoeken en meldingen doorsturen naar andere behandeldienst
Het kan voorkomen dat de routeringsregels voor het doorsturen van
verzoeken of meldingen tekortschieten of onjuist zijn ingevoerd. PI-19.4
maakt het mogelijk een verzoek door te sturen naar de juiste behandeldienst.
Leveranciers moeten deze nieuwe service nog beschikbaar maken in hun
vergunningen- of zaaksysteem.

Basischecks planketen
Het programma Aan de slag is gestart met zogenaamde basischecks van de
planketen, samen met plansoftwareleveranciers, bevoegd gezagen, koepels en
ingenieursbureaus. Door een realistisch omgevingsdocument in te dienen, wordt
getest of dat proces werkt met de software van een bepaalde leverancier. En of
het document op de juiste manier in de landelijke voorziening van het Digitaal
Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) terechtkomt. Bij eventuele problemen werken
leveranciers en DSO direct samen toe naar een oplossing. Op de website van Aan
de slag is meer informatie te vinden.
Verwacht: Laden nieuwe versie bruidsschat op de oefenomgeving
• Begin september wordt besloten of eind september de bruidsschat op de
oefenomgeving wordt vernieuwd. Dat staat gepland voor 27 september.
• In de nieuwe oefenomgeving kan ook de nieuwe versie van de bruidsschat
worden geladen:
– Bevat alle toepasbare regels die het rijk bij de bruidsschat levert:
vergunningchecks, formulieren en maatregelen op maat.
– Bevat BBL-checks voor de ruimtelijke bouwactiviteiten.
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Oefenen
Oefenen met het Omgevingsloket in de klikdemo
Laagdrempelig op basis van een realistische casus, onder begeleiding van experts
Kijk voor komende sessies op de website van Aan de slag.
Oefenen met mijn DSO in functiegerichte sessies
Functiegerichte sessies richten zich op medewerkers KCC, Dienstverlening en
Balie, medewerkers VTH, Planmakers en medewerkers DSO-Beheer. Kijk voor
komende sessies op de website van Aan de slag.
Oefenen in interbestuurlijke werkplaatsen
Interbestuurlijke werkplaatsen voor de opzet en doorlopen de werkende keten.
Meer informatie over werkplaatsen implementatie Omgevingswet op de Aan de
slag-website.
Oefenen met casussen
Oefencasussen waarmee geoefend kan worden met de inhoudelijke kant van de
Omgevingswet. Meer informatie op de website van Aan de slag.
Werkplaatsen Planketen
Vanaf oktober 2021 start de VNG met het faciliteren van de Werkplaats
Omgevingsplan. In deze werkplaats is aandacht voor zowel het juridische als het
technische aspect van het maken van het omgevingsplan. U oefent met het
opstellen van regels voor het omgevingsplan, het maken van annotaties en
toepasbare regels en met het publiceren van de regels in het DSO. Dat doet u
onder begeleiding van de VNG en samen met uw leveranciers. Binnenkort volgt er
meer informatie over deze werkplaats op de website van de VNG. Heeft u vragen
of interesse om in deze werkplaats zelfstandig met het omgevingsplan te gaan
oefenen? Stuur dan een mail naar omgevingswet@vng.nl met als onderwerp
'werkplaats omgevingsplan'.
Tijdelijke alternatieve maatregelen
Zoals u kon lezen in de vorige editie van deze update, wordt er gewerkt aan
tijdelijke alternatieve maatregelen (TAM’s) voor organisaties die bij
inwerkingtreding van de Omgevingswet nog geen gebruik kunnen maken van
(delen van) het DSO. Dit is een tijdelijk vangnet voor overheden en
uitvoeringsorganisaties. Ze voorkomen dat uw dienstverlening aan inwoners en
bedrijven rond vergunningverlening stopt bij de inwerkingtreding van de
Omgevingswet. Op de website van Aan de slag kunt u hier nu meer over lezen.
Overige aandachtspunten
Verbeteren raadpleegbaarheid van de viewer
De DSO-viewer (functionaliteit ‘Regels op de kaart’) zorgt ervoor dat duidelijk
wordt welke regels gelden op een locatie. Er moeten nog verbeteringen worden
doorgevoerd om alle regels die gelden op een locatie op een goede en integrale
manier in beeld te krijgen; op een manier die ook juridisch houdbaar is. Op dit
moment wordt er door het programma Aan de slag en de VNG, in samenwerking
met gemeenten een prototype ontwikkeld, waarvan de verwachting is dat het aan
alle eisen voldoet. We houden u hiervan op de hoogte via de website en deze
maandelijkse update.
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Uitwisseling omgevingsdocumenten tussen adviesbureaus en bevoegd gezagen
Veel gemeenten vragen stedenbouwkundige bureaus om wijzigingen in
omgevingsdocumenten voor de bereiden. Dit betekent dat het bureau het
voorbereide (gewijzigde) plan moet kunnen aanbieden aan gemeenten en dat
gemeenten het moeten kunnen ‘inlezen’. Er wordt op dit moment bepaald of
hiervoor nog aanvullende functies in het DSO moeten komen.
Sinds kort is al een eerste versie van een downloadservice beschikbaar voor
omgevingsdocumenten. Leveranciers die een download van een
omgevingsdocument willen aanvragen, kunnen een verzoek indienen bij KOOP.
Nuttige webpagina’s
•
•
•

Overzicht storingen, onderhoud en release-informatie
Oefenaanbod programma Aan de slag
Informatie over implementatie DSO

Kalender
Datum

Activiteit

Effect
oefenen

1 – 3 september

Installatie DSO versie 19.4 op de
oefenomgeving

Oefenen beperkt mogelijk

1 september

Samenwerkdossiers in de
Samenwerkfunctionaliteit worden
verwijderd uit de oefenomgeving

Oefenen beperkt mogelijk

22 – 24 september

Installatie DSO versie 19.6 op de
oefenomgeving

Oefenen beperkt mogelijk

V.a. 27 september

Verwacht: Start laden vernieuwde
bruidsschat.
In de laadvolgorde die wordt gepubliceerd
op de website
aandeslagmetdeomgevingswet.nl kunt u
nalezen wanneer uw organisatie aan de
beurt is en wanneer u weer kunt oefenen.

Bruidsschat tijdelijk niet
beschikbaar, geen effect
op overig oefenen.
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