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Wat is oefenen

30-8-2021

• Oefenen houdt in: 

• ‘1. voortdurend met iets bezig zijn; bekwaam maken door herhalen: kinderen oefenen in het 

lezen; het geheugen oefenen, 2. betrachten, tonen: geduld oefenen’ (Van Dale)

• Oefenen betekent dus:

• Bekwamen door herhalen

• Tonen

• Doen

• Oefenen is dus een belangrijke stap om iets eigen te maken en is nodig om het in de vingers te 

krijgen, maar ook om te toetsen of men voldoende bekwaam is (of de organisatie bekwaam is). 



Meten is weten – monitoring

• Stand van zaken oefenen

• Werkplaatsen

AdS

• Lopend: 21 van start en 2 in voorbereiding, afgerond: 14

• 10 – 70 deelnemers per werkplaats, resultaten worden vaak met grote 

groep gedeeld

• Ongeveer 5 overheden per werkplaats, soms 30 regionaal

• 15 regio’s 

• Nog 8 te starten werkplaatsen (onder begeleiding van de ‘markt’)

Klikdemo Omgevingsloket

• 9 reguliere sessies april en mei aantal aanmeldingen: 168

• 28(!) sessies in juni,  juli en aug aantal aanmeldingen: 750

VNG

• Afgerond: 9

• 5 regio’s

• 11 leveranciers en 1 maatwerk

• 10-20 deelnemers per werkplaats



De Oefen aanpak 2021 - 2022

Wat gaan we doen...



Ondersteuning oefenen in 4 delen:

Deel 1: Ervaar de (bedoeling van de) Omgevingswet

Hoe werkt het Omgevingsloket?

Deel 2: Oefen met de inhoud van de Omgevingswet

Aan de slag met een casus (inhoud)

Deel 3: Ervaar jouw situatie onder de Omgevingswet

Wat betekent de Omgevingswet voor jouw functie?

Deel 4: Ga zelf aan de slag met een werkplaats

Zelf en met partners en leveranciers oefenen op basis van jouw situatie





Deel 1: Ervaren van het Omgevingsloket

Klikdemo Omgevingsloket (casus thuiswerkplek)



Deel 1: Klikdemo Thuiswerkplek

• Doel: Zelf ervaren van het loket

• Doelgroep: beginners (van alles – beleidsmakers, vergunningverlening, KCC, projectleiders, teamleiders)

• Niveau: starters tot iets meer ervaren. 

• Thuiswerkplek casus: Team Thuiswerkplek

Sessies van 2 uur waarin deelnemers onder begeleiding zelf kunnen klikken in het loket en kennis kunnen 

maken met de mogelijkheden van de DSO. Doelgroep: iedereen!

• Landelijk inschrijven

Sessies worden meerdere malen per week landelijk aangeboden. Inschrijven centraal via de website van 

Ads. 

• Demoscripts

• Deze casus is ook met de Tweede Kamerleden doorlopen.

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/oefenen-omgevingsloket/
https://www.lyyti.fi/reg/OefenenmethetOmgevingsloket
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/demo-geven-omgevingsloket/


Thuiswerkplek
Digitaal Stelsel Omgevingswet
en Omgevingsloket



Casus Thuiswerkplek



Doe je mee?

• Meld je aan om deel te nemen aan een klikdemo (Aanmelden)

• Meld jou of je organisatie aan voor train de trainer sessies (lemmy.koskamp@minbzk.nl) of IPLO

• 21 september 13.00 – 15.00  en 23 september 10.00 – 12.00

Deel 1

Demonstratie door een ervaren begeleider

Tips en trucs voor het geven van een klikdemo

Voorbereiding van een klikdemo

Deel 2

Onder begeleiding zelf een sessie geven, bij afronding met goed gevolg → Team Thuiswerkplek

• Kosteloos train de trainer

• Tegenprestatie: 1 keer per maand een sessie voor AdS verzorgen

• Voordeel: Kennisdeling, nieuws als eerste, red button proces en gezelligheid!

https://www.lyyti.fi/reg/OefenenmethetOmgevingsloket
mailto:lemmy.koskamp@minbzk.nl


Deel 2: Oefenen met implementatie 
Omgevingswet

Inhoudelijk oefenen met ondersteuning 



Thematafels: vraag en aanbod bij elkaar

• Thematafels zijn opgericht om de implementatie van de Omgevingswet te ondersteunen in de regio’s 

in Nederland.

• Mochten er knelpunten in de implementatie naar voren komen, wordt er vanuit de thematafels 

opgeschaald naar het Implementatieteam, het OVT helpt hierbij indien gewenst.

• Momenteel zijn de volgende thematafels actief:

Thematafel Bestuur 

Thematafel Participatie

Thematafel Samenhang Kerninstrumenten

Thematafel Toepasbare en juridische regels

Thematafel VTH

Thematafel DSO

Thematafel Aanvullingsporen



Oefencasussen Ads

• Oefencasus DSO: Oefenen met het aanleveren 

van toepasbare regels via STTR

• Oefencasus DSO: Vullen met STOP/TPOD

• Oefencasus DSO: Samenwerkfunctionaliteit

• Oefencasus DSO: Ontvangen van verzoeken via 

STAM

• Oefencasus: Raadplegen gehele bruidsschat 

(juridische regels) gemeenten in Omgevingsloket 

DSO

• Oefencasus: Bouwen en kwaliteitsborging

• Oefencasus: Glastuinbouw

• Oefencasus: Tankstation met wasstraat

• Oefencasus: Aanbrengen lagen op metaal

• Oefencasus: Aanleggen uitrit

• Oefencasus: Lozingen oppervlaktewater

• Oefencasus: Warmteleiding onder een rivier 

door

• Oefencasus: Open teelt

• Oefencasus: Veehouderij

Op de website van Ads staan 14 oefencasussen:

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/alle-oefencasussen-elkaar-overzicht/oefencasus-dso-oefenen-aanleveren-tr-via-sttr/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/alle-oefencasussen-elkaar-overzicht/oefencasus-dso-vullen-stop-tpod/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/alle-oefencasussen-elkaar-overzicht/oefencasus-dso-samenwerkfunctionaliteit/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/alle-oefencasussen-elkaar-overzicht/oefencasus-dso-ontvangen-verzoeken-via-stam/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/alle-oefencasussen-elkaar-overzicht/oefencasus-raadplegen-gehele-bruidsschat/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/alle-oefencasussen-elkaar-overzicht/oefencasus-bouwen-kwaliteitsborging/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/alle-oefencasussen-elkaar-overzicht/oefencasus-glastuinbouw/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/alle-oefencasussen-elkaar-overzicht/oefencasus-tankstation-wasstraat/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/alle-oefencasussen-elkaar-overzicht/oefencasus-aanbrengen-lagen-metaal/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/alle-oefencasussen-elkaar-overzicht/oefencasus-aanleggen-uitrit/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/alle-oefencasussen-elkaar-overzicht/oefencasus-lozingen-oppervlaktewater/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/alle-oefencasussen-elkaar-overzicht/oefencasus-warmteleiding-rivier/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/alle-oefencasussen-elkaar-overzicht/oefencasus-open-teelt/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/alle-oefencasussen-elkaar-overzicht/oefencasus-veehouderij/


Deel 3: Functiegericht oefenen

Klikdemo voor KCC, vergunningverleners, planmakers 
en DSO beheerders



Waarom oefenen met jouw situatie?

Doel

• De werking van het DSO ervaren en bewust worden van impact op dienstverlening, jouw taakveld en 

het anders werken met OW. Het vergroten van de bekendheid en de impact van de DSO en 

Omgevingswet op de dagelijkse werkzaamheden. 

Aanbod: 

• Landelijk, regionaal en lokaal

• Uitvoering door de DSO experts

• Doornemen gehele werkende keten met extra aandacht per doelgroep

• Sessies in alle regio’s door DSO experts en IPLO i.s.m. RIO’s te organiseren (OD als organisatie eenheid)



Oefenen (gericht op jouw functie)

Doelgroepen

• KCC en dienstverlening (Vragenbomen en TR)

• Vergunningverlening, toezicht en handhaving (Aanvragen en SWF) en impact Wkb in DSO 

• Planmakers, beleidsmedewerkers en planbureaus, GEO specialisten (regels op de kaart + 

STOP/TP)

• DSO- of applicatiebeheerders (koppelingen, standaarden en beheer)

• Special: DSO voor Omgevingstafels (initiatieven) en ketenpartners (Aanvragen)

• Later: Stadsbeheer en gegevensbeheerders (informatieproducten)



Deel 4: Oefenen in praktijk 

Oefenen in werkplaatsen met ondersteuning



Deel 4: Oefenaanbod en werkplaatsen 

Regionaal en lokaal

A.

DSO Oefenaanbod Doel en doelgroep Opzet Status

1. IBAT ketentesten Koplopers van alle koepels, vrij om aan te 
melden

Interbestuurlijke acceptatie test van het DSO Loopt

2. VNG werkplaatsen voor combinaties van leveranciers voor de keten Werkende ketens DSO aan te tonen met 
verschillende combinaties van leveranciers

Bijna 
afgerond

3. Basischeck Leveranciers Helpen van leveranciers om aantoonbaar 
werkende functionele aansluiting PLAN keten 
incl meerdere scenario’s

Loopt

4. AdS Werkplaatsen Overheden (interbestuurlijk), software- en 
dienstenleveranciers
Doel: oefenen met techniek, inhoud en 
samenwerken

Versnelling aanbrengen in een regio of een 
probleemstelling oplossen (inhoud en techniek)

Loopt

5. Regionale werkplaatsen VNG Gemeenten Vanuit VNG om versnelling aan te brengen in het 
oefenen na aansluiten

Loopt

6. Gepland zelfstandig oefenen Op eigen initiatief met leveranciers oefenen Einddoel dat alle organisaties moeten kunnen Loopt



CASUS DIERENPENSION/DIERENTUIN
Tijdens de Corona-pandemie hebben veel mensen een hond als huisdier genomen. Hierdoor is er een 
groeiende vraag naar tijdelijke opvang tijdens bijvoorbeeld vakanties. Dierenpension Karim en Monique 
wil inspelen op deze vraag. Om ons dierenpension te realiseren moeten er een aantal zaken gebeuren

Uitrit aanleggen naar een (provinciale) weg. Het is nodig om een duiker aan te leggen omdat we aan het 
water zitten. Er moet een boom gekapt worden om ruimte te maken en we willen alvast een reclamebord 
plaatsen;

De oude (asbesthoudende) schuur moet gesloopt worden, zodat we een mooi nieuw pension kunnen 
bouwen. Hierbij plaatsen we meteen zonnepanelen en leggen een warmtepomp aan (gesloten 
bodemenergiesysteem). We melden het houden van dieren (honden, katten en konijnen).

Daarnaast overwegen we nog het plaatsen van een windmolen (basistaak). En om de werking van een 
magneet activiteit te testen, testen we ook de activiteit Grootschalige mestverwerking.



Opbouw van oefenen met de casus
Deel 1:

Doorloop vergunningenchecks Uitrit, Duiker, Kappen, Reclame

Locatie [locatie], gebied tekenen

• Indienen van de aanvraag (indieningsvereisten) Uitrit, Duiker, Kappen, Reclame

Bevoegd gezag routering: Aanvraag wordt gesplitst in water – niet water

• Aanvraag ontvangen in VTH systeem gemeente [naam]

• Pas het verzoek aan in het DSO (voeg extra bijlage toe) en dien het opnieuw in: wordt dit goed verwerkt in het 
VTH systeem?

Indienen van de aanvraag (indieningsvereisten) Uitrit naar provinciale weg, Kappen, Reclame 

Bevoegd gezag routering: decentraal gaat voor

Deel 2:

Doorloop vergunningchecks: Slopen (asbesthoudende) schuur, bouw van het dierenpension, aanleggen van de 
warmtepomp, dierenverblijf – checken: zijn er checks?

Locatie [locatie], gebied tekenen

Indienen van de aanvraag (indieningsvereisten):

• Slopen (vergunning)

• Bouwen (vergunning – gemeente – kies de juiste subactiviteit(en))

• Bodemenergiesystemen (melding)

• Dierenverblijven (melding)

Bevoegd gezag routering naar behandeldienst (basistaken, plustaken, instellen)

Aanvraag ontvangen in VTH systeem gemeente [naam]



Opbouw van oefenen met de casus
Deel 3:

Oppakken aanvraag oefensessie 1

Start samenwerking (API of eHerkenning)

• Maken samenwerkdossier

• Uitnodigen ketenpartner

• Versturen actieverzoek

• Ketenpartner ontvangt actieverzoek en handelt het verzoek af

Deel 4:

Uitrit aanleggen naar een (provinciale) weg. Het is nodig om een duiker aan te leggen omdat we aan het water 
zitten. Er moet een boom gekapt worden om ruimte te maken en we willen alvast een reclamebord plaatsen;

De oude (asbesthoudende) schuur moet gesloopt worden, zodat we een mooi nieuw pension kunnen bouwen. 
Hierbij plaatsen we meteen zonnepanelen en leggen een warmtepomp aan (gesloten bodemenergiesysteem). We 
melden het houden van dieren (honden, katten en konijnen);

Bij de behandeling van de aanvraag wordt er samengewerkt aan deze meervoudige aanvraag;

• Instellen Omgevingsoverleg

• Kunnen doorsturen  van de aanvraag

• Plaatsen van een windmolen (basistaak) + ontvangst kopie STAM bericht

• Instellen plustaak (optioneel)

• Magneetactiviteit Grootschalige mestverwerking



Opbouw van oefenen met de casus
Deel 5:

RUD en OD hebben gemeenten gevraagd om activiteit ‘Houden van dieren’ vergunningplichtig te maken omdat er 
veel overlast is en klachten zijn maar handhaven heel moeilijk.

• Gemeente past bruidsschat aan en neemt de nieuwe juridische regels in OP op

• Publicatie OP

• Gemeente maakt nieuwe toepasbare regel

• Publiceren TR

Indienen aanvraag met eigen content.

Standaard opzet werkplaats met DSO experts:

• Kies locatie

• Kies casus

• Nodig ketenpartners en deelnemers

• Voorbereiding

• Technisch en organisatorisch

• Evaluatie

• Leerpunten

• Vooruitblik volgende keer

• Verslaglegging tbv regionale en interbestuurlijke samenwerking.



Vragen en extra info

• Eva Tannehill

Eva.tannehill@minbzk.nl

• Leana Vlok

Leana.vlok@vng.nl

• IPLO

Contact - Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)

• Gepland oefenen

Hulp aanvragen bij demo, test of oefening - Aan de slag met de Omgevingswet

31-8-2021

mailto:Eva.tannehill@minbzk.nl
mailto:Leana.vlok@vng.nl
https://iplo.nl/contact/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/hulp-aanvragen-demo-test-oefening/

