
Functiegericht oefenen met het 
DSO

Oefenen met mijn DSO in functiegerichte sessies

Adrie van Bohemen
DSO experts en IPLO 



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





Ervaren van het Omgevingsloket

Klikdemo Omgevingsloket (casus thuiswerkplek)



Klikdemo Thuiswerkplek

• Doel: Zelf ervaren van het loket

• Doelgroep: beginners in alle doelgroepen – beleidsmakers, vergunningverlening, KCC, 

projectleiders, teamleiders en zij die de functiegericht oefenen willen gaan volgen.

• 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

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/oefenen-omgevingsloket/
https://www.lyyti.fi/reg/OefenenmethetOmgevingsloket


Oefenen met Omgevingswet

Inhoudelijk oefenen met ondersteuning 



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 aan de slag met de omgevnigswet 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/


Functiegericht oefenen

KCC
Vergunningverlening, toezicht en handhaving
Beleidscyclus
DSO beheerders



Waarom oefenen met jouw situatie?

Heeft u in uw werk te maken met het Omgevingsloket? Bent u benieuwd wat de 

impact is van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de Omgevingswet op uw 

dagelijkse werkzaamheden? In de komende maanden kunt u sessies volgen die hierop 

inzoomen voor uw specifieke functie.

De doelgroepen waar de oefensessies zich op richten, zijn:
1. Klantcontactcentrum (KCC), balie en dienstverlening,
2. Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)
3. Planvorming
4. DSO-beheer



Net als je denkt ‘het kan zo niet langer’, 
komt er een verlossende wet … 



Aanleidingen voor de Omgevingswet

Onoverzichtelijkheid
van het omgevingsrecht

Spanningsveld tussen 
economie en milieu / gezondheid is onhoudbaar

Maatschappelijke opgaven

Verkokering, versnippering Te weinig ruimte voor maatwerk Traagheid in en door procedures



Omgevingswet: een stelselwijziging langs 3 lijnen



Andere veranderingen bij de OW

• Inwerkingtreding van de WKB, Wet kwaliteitsborging bouw

Project van de VNG, meer info op website VNG
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) | VNG

• Ook overdracht van taken
Voorbeeld: bodemtaken gaan van Provincie naar 
gemeente

https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/wet-kwaliteitsborging-voor-het-bouwen-wkb


Verbeterdoelen OW onhaalbaar zonder digitale 
ondersteuning



Minimum eisen bij inwerkingtreding

Minimale eisen:

• Ontsluiten vastgestelde omgevingsvisie Rijk en provincie via LVBB/DSO

• Ontsluiten vastgestelde Provinciale verordening via LVBB/DSO

• Ontsluiten vastgestelde Waterschapsverordening via LVBB/DSO

• Kunnen opstellen projectbesluit

• Kunnen wijzigen omgevingsplan in LVBB/DSO

• Kunnen ontvangen en beoordelen omgevingsvergunningen

Geen minimale eis, maar sterk aanbevolen voor gelijke niveau dienstverlening:

• Kunnen opstellen en aanleveren vragenbomen Vergunningcheck en evt. aanvragen.

Voor het invullen van de bovenstaande eisen moet ik iets met ICT: koppelen met DSO-LV, software en/of dienstverlening aanschaffen.  

9/9/21stel je vragen via de chat in Teams



https://pre.omgevingswet.overheid.nl/home


KCC en Dienstverlening 

1. De minimumeisen

2. In vogelvlucht de Omgevingswet

3. Aanvragen van burgers en bedrijven; 

OLO wordt vervangen door 

https://omgevingswet.overheid.nl

4. Ruimtelijke plannen.nl versus regels 

op de kaart

5. Vergunningencheck en 

dienstverlening

6. Anders werken voor KCC en 

dienstverlening

7. Afsluiting en vervolg

https://omgevingswet.overheid.nl/


Een aantal veranderingen voor KCC en dienstverlening

1. Het OLO wordt vervangen door DSO en Omgevingsloket. OLO blijft nog actief tot een half jaar na 

inwerkingtreding om lopende WABO aanvragen te ondersteunen

2. Aanvragen, meldingen en aanvullingen via het DSO indienen

3. Vragen over “Wanneer ben ik vergunningplichtig”, “heb ik meldplicht” of moet ik informatie 

aanleveren” of moet ik speciale maatregelen aanleveren?” via DSO. De Vergunningcheck.

4. Reguliere vergunning binnen 8 weken afhandelen.

5. Wkb (wet kwaliteitsborging bouwen) en impact op toezicht (extra thema op aanvraag).

6. Omgevingsdienst blijft de huidige taken uitvoeren evt. aangevuld met nieuwe taken.

Inventariseer je eigen meestgestelde vragen en kijk wat de OW aan veranderingen vraagt voor je 

organisatie als KCC of balie.



De Beleidscyclus 

1. Minimumeisen Omgevingswet

2. In vogelvlucht de Omgevingswet

3. Oud versus nieuw in de beleidscyclus

4. Van plan tot publicatie, de stappen

5. Regels op de kaart, de viewer, wat 

kan ik doen

6. Viewer, Registratie Toepasbare 

Regels, annoteren en de 

vergunningencheck

7. Anders werken in de beleidscyclus

8. Afsluiting en vervolg





Was/Wordt in de beleidscyclus
Bestuurslaag Oud Nieuw 

Rijk Structuurvisie Nationale Omgevingsvisie
Projectbesluit

Provincie Structuurvisie
Provinciale verordening 

Omgevingsvisie
Omgevingsverordening
Projectbesluit
Programma 

Waterschap Waterschapsverordening Waterschapsverordening
Projectbesluit 

Gemeente Structuurvisie
Bestemmingsplan
Projectbesluit
Verordening 

Omgevingsvisie
Omgevingsplan
Verordening fysieke leefomgeving

Systemen/software Op Imro gebaseerd Op STOP/TPOD gebaseerd

Manier van werken Sectoraal Integraal



Overheden PARTNERS

Advies bureaus

Uitvoeringspartner

Omgevingsbeleid

Toepasbare Regels

VTH

LANDELIJKE 
VOORZIENINGEN

LVBB

DSO-LV

Overheid.nl

AFNEMERS

Eenieder

Belanghebbende

Initiatiefnemer

Bevoegd gezag

Applicaties

Plan

Toepasbare Regels

Plan

Toepasbare Regels

Plan 

Samenwerking

P
la

n
 

1234a

57 6

9a

10

11

4b

8a

8b

1

5

Mijn.Overheid.nl Terugkoppeling initiatiefnemer 9b

2

6

Aanvraag/melding

Aanvraag/melding



Activiteit (OW-TPOD)

• werkingsgebieden
• Nadenken of het 

nodig is regels op 
te stellen

• Zo ja: type regel
• adressaat
• activiteit(en)
• gebiedsaanwijzing
• thema

Toepasbare
activiteit (STTR)

• Conclusie
• Indieningsvereisten

• Vergunning
• Melding
• Informatie

• Type
• Behandeldienst

Voor het maken van een formulier voor een vergunningaanvraag is een toepasbare activiteit nodig, die aan een OW-activiteit 
gekoppeld is



Organisatie van anders werken, integraal werken

▪ De beleidscyclus van plan naar regels en de organisatie ervan opnieuw 

bekijken/beoordelen, team vormen van juiste disciplines en kennis;

▪ Regels leren toepasbaar te schrijven; informatie-, regelbeheeranalisten en geo-

deskundigen en communicatie moeten volop meedoen;

▪ VTH intensief betrekken bij beleid en impact van beleid voor juiste content checks en 

indieningsvereisten;

▪ Niet meer een nieuwe set regels per gebied, maar:

▪ één plan voor het gehele grondgebied van de betreffende overheid

▪ alleen actualiseren wat en waar nodig

▪ Van bestemmingsgericht naar activiteitgericht

▪ Publiceren met STOP en daarna aanpassen met Tpod;

▪ Een STOP/TPOD plan vraagt om nieuwe afspraken tussen BG en bureaus.



Houding en gedrag bij werken in de beleidscyclus 

9/9/21

▪ Strategie voor opbouw planvorming, hoe ga je het aanpakken

▪ Voor alle betrokkenen in de beleidscyclus meer aandacht voor dienstverlening

▪ Afspraken met planbureaus anders maken, wie doet wat en hoe

▪ Grip op je Plan en wie voert regie op tekst, inhoud en annotaties en levering aan het loket

▪ Regie op onderhoud en mutaties bij vigerend plan

▪ Van reactieve planmaker naar pro-actieve adviseur in initiatieven en dienstverlening

▪ Actieve rol van ketenpartners bij planvorming aan de voorkant

▪ Regie en coördinatie bij onderhoud op plannen inregelen met elkaar

▪ Kortom: planvorming vraagt om teamwork!!



Techniek en de beleidscyclus 

▪ Zorg voor aanschaf software en een werkende aansluiting

▪ Welke software wordt er gebruikt?

▪ Werk het bureau in eigen software of in de software van het BG?

▪ Verbinding leggen met Toepasbare regel software

▪ Annotaties samen met Toepasbare regels, KCC en communicatie en VTH



Vergunningverlening, toezicht en handhaving

1. De minimale eisen

2. In vogelvlucht de Omgevingswet

3. De WKB

4. Wat krijg ik binnen en waar komt dat 

terecht?

5. Het DSO ervaren met een casus

6. Behandeldiensten, de werking

7. Behandeldiensten en 

omgevingsoverleg instellen

8. Hoe werk je samen? 

9. Afsluiting en vervolg



Andere veranderingen bij de OW

• Inwerkingtreding van de WKB, Wet kwaliteitsborging bouw

Project van de VNG, meer info op website VNG
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) | VNG

https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/wet-kwaliteitsborging-voor-het-bouwen-wkb


Nieuwe vergunningprocedure

Vergunningprocedure van 26 naar 8 weken + integraal !

In het nieuwe stelsel bepaalt de gemeente niet langer welke procedure ze volgt bij de 
vergunningaanvraag; de reguliere procedure van 8 weken wordt de standaard.

Bovendien: binnen die 8 weken een integrale afweging!

De omgevingsvergunning bouwen wordt gesplitst in een technische vergunning en een 
ruimtelijke vergunning. Een ingrijpende verandering, waarbij gemeenten zelf gaan 
bepalen welke bouwwerken sowieso toegestaan zijn op grond van het omgevingsplan en 
waarvoor geen (ruimtelijke) vergunning meer nodig is (in bepaalde gevallen nog wel een 
melding).

Goed vooroverleg (‘omgevingstafel’) wordt belangrijk(er) om de termijn van 8 
weken te halen.



Wat komt er binnen en waar komt dat terecht

• Aanvragen en meldingen

• WKB dossier (meldingen bouw)

• Aanvullingen met nieuwe DSO berichten

• Samenwerkingsaanvragen

• Aanvragen omgevingsoverleg

• Deze komen binnen in je VTH/Zaaksysteem en moeten gefilterd worden voor de volgende stap

• Vanuit DSO wordt een ontvangstbevestiging gestuurd naar de berichtenbox (indien particulier) van 

indienen van een aanvraag. Van de start van behandeling kun je vanuit eigen systeem een bericht 

naar initiatiefnemers sturen



Werking van aanvullen van aanvragen

• Anders dan op OLO. In OLO in project een aanvulling doen

• In DSO, in mijn omgevingsloket, via potloodje bij verzonden aanvragen aanvullingen doen. Niet 

alleen met documenten, maar ook op alle andere velden van de aanvraag

• Mogelijkheid om ook werkzaamheden toe te voegen

• Er kunnen geen activiteiten worden toegevoegd, dan een nieuwe aanvraag doen

• Gevolg in VTH is altijd een nieuwe Stam met nieuwe berichten en gehele nieuwe aanvraag registratie

• Impact op ontvankelijkheid, behandeling, samenwerking en ketenpartners

• Impact op VTH/Zaaksysteem leveranciers voor verwerken aanvullingen  



Wat moet je regelen om samen te werken aan een complexe 
aanvraag

1. Coördinatie van aanvragen als een aanvraag bij meerdere BG wordt ingediend

2. Afspraken maken tussen BG en behandeldiensten en rol van wettelijke adviseur

Het is juridisch niet mogelijk om in een aanvraag een wateractiviteit en een andere activiteit aan te 

vragen. Daarom is dit technisch ook niet mogelijk gemaakt. Je kunt wel beide aanvragen 

(wateractiviteiten en andere activiteiten) tegelijk invullen en indienen.



Instellingen in DSO

Indiener 

1.Indienen van een aanvraag voor één of meer activiteit-plicht-combinaties.

DSO

1. Bepalen bevoegd gezag:

• Opsplitsen in één of meer verzoeken.

• Per verzoek het bepaalde bevoegd gezag, deze is te wijzigen.

2. Bepalen omgevingsoverleg:

• Voor het bepaalde bevoegd gezag per verzoek, een keuze.

3. Bepalen behandeldienst:

• Voor het bepaalde bevoegd gezag per verzoek.

Bevoegd gezag/behandeldienst

1. Ophalen en beoordelen van een verzoek.

2. Herrouteren: intern of via wijzigen bevoegd gezag/behandeldienst.



DSO beheer

1. De minimale eisen

2. In vogelvlucht de Omgevingswet

3. Fasen van beheer

4. Rol DSO beheerder in de keten

5. Werking van het loket

6. Was/Wordt voor beheer

1. Planvorming

2. Regelbeheer

3. Aanvragen en meldingen

4. Samenwerking

5. Integratie/koppel beheerder

6. Acties bij testen, oefenen, inregelen

7. Afsluiting en vervolg



GEMEENTE PARTNERS

Advies bureaus

Uitvoeringspartner

Omgevingsbeleid

Toepasbare Regels

VTH

LANDELIJKE 
VOORZIENINGEN

LVBB

DSO-LV

Overheid.nl

AFNEMERS

Eenieder

Belanghebbende

Initiatiefnemer

Bevoegd gezag

Applicaties

Plan

Toepasbare Regels

Plan

Toepasbare Regels

Plan 

Samenwerking
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Fasen van beheer en de acties

Voor inwerkingtreding Transitiefase na inwerkingtreding Na IWT en tot 2030

OLO en DSO vergelijken op vragenbomen en 
indieningsvereisten, topactiviteiten in kaart 
brengen.

Aanvragen in OLO en in DSO. Procesmatig 
regelen hoe OLO en DSO en aanvullingen 
worden verwerkt

Tussen 1-7-2022 en 31-12-2022 communiceren 
via OLO van WABO aanvragen ingediend voor 
01-07-2-22.

Beheren en archiveren van IMRO plannen in 
voorbereiding. Status controleren van plannen 
die zijn vastgesteld, maar nog geen goede 
status hebben in de “IMRO” plansoftware
sfasen

Leren werken met tijdelijk omgevingsplan en 
inleren hoe de ketensamenwerking en 
ketenafspraken moeten gaan worden

Maken van omgevingsplan en organiseren van 
proces van mutaties en overzicht op 
voorbereidingen op veranderingen in 
beleidscyclus

VTH, inrichten en testen van VTH software voor 
processen OW. Evt. WABO al gaan afhandelen 
in OW softwarepakket

Afhandelen van vergunningen in Wabo en OW-
VTH software. Proces voor Wkb inrichten om 
wabo en OW gescheiden te houden

Uitfaseren VTH software voor Wabo. Migraties 
of niet? Archiefbeheer goed regelen

Verschil tussen OLO en DSO op Infomil.nl: Was/Wordt DSO beheer

https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/omgevingsloket/versies/olo-dso/


5. Integratie/beheer koppelingen

• Analyse koppelingen

• Certificaten beheer

• API beheer

• Firewall beheer

• Indien foutmelding, hoe los je het op?

1. Check DSO services: Statusmap Transactiepunten - Grafana (kadaster.nl)

2. Dagelijkse Planbord voor activiteiten en onderhoud

3. Eigen tool/gateway/servicedesk

4. Leverancier inschakelen

5. Actuele storingen op DSO

6. Melden bij IPLO of bellen 088 797 07 90

7. Indien test of activiteit is aangemeld, gebruik dan de ‘Red Button’ (Meldingen Coördinator van de dag)

https://dso.kadaster.nl/grafana/d/iGH-kZlWk/statusmap-transactiepunten?orgId=1&kiosk=tv
https://miro.com/app/board/o9J_lZ01l4E=/
https://iplo.nl/digitaal-stelsel/storingen-onderhoud-release-informatie/
https://iplo.nl/contact/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/dso/demo-testen-oefenen/hulp-aanvragen-demo-test-oefening/


3. Was/Wordt Aanvragen en meldingen (VTH)

• STAM en hoe in VTH/Zaaksysteem

• Functionaliteiten leveranciers nog in ontwikkeling dus CO-CREATIE!

• API’s voor instellen bevoegd gezag (was met een service stap)

• Zet teststraat op – zie casus DSO Ontvangen aanvragen en meldingen

• Gebruik Tableau

• Testtoolkit gebruiken bij analyses en testen

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/testen-testtoolkit-dso/


Oefenen in praktijk 

Oefenen in werkplaatsen met ondersteuning



Opbouw van oefenen met een casus
Deel 1:

Doorloop vergunningenchecks Uitrit, Duiker, Kappen, Reclame

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 

• 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 



Ook interessant voor jou

1. Klikdemo thuiswerkplek, ervaar het loket

2. DSO voor planmakers en planbureaus

3. DSO voor vergunningverlening

4. DSO voor technisch en functioneel beheerders

5. Meld je aan voor een werkplaats

Op verzoek via IPLO themasessies: WKB en Omgevingstafel

Je ontvangt de presentatie na afloop

IPLO.nl voor al je vragen en info over OW en DSO

Omgevingswet: inrichten, beproeven en oefenen | VNG

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/demo-geven-omgevingsloket/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/oefenen-omgevingsloket-0/oefenen-dso-functiegerichte-sessies/#h90651ee4-e570-4714-991e-bbb62dda8483
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/oefenen-omgevingsloket-0/oefenen-dso-functiegerichte-sessies/#h1ee0ff34-6ef0-4522-8599-1d7e91c864f1
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/oefenen-omgevingsloket-0/oefenen-dso-functiegerichte-sessies/#h4998dc6c-12a5-458d-a335-5bfc3e712aef
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/werkplaatsen-implementatie-omgevingswet/
https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/wet-kwaliteitsborging-voor-het-bouwen-wkb
https://vng.nl/publicaties/webinar-implementatie-van-de-omgevingstafel-7-april-2020
https://iplo.nl/
https://vng.nl/artikelen/omgevingswet-inrichten-beproeven-en-oefenen

