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Agenda

• Doelstelling oktober: kunnen oefenen met het DSO

• De gehele keten: Het DSO-LV én de lokale software

• Verbeteren robuustheid en performance

• Nieuw in ‘Plan tot publicatie’

• Nieuw in ‘Idee tot afhandeling’

• Content

• Korte toelichting op de highlights… en wat kunt u daarmee?

• Geen demonstratie: aan veel ontwikkelingen wordt deze weken de laatste hand gelegd



Doelstelling oktober: kunnen 
oefenen met het DSO
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Doelstelling oktober: kunnen oefenen met het DSO

• Oefenen: niet alleen de voorlopers, maar alle 

Bevoegd Gezagen

• ‘Oefenen’ omvat meer stappen of fasen: 

Kennismaken, eerste proeven, inregelen, oefenen

• Deze sessie: wat biedt het DSO hiervoor, wat is 

nieuw?

• Sessie eerder vanmorgen: hoe kunt u hiermee aan 

de gang, hoe wordt u ondersteund?



De gehele keten..

• Oefenen vraagt:

• Werkend DSO-LV

• Functies en koppelvlakken 

(‘stekkers’)

• Robuustheid, performance, 

beschikbaarheid

• Lokale software die daarop aan kan 

sluiten

• Planvorming

• Vergunningverlening, toezicht, 

handhaving

• Toepasbare regels

• Content

• Service en ondersteuning



Robuustheid en beschikbaarheid
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Robuustheid en performance: Stapsgewijs verbeteren!

• Als we grootschalig gaan oefenen moet er een bruikbaar stelsel staan, dat het doet en dat beheerbaar is.

• Veel kleine en grote stapjes:

• Monitoring

• Analyses

• Onderhoudbaarheid stelsel

• Enkele voorbeelden:

• Parallel laden

• Automatiseren synchronisatie

• Grotere geometrieën

• Validatie verbeteringen



Plan tot publicatie
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Nieuwe typen omgevingsdocumenten

• Wat kon er al

• Omgevingsvisie, omgevingsverordening, waterschapsverordening, omgevingsplan, 

omgevingsregeling, Bal/Bkl/Bbl, projectbesluit

• Wat is nieuw

• Voorbereidingsbesluit

• Kennisgeving afwijkvergunning*

• Instructie

• Reactieve interventie 

• Programma

• Natura 2000**

* Nog handmatige stap in verwerking, automatisering volgt
**nog implementatie-issues op te lossen



Kennisgeving afwijkvergunning



Natura 2000



Voorbereidingsbesluit



Voorbereidingsbesluit - voorbeschermingsregels



Wetstechnische informatie

Metadata en wijzigingshistorie op wetten.nl en in de CVDR







Muteren van omgevingsdocumenten

• Wat kon er al

• Verwerken initiële levering in het DSO-LV

• Muteren door ‘intrekken/vervangen’ in DSO-LV

• Verwerken ‘basismutaties’ in DSO-LV

• ‘Proef’publicatie (publicatie op afgeschermde site)

• Wat is nieuw

• Initiële levering werkend met alle planleveranciers

• Intrekken/vervangen werkend met meeste planleveranciers

• Basismutaties werkend met aantal planleveranciers

• Validatie van besluiten wordt stapsgewijs verbeterd

• Kunnen downloaden van de huidige regeling (handmatige procedure)



Ontwerpbesluit

• Wat kon er al

• Voor het ontwerpbesluit van de 

omgevingsverordening was een ‘tijdelijke 

oplossing’ in werking 

• Wat is nieuw

• Kunnen ontvangen en verwerken van het 

ontwerpbesluit zoals beoogd

• NB: tonen van het ontwerp in de viewer 

volgt in PI-20 









Werkende keten

• Alle planleveranciers hebben succesvol een 

verordening of omgevingsplan aangeboden 

aan DSO

• Stap voor stap minder moeite

• Aantal documenten per maand groeit

• Alle leveranciers ondersteunen het wijzigen 

van een plan/verordening vanaf oktober 
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Ontw ikkeling oefenen in de planketen 

Onderstaande tabel geeft per maand een overzicht van het aantal geregistreerde 

oefenaanleveringen. Roxit en Tercera zijn het actiefst. In mei en juli was er het 

IBAT. Dit verklaart het hoge aantal publicaties. In de vakantiemaand is het 

duidelijk minder aangeleverd. Het BHKV registreert naast besluiten ook de directe 

mutaties. Het is vooral IAM4 dat hiermee oefent. 

 

 
 

Sinds mei worden ook de niet succesvolle aanleveringen geregistreerd. Geen IBAT 

is minder aanleveringen. In augustus kwam dit ook door de vakantie. De categorie 

afgebroken-na-timeout is iets gestegen in augustus. 

 

 
 

Gepubliceerde OD in de Planketen 

In februari is STOP 1.0.4 op de Preproductie uitgerold. In onderstaande tabel is 

aangegeven welke leveranciers een type OD via de LVBB succesvol hebben 

gepubliceerd (en daarmee de keten). De leveranciers bedienen niet alle type 

bevoegd gezagen. Een aantal besluiten is hierdoor gegrijsd. 

 

 
 

Basis mutaties en intrekken en vervangen worden niet als zodanig geregistreerd 

in BHKV. Hierop dienen plannen te worden gecontroleerd. IAM4 heeft 

basismutaties aangeleverd. Roxit en Tercera hebben gemeld dat zij in juli 

technisch succesvol intrekken en vervangen door de keten hebben gehaald. Van 

Tercera is deze ook in de publicaties gevonden. 

7 planleveranciers



Viewer
• Wat kon er al

• Op basis van locatie tonen regels en gebiedsinfo uit omgevingsdocumenten

• Filteren op type document, activiteit

• Tonen informatie uit bestaande ruimtelijke plannen

• Wat is nieuw

• Link naar de regeling en de wetstechnische informatie in de LVBB

• Tonen nieuwe typen omgevingsdocumenten

• Tonen gehele plankaart uit ruimtelijke plannen (visies e.d.)

• Thema zoeken

• Zoeken op ETRS98

• Prototype viewer document gerichte ontsluiting - gehele regelingen met kaartbeeld















Idee tot afhandeling
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Checken

• Wat was er al

• Volledige basis voor de vergunningcheck en maatregelen op maat (kiezen werkzaamheden, 

suggesties gerelateerde werkzaamheden, interactieve formulieren voor vergunningcheck, PDF met 

uitkomsten vergunningcheck, doorgeleiding naar aanvragen)

• Wat is nieuw

• Alleen onder de motorkap



Aanvragen

• Wat kon er al

• Volledige basis voor aanvragen: interactieve formulieren voor aanvraag, indienen aanvraag 

(werkende STAM koppeling), routeren naar bevoegd gezag, authenticatie etc.

• Overgang van checken naar aanvragen

• Wat is nieuw

• Kunnen doorsturen naar andere behandeldienst

• Service voor handmatig instellen behandeldienst en bevoegd gezag (door bevoegd gezag)

• Bevestiging van aanvraag toezenden aan berichtenbox particulieren

• Nog onderhanden: eenvoudiger zoeken van aanvraagformulieren



Samenwerken

• Wat kon er al

• Aanmaken samenwerking, toevoegen 

samenwerkingspartners, doen van verzoeken, 

verzenden notificaties

• Via services en via webportaal

• Wat is nieuw

• Samenwerken op productie via het webportaal

• Samenwerken met private partijen bij behandelen 

aanvraag

• kunnen gebruiken productcode bij samenwerking 

(uit de Producten en Diensten Catalogus- PDC)



Samenwerken



Samenwerken



Content
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Nieuwe content beschikbaar in oefenomgeving DSO

• DSO oefenomgeving (PRE) wordt herladen tussen 24 september en 6 oktober

• Geladen worden nieuwe versie van 

• Omgevingsregeling, Bal, Bbl, Bkl, en Omgevingsbesluit

• Bruidsschat (inclusief Toepasbare regels)

• Functionele structuur

• Nationale omgevingsvisie

• Set algemene vragen

• Daarnaast

• Testactiviteiten voor aansluiten (‘Conn3ct activiteiten’)

• Behandeldienst configuratie

• Bevoegd gezagen moeten zelf de eerder door henzelf geladen oefencontent opnieuw laden



Waar brengt ons dit? 

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-SA-NC

http://overonderwijs.blogspot.com/2011/05/twee-linkerhanden-vs-techniekonderwijs.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/




Hoe kunt u hiermee aan de slag? 

• ‘Droogzwemmen’ 

• Afspraken maken met uw leverancier

• Aansluiten op DSO-LV

• Oefenen met planvorming: initiële regeling

• Regels formuleren

• Geometrieën opstellen

• Annoteren

• Valideren

• Aanbieden aan DSO

• Bekijken in LVBB en Viewer Regels en Kaart

• Oefenen planvorming: wijzigen van de regeling

• Intrekken/vervangen of basismutaties



Dit lijstje is Verre van uitputtend! 
Bekijk de andere sessies van deze 

inspiratiedag, de sites van ADS en VNG

- Faciliteiten voor oefenen
- Functiegericht oefenen

- Van wet naar loket met de casus 
Dieren(pension/park)

Hoe kunt u hiermee aan de slag? 

• Ervaren van het loket

• Hoe werkt checken en aanvragen, Hoe zien rijksregels en bruidsschat eruit

• Opstellen Toepasbareregels

• Zelf leren opstellen (maken, publiceren en bekijken in loket)

• Interbestuurlijk afstemmen

• Ontvangen van aanvragen en meldingen

• STAM koppeling inregelen

• Instellen van behandeldiensten

• Inrichten van uw eigen VTH-systemen

• Samenwerken aan behandelen

• Starten/stoppen samenwerking, beheer ketenpartners

• Actieverzoek, notificatie

• Documenten toevoegen


