Maandelijkse update werkend stelsel Omgevingswet
November 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 informatie hoe u de keten werkend kunt krijgen in uw eigen organisatie.
Afbouw DSO-LV
Release DSO versie 20.4
Sinds 24 november 2021 is de nieuwe versie van het DSO (release 20.4) op de
oefenomgeving beschikbaar. Deze bevat wijzigingen om de performance en de robuustheid
van het stelsel te verbeteren. Ook zijn er technische veranderingen, onder andere om de
toegankelijkheid en de beveiliging van het DSO te vergroten. De releasenotes bij versie 20.4
vindt u op iplo.nl.
Release DSO versie 20.6
Van 15 december tot en met 17 december is de oefenomgeving mogelijk niet of beperkt
beschikbaar. Dan wordt de nieuwste versie van het DSO (PI-20.6) geïnstalleerd. Meer
informatie over gepland onderhoud vindt u op de pagina Onderhoudskalender.
Update algemene set indieningsvereisten op de oefenomgeving beschikbaar
Sinds eind oktober 2021 is er een uitgebreide algemene set indieningsvereisten op de
oefenomgeving van het DSO beschikbaar. Deze resulteert in algemene vragen die de
initiatiefnemer bij een aanvraag invult om informatie op te vragen die bij elke aanvraag,
melding of informatieplicht nodig is. Echter, deze nieuwe set veroorzaakte problemen: als een
initiatiefnemer eerder ingediende verzoeken wilde aanvullen en/of wijzigen, ontstonden er
wachtrijen die vertraging en foutmeldingen veroorzaakten voor andere initiatiefnemers in de
oefenomgeving van het Omgevingsloket en in de Samenwerkfunctionaliteit. Er is een tijdelijke
maatregel getroffen om te komen tot verbetering. Alle verzoeken die voor 19 november jl.
waren ingediend, zijn verwijderd. We werken aan een structurele oplossing. Lees het
nieuwsbericht voor meer informatie.
Oefenen
Werkplaats dierenpension
Naast de interbestuurlijke werkplaatsen waarin een groep overheden een eigen
implementatievraagstuk of casus behandelt, kunt u zich nu ook aanmelden voor de
basiswerkplaats dierenpension. In deze werkplaats komt de hele keten aan bod. De werkplaats
geeft een handvat voor bevoegd gezagen die graag willen starten met oefenen en geen eigen
casus hebben. U kunt zich via dit aanmeldformulier opgeven.
De casus is zo gekozen dat we de belangrijkste aspecten van het DSO, de applicaties en de
wet doorlopen. Samen met u brengen we de techniek en het proces samen en maakt u de
stap naar verder oefenen met een eigen casus. Voor meer informatie bekijk ook de presentatie
over het plan van aanpak voor de basiswerkplaats dierenpension (pdf).
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Overige aandachtspunten
Oplossingen voor uploaden van veel geo-bestanden in DSO
Het tegelijkertijd uploaden van veel geometriebestanden in het Digitaal Stelsel Omgevingswet
(DSO) leidt in sommige gevallen tot foutmeldingen. Een taskforce met specialisten van alle
betrokken partijen, onder wie DSO-experts en softwareleveranciers, werkt aan oplossingen,
zodat overheden deze bestanden in het DSO kunnen laden.
De taskforce heeft onderzocht hoe geo-bestanden sneller en slimmer kunnen worden
aangeboden. Onderdeel is de analyse of het verschil maakt op welke manier dit gebeurt.
Hierbij analyseert de taskforce ook de kwantiteit van deze bestanden.
Inmiddels zijn de eerste aanpassingen in de software doorgevoerd. Hierbij bleek onder andere
dat een omgevingsplan met 19.000 geometrieën, nu in 43 minuten door de keten komt.
De komende tijd onderzoekt de taskforce welke processen we kunnen aanpassen om de
verwerkingstijd van geo-bestanden verder terug te brengen. De komende tijd bespreekt de
taskforce met belanghebbenden over het verder inpassen van de Omgevingswet en het stelsel
op het gebied van geometrieën.
Voor meer informatie gaat u naar het nieuwsbericht Oplossingen voor uploaden van veel geobestanden in DSO.
Natura 2000
Sinds kort zijn de Natura 2000-besluiten op de oefenomgeving van het DSO beschikbaar. Het
gaat om 159 aanwijzingsbesluiten en 13 toegangsbeperkende besluiten.
De huidige reeds geldende Natura 2000-besluiten zijn geconsolideerd, gedigitaliseerd en
omgezet naar een voor het DSO gebruikelijke vorm: regels, geometrieën en annotaties. De
Natura 2000-besluiten staan nu op de oefenomgeving zodat er een controle en test kunnen
worden gedaan. Als deze goed verlopen, worden de besluiten in de tweede helft van december
2021 op de productieomgeving geladen. Lees voor meer informatie het nieuwsbericht Natura
2000-besluiten op de oefenomgeving beschikbaar.
Resultaten IBAT-testen september 2021 beschikbaar
In opdracht van de koepels van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk heeft het
Interbestuurlijk Acceptatieteam (IBAT) in september 2021 de volgende ronde testen
uitgevoerd in en met de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSOLV). De rapportage met de resultaten van deze testen is gepubliceerd op de Aan de slagwebsite en gedeeld met de Programmaraad. De geconstateerde bevindingen zijn in het
reguliere bevindingenproces van TBO (Tactische Beheer Organisatie) ondergebracht.
In de periode van 25 oktober tot en met 8 november is er weer een IBAT-testperiode geweest.
De resultaten zijn ondertussen gedeeld met de Programmaraad. Voor de periode van
6 december tot en met 10 december staat een nieuwe IBAT-testronde op de planning. Deze
testperiode duurt 1 week en staat voor het grootste deel in het teken van opgeleverde
oplossingen voor eerder geconstateerde bevindingen.
Lees meer over de IBAT-testronde van september in het nieuwsbericht en download het
Bevindingenverslag.
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Uitwisseling van plannen tussen bevoegd gezag en stedenbouwkundig adviesbureau
Circa 80% van de omgevingsplannen bij gemeenten wordt opgesteld door stedenbouwkundig
adviesbureaus. Ook provincies en waterschappen zetten - zij het in mindere mate - deze
bureaus in bij de voorbereiding op de Omgevingswet. Een werkgroep bestaande uit VNG, DSO,
adviesbureaus en softwareleveranciers heeft voorstellen uitgewerkt om de vragen die
adviesbureaus hebben op te vangen. Onderdeel hiervan zijn de verschillende vormen van
samenwerking en de benodigde functies in zowel DSO-LV als lokale software. Denk hierbij aan
het realiseren van de downloadservice (waarmee een planbureau een actuele kopie van het
plan kan downloaden) en een validatieservice (waarmee het bureau een conceptplan kan
valideren alvorens dit aan te bieden aan het bevoegd gezag). Beide functies krijgen prioriteit
in de planning bij de verdere ontwikkeling.
Prototype extra viewer
In eerdere updates informeerden we u over de ontwikkeling van een ‘prototype viewer’. Deze
is specifiek gericht op het kunnen krijgen van overzicht over een regeling als geheel, de
samenhang daarin en het effect van een wijzigingsbesluit daarop. Vooral juridische
professionals (planmakers, rechtspraak) en belanghebbenden hebben behoefte aan deze ‘blik’
op de regeling. (Dit aanvullend op de huidige DSO-viewer, die vooral toegespitst is op het
vinden van regels voor een specifiek initiatief op een specifieke locatie).
Dit prototypetraject is inmiddels succesvol afgerond. Op basis daarvan zal het prototype
worden doorontwikkeld tot een viewer die een periode naast de DSO-viewer en LVBB-viewer
zal bestaan. Het is de bedoeling om de functies in de extra viewer geleidelijk op te nemen in
de bestaande viewers. Het prototype wordt nu verder ontwikkeld en komt beschikbaar met
een specifieke link zodat het niet tot verwarring leidt bij inwoners en ondernemers.
Meer informatie
Onderhoudskalender
Storingen, onderhoud en release-informatie DSO en Omgevingsloket
Kalender
Datum

Activiteit

Effect
oefenen

9 dec

Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet

Kennisdelen die nodig is om
te oefenen

7 dec

Gepland onderhoud demo-omgeving

De oefenomgeving is
beschikbaar

15-17 dec

Gepland onderhoud oefenomgeving

Oefenomgeving mogelijk niet
beschikbaar
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