
Klaar voor productie! 

Zelf aan de slag met de 
Handleiding implementatie 

Omgevingswet en DSO,
de standaard werkplaats 

Dierenpension en de 
Netwerkkaart VTH

Max Brouwer. Anneke Dierkx. Alexander Hermanns. 

9 december 2021



Even binnenkomen

• Wie ben je

• Van welke organisatie welke functie

• Tip aan collega’s: waar haal je energie 
vandaan, wat is je ‘superpower’?



• Waarom nu starten met inregelen en oefenen?

• Een aanpak met bestaande hulpmiddelen: hoe de 
handleiding, dierenpension en netwerkkaart 
elkaar versterken

• Inzoomen op:

• handleiding

• dierenpension

• Netwerkkaart

• Hoe krijg ik ondersteuning?

Wat gaan we doen in deze sessie?



Waarom aansluiten, oefenen en inregelen?

• Oefenen is niet ‘vrijblijvend spelen’, maar maakt 

onlosmakelijk deel uit van het inrichten van nieuwe 

processen en werkwijzen bij bevoegd gezagen.

• De essentie van oefenen is dat dit gebeurt in een omgeving 

waarin handelingen nog geen rechtsgevolgen hebben.

• Dit gaat samen met het beproeven en verbeteren van 

systemen en systeeminrichting.

• En het ervaren welke keuzes goed uitpakken en welke niet. 



Waarom nu starten?

• Hoeveel tijd denk je nog te hebben?

• Is er zicht op wat nog te doen?

• Heb je een aanpak?

Aan de slag met begeleiding

• Wij helpen je met meters maken

✓ Praktisch aan de slag

✓ Samenbrengen techniek en proces

✓ Stappen maken richting IWT

✓ Doorpakken naar eigen casussen



Samenhang handleiding, dierenpension en netwerkkaart

Handleiding 
implementatie 

Omgevingswet en 
DSO

Netwerkkaart VTH

Standaard 
werkplaats 

Dierenpension 
(of landwinkel)

• Geeft zicht op HOE
• Checklist aansluiten (pre en prod) en beproeven

• Geeft zicht op WAT 
• Verdieping VTH procescyclus en gegevenscyclus
• Overzicht processen en ICT in Netwerklijnen met stations
• Uitvoeren aan de hand van werkend DSO en lokale applicatie, inrichten, 

testen

• Geeft zicht op WAT
• De casus neemt je mee langs een deel van de checklisten en metrostations



Samenhang handleiding, dierenpension en netwerkkaart

Dierenpension 

Handleiding DSO Aansluiten pre

Netwerkkaart VTH Situatieschetsen

Dierenpension vervolg 
en verzameling representatieve realistische casuïstiek en variaties

Inregelde productieStarten met beproeven en inregelen

Handleiding DSO Aansluiten ProdHandleiding DSO inregelen en beproeven

Netwerkkaart VTH Procesvariaties en eigen casussen Netwerkkaart inregelen productie



Handleiding voor gemeenten bij de 
implementatie 
van de Omgevingswet en het DSO

Werkboek voor programmamanagers en medewerkers

Checklisten (HOE)
1. Aansluiten oefenomgeving
2. Inregelen en beproeven
3. Aansluiten productieomgeving

• Praktisch hulpmiddel
• Maakt zichtbaar wat af is en wat nog moet
• En daarmee de voortgang van de implementatie
• Niet alleen binnen het programma- of projectteam, maar ook bv 

voor gemeentebestuurders

• https://tinyurl.com/HandleidingDSO

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/handleiding-gemeenten-implementatie-omgevingswet/
https://tinyurl.com/HandleidingDSO


Standaard werkplaats dierenpension

De casus neemt je mee langs de checklisten en een deel van de 
metrostations

1. de uitrit van het Dierenpension
✓ eenvoudige casus (uitrit, kappen, reclame, dierenverblijf, water lozen)
✓ vergunningcheck
✓ indienen van de aanvraag en basis routeringsregels
✓ Ontvangen van de aanvraag
✓ Werking van MijnOmgevingsloket
✓ Kruismatrix, RTR, Waarom en hoe indieningsformulieren bruidsschat 

controleren

2. de sloop en de bouw van het Dierenpension 
✓ complexe casus
✓ instellen behandeldienst, basistakenpakket
✓ instellen omgevingsoverleg



Standaard werkplaats dierenpension

3. samenwerken aan het behandelen van de aanvraag van het 
Dierenpension
✓ Met een of meer ketenpartners
✓ Beproeven technische werking samenwerkfunctionaliteit
✓ Waar mogelijk ook de ketenafspraken

4. werkende keten dierenpension
✓ Sessies 1 tot en met 3 doorlopen met de netwerkkaart erbij
✓ Wat moet er nog ingericht worden?
✓ Wie pakt wat op?

Optioneel als 1b of 4b: aanpassen van het omgevingsplan
✓ Aanpassen bruidsschat
✓ Publiceren omgevingsplan
✓ Aanpassen vergunningcheck
✓ Aanpassen indieningsvereisten



Leerervaringen

Vergunningchecks kan ik 
ook overnemen van 

andere bevoegd gezagen 
(beter goed gejat dan 

slecht verzonnen)

Door samen met een casus 
te oefenen ontstaat ook 

energie

Tip: laat de collega’s 
van het KCC meekijken 
bij de top 10. Vinden 
zij het begrijpelijk?   

Tip: Niet alles hoeft 
tegelijk. Start met de top 

10 OLO aanvragen

We begrijpen nu beter dat 
we ook binnen de 

gemeente elkaar moeten 
opzoeken

Laten we heel Friesland 
volbouwen met 
dierentuinen

Tip: beproef de 
samenwerkfaciliteit en de 
regionale afspraken. Wat 

werkt wel en wat werkt niet? 



Wij hebben wat vragen 
aan jullie ☺

Om de vragen te beantwoorden gebruik je je

camera. Dat gaat als volgt:

Iedereen camera aan

Antwoord 'ja': camera blijft aan

Antwoord 'nee': camera gaat uit



De VTH Netwerkkaart

• De complete VTH keten in beeld
• Samenhang proces en techniek
• Handig hulpmiddel



Resultaat

• Integraal overzicht in samenhang processen 
en ICT VTH Omgevingswet

• Inzicht in de gemaakte keuzes die nodig zijn 
om de software lokaal en met DSO te laten 
werken. 

• Inzicht in welke risico’s nog aanwezig zijn 

• Toe werken en uitvoeren integrale ketentest.

• Handvatten om concreet aan de slag te gaan



In de praktijk: gemeente Smallingerland

Station goed gepasseerd

Een geeltje als reminder 
voor op te pakken acties

https://tinyurl.com/netwerkkaartsmallingerland


Collage leerervaringen (quotes)

Netwerkkaart superhandig. 

Gebruiken daarbij ook lijst 

minimale acties.

Netwerkkaart: een beeld 

wat er op bepaalde 

vlakken kan gebeuren. 

Dus helpt erg. 

Hadden we deze kaart 

maar twee jaar geleden 

gehad

Hele poos bezig met voorbereidingen. 
Hebben eerder al geoefend. Het inzicht 
dat nu komt, dat er nog meer geregeld 
moet worden bijvoorbeeld ook richting 
de initiatiefnemers, hadden we eerder 
niet.

Meerdere organisaties in 

de regio met dezelfde 

leverancier? Spreid het 

werk!



Aanbod

-> Als “PAKKET” met ADS en VNG, voor meerdere ketenpartners, begeleid

-> Afzonderlijk Dierentuin, Netwerkkaart, begeleid

-> Jump start sessies om vervolgens zelf aan de slag te gaan

-> Do it yourself download via ADS en VNG websites. 



• QR codes in handleiding

• Contactformulier IPLO

• Netwerkkaart elke maandag 15:00-17:00 (VNG)

• Mail naar: Omgevingswet@vng.nl

• Spreekuur dinsdag 13:00u (ADS)

• Inschrijven standaard werkplaats 

• Via de websites van VNG en ook ADS

• Via de Regionale implementatie coach in de 
regio: de sessies kunnen in jouw regio bij 
voldoende deelnemers worden gegeven 

• VNG betrekt ook de leveranciers!

Hoe krijg ik ondersteuning?


