
Inspiratiedag 9 december 2021,

Een toelichting op het werkboekje 
Aansluiten, inregelen, beproeven



https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/@251682/
digitaal-stelsel-omgevingswet-aansluiten-inregelen/

Papieren exemplaren zijn afgeleverd bij managers I&A

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/@251682/digitaal-stelsel-omgevingswet-aansluiten-inregelen/


Wat moet ik doen om aan te sluiten op de preomgeving om:
▪ vergunning- aanvragen en meldingen te ontvangen en behandelen 
▪ omgevingsdocumenten te publiceren 
▪ toepasbare regels te registreren 

Wat kan ik doen om vast te stellen dat alles werkt zoals het hoort te werken?

Wat moet ik doen om aan te sluiten op de productieomgeving?Sc
o

p
e

Primair management en medewerkers I&A, en zeker nuttig voor 
programmamanagement, projectteams en geïnteresseerden.D

G
Er wordt onderscheid gemaakt in: 
▪ Implementatie van de wet: afspraken over toepassing beleidscyclus met alle elementen op 

plan, VTH en evaluatie
▪ Implementatie anders werken: afspraken over organisatieprocessen, participatie en 

samenwerken
▪ Implementatie DSO: afspraken over informatievoorziening, aansluiten, oefenen en inregelen



Wat moet ik doen om aan te sluiten op de preomgeving om:
▪ vergunningaanvragen en meldingen te ontvangen en behandelen 
▪ omgevingsdocumenten te publiceren 
▪ toepasbare regels te registreren 

Wat kan ik doen om vast te stellen dat alles werkt zoals het hoort te werken?

Wat moet ik doen om aan te sluiten op de productieomgeving?Sc
o

p
e

Primair management en medewerkers I&A, en zeker nuttig voor 
programmamanagement en projectteams.D

G



Repeterende structuur, 
vereenvoudigt het zoeken en 
herkennen wat te doen

U kunt instappen, daar waar 
uw behoefte ligt. Er is geen 
reden om bij stap 1 te 
beginnen als je al bij stap 3 
bent. 



Hyperlinks  linken direct naar 
meer online beschikbare 

informatie, voor digitale lezers



Voor papieren lezers is een QR code per hyperlink opgenomen, om de achtergrondinformatie te kunnen gebruiken



Ieder hoofdstuk heeft een eigen kleurstelling, dat helpt bij navigeren



Ieder hoofdstuk begint met 
aan te geven welke 
activiteiten door wie worden 
uitgevoerd.



In ieder hoofdstuk wordt u stap voor stap door de activiteiten heen geleid. Daarbij 
hanteren we de wat-zodat-(wanneer)-systematiek



Bij de centrale mijlpalen, 
wordt de link gelegd met 
Roadmap Route 2022

Op verschillende plekken is 
een blokje ‘extra info’ 
opgenomen.

december



Stappen met veel activiteiten 
kregen een eigen checklist:
Een overzicht van acties en 
actiehouders



Stappen met veel activiteiten 
kregen een eigen checklist:
Een overzicht van acties en 
actiehouders

De To do- Doing – Done
systematiek geeft extra inzicht 
in waar u staat in het proces.
De checkboxes zijn in de 
digitale versie ook aanklikbaar



Alle informatie is gecheckt en gedubbelcheckt bij verschillende partijen, zoals VNG, KOOP, 
aansluitexperts, DSO-experts, content-experts, oefenexperts, leveranciers, gemeenten, 
provincies, waterschappen

Een deel van de informatie is ‘in beweging’. Dus hoewel we uiterste zorgvuldigheid hebben 
betracht, kan het zijn dat informatie in de loop der tijd achterhaald raakt of verandert 

Goed om te weten

De informatie in dit boekje is niet ‘nieuw’. Alle informatie is ook te vinden via de websites van 
onder meer ADS, IPLO, VNG, Waterschappen. En is in het boekje op een overzichtelijke manier 
gebundeld.


