
 

Keuzeprogramma DSO-dag 18 juni 2019 

Ochtendprogramma (09.00 – 12.30 uur)  

1: Introductie digitaal stelsel Omgevingswet   

Sprekers: Gijs van Duijn, Peter Kok / programma Aan de slag met de Omgevingswet 

 

Laat u in sneltreinvaart bijpraten over de beginselen van het digitaal stelsel Omgevingswet. 

 

Interessant voor: iedereen 

 

Niveau: beginners 

 

2: Functionele kwartaaldemonstratie digitaal stelsel Omgevingswet 

Sprekers: Programma DSO i.s.m. bevoegd gezagen en leveranciers 

 

Vanuit het perspectief van de gebruiker tonen we de functionele resultaten van het 

afgelopen kwartaal aan de hand van praktijkverhalen en praten we u bij over de actuele 

stand van zaken rondom de ontwikkeling van het digitaal stelsel. Hierbij komt onder meer 

aan bod hoe de ondersteuning van de processen van de Omgevingswet vorm krijgen vanuit 

de landelijke voorziening DSO. Wat wel werkt, en wat (nog) niet? Welke keuzes zijn er dit 

kwartaal gemaakt en wat waren de lessons learned? 

 

Interessant voor: 

toekomstige gebruikers van 

het digitaal stelsel 

Omgevingswet 

 

Niveau: gevorderden 

Middagprogramma (Nb. parallel aan deelsessies 13.30 – 16.15 uur):  

3: Technische kwartaaldemonstratie digitaal stelsel Omgevingswet 

Sprekers: Programma DSO i.s.m. bevoegd gezagen en leveranciers 

 

Met de technische demonstratie geven we een 'kijkje in de keuken' bij het deelprogramma 

dat de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet bouwt. De 

ontwikkelteams tonen waar mogelijk 'live' software om een goede indruk te geven van de 

onderdelen die ze hebben gerealiseerd. 

 

Interessant voor: ICT 

leveranciers en ICT'ers bij 

overheden 

 

Niveau: gevorderden, 

experts 

Deelsessies ronde I (13.30 – 14.30 uur):  

4: Technisch aansluiten op het DSO 

Sprekers: Mark Bakkers, Bob Ranzijn / Programma Aan de slag met de Omgevingswet 

 

In deze workshop lichten we toe hoe een bevoegd gezag technisch kan aansluiten op de 

volgende koppelvlakken: 

 Toepasbare regels voor vragenbomen (STTR) 

 Vergunningaanvragen en meldingen ontvangen (STAM) 

De procedures op het ontwikkelaarsportaal zijn hierbij de leidraad. De procedure op het 

gebied van koppelvlak publiceren van omgevingswetbesluiten (STOP/TPOD) is in 

ontwikkeling en in concept beschikbaar. De verwachting is dat het komend kwartaal een 

definitieve versie beschikbaar komt. 

 

Interessant voor: iedereen 

die gaat starten met 

aansluiten op het DSO 

 

Niveau: beginners  

5: Werken met de omgevingstafel 

Spreker: Hanneke Kunst / VNG 

 

Complexe vergunningaanvragen in 8 weken afhandelen in plaats van 26 weken, integraal 

getoetst vanuit de ‘hoe kunnen we dit initiatief mogelijk maken’-gedachte. De impact van de 

Omgevingswet is groot. Hoe pak je dit aan als gemeente? En hoe werk je hierin samen met 

Interessant voor: 

programmamanagers, 

projectleiders, 

afdelingshoofden 

Vergunningen, 

beleidsmakers RO, 



 

ketenpartners zoals Provincie, Veiligheidsregio en Omgevingsdienst? Dat ervaar je in deze 

sessie. 

 

vergunningverleners, 

adviseurs dienstverlening 

 

Niveau: beginners en 

gevorderden 

6: Toepasbare regels voor gevorderden   

Spreker: Marleen van den Houten / VNG 

 

Ben je al bekend met toepasbare regels, maar wil je meer weten? Kom dan naar deze sessie 

waar we dieper ingaan op het onderwerp en de actuele ontwikkelingen. 

 

Interessant voor: 

gemeenten 

 

Niveau: gevorderden 

7: Werkingsgebieden  

Sprekers: Yvonne Menten, Rudi van Perse / Unie van Waterschappen 

 

Wat betekent dit voor juridische en toepasbare regels, wat te regelen, hoe optimaal te 

gebruiken en wat beter niet doen? 

 

Interessant voor: iedereen 

die hier mee aan de slag 

gaat 

 

Niveau: beginners en 

gevorderden 

8: Live demo Omgevingsloket 

Sprekers: Inge Kure, Florien de Jong / Programma Aan de slag met de Omgevingswet 

 

Deze live-demo laat zien wat het loket voor gebruikers aan mogelijkheden biedt. De stappen 

die uitvoerende overheden moeten zetten om op 1-1-2021 het omgevingsloket gebruiksklaar 

te hebben voor burgers en bedrijven. Er is veel ruimte voor vragen. 

 

Interessant voor: iedereen 

 

Niveau: beginners en 

gevorderden 

9: DSO in context 

Sprekers: Martin Brederoo, Jitske Brommet, Anjalie Kishoen-Misier / Programma Aan de slag met de 

Omgevingswet 

 

Eind 2019 wordt het basisniveau DSO opgeleverd om daarmee een jaar later de uitvoering 

van de Omgevingswet te ondersteunen. Maar wat gebeurt er in de tussentijd met het DSO, 

wat zijn de beelden over verdere ontwikkeling en hoe gaan we om met de wetgeving die er 

nog aan komt?  

 

We blikken vooruit op de verdere ontwikkeling van het DSO en het beheer. We gaan in op 

het raakvlak tussen wet en DSO en hoe dat eruit komt te zien na oplevering van het 

basisniveau. En kijken naar de afhankelijkheden: als je in de ICT iets wil aanpassen, waar loop 

je dan mogelijk wetgeving technisch tegenaan? En: als je in wetgeving / beleid iets 

schitterend nieuws bedenkt wat je in DSO wil ontsluiten…hoe krijg je dat dan geregeld? 

Interessant voor: adviseurs, 

programmamanagers, 

informatiemanagers 

 

Niveau: gevorderden 

 

Deelsessies ronde II (15.00 – 16.00 uur):  

10: Introductie toepasbare regels 

Sprekers: Ferry Schraa / VNG 

 

In deze sessie laten we je kennismaken met toepasbare regels: wat zijn het, waar dienen ze voor 

en wat betekenen ze voor je organisatie? 

Interessant voor: 

gemeenten 

 

Niveau: beginners 



 

11: Migratie landelijke voorziening en aansluiten op DSO 

Sprekers: Miguel Hassink, Nils Couwenbergh / VNG 

 

VNG heeft samen met het rijk en de andere koepels de verkenning “migratie landelijke 

voorzieningen naar DSO-LV” uitgewerkt. Deze verkenning heeft een beeld opgeleverd van de 

opties en aandachtspunten die voor de gemeenten bij deze migratie gelden. In deze ateliersessie 

presenteren we onze bevindingen en bijbehorende aanbevelingen. Verder zoomen we in op het 

aansluiten op de nieuwe DSO landelijke voorziening met o.a. het nieuwe omgevingsloket, Hoe 

gaat dat aansluiten in zijn werk? Wat moet eerst en welke keuzes heeft een gemeente hierin? 

 

Interessant voor: 

gemeenten en 

Omgevingsdiensten 

 

Niveau: gevorderden 

12: Een omgevingsplan in de geest van de Omgevingswet 

Sprekers: Jos Dolstra / VNG 

 

Van 2021 tot 2029 maken gemeenten de omslag van ‘het tijdelijk omgevingsplan van rechtswege’ 

naar het volledige omgevingsplan conform de Omgevingswet. Gemeenten kunnen zich daar nu al 

op voorbereiden. In deze periode is er sprake van een ‘hybride’ set van regelgeving. Deze 

regelgeving moet worden omgewerkt tot één omgevingsplan voor het gemeentelijk 

grondgebied. VNG verkent in deze sessie samen met de deelnemers hoe dit vraagstuk aangepakt 

kan worden en deelt de eerste onderdelen van de ondersteunende informatie die VNG 

ontwikkelt. 

 

Interessant voor: 

iedereen die bezig gaat 

met voorbereiden op 

het omgevingsplan 

 

Niveau: beginners en 

gevorderden 

13: Verwerving van nieuwe functionaliteiten voor planvorming en vergunningverlening 

Sprekers: Han Wammes, Floor Lekkerkerker / VNG 

 

Om te voldoen de eisen die de Omgevingswet stelt aan planvorming en vergunningverlening 

moeten gemeenten hiervoor software verwerven. In deze workshop wordt inzicht gegeven in de 

verschillende instrumenten die VNG heeft ontwikkeld om goed voorbereid aan de slag te gaan bij 

een eventuele aanbesteding. Denk hierbij aan het opstellen van functionele specificaties en inzicht 

in het portfolio van leveranciers. De komende periode worden er een aantal marktverkenningen 

uitgevoerd gericht op het vergroten van inzicht zodat we u beter kunnen ondersteunen. 

 

Interessant voor: 

inkopers, 

leveranciersmanagers, 

inkoopjuristen en 

informatiemanagers 

 

Niveau: beginners en 

gevorderden 

14: Plato in het DSO 

Sprekers: Anneke Spijker / IPO 

 

Ongeveer 450 jaar voor Christus beschreef Plato met zijn allegorie van de grot dat ons individuele 

wereldbeeld misschien wel niet een afspiegeling van de werkelijkheid is. En als jij als enige het 

licht denkt te hebben gezien, wordt je dat niet in dank afgenomen door je omgeving. Bijna 2500 

jaar later proberen wij met het DSO een gedeeld wereldbeeld te creëren. Dat dit niet zo makkelijk 

is zal u niet verbazen. Maar dat wil niet zeggen dat we er geen poging aan gaan wagen. Van Plato 

naar interactieve semantiek... denkt u mee? 

Interessant voor: 

iedereen 

 

Niveau: iedereen  

 


