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1. Inleiding

Dit stappenplan ondersteunt gemeenten bij het uitvoeren van een Werkplaats DSO (Digitaal Stelsel 
Omgevingswet) keten. Het is een hulpmiddel bij het organiseren, testen en doorlopen van de gemeentelijke 
DSO-keten. Van februari tot en met mei 2021 zijn er een aantal Werkplaatsen begeleid door de VNG. Op basis 
van de ervaringen in deze Werkplaatsen is dit stappenplan samengesteld zodat gemeenten zelfstandig een 
Werkplaats kunnen organiseren.   

Met het uitvoeren van een Werkplaats DSO-keten brengt de gemeente haar digitale keten op orde zodat ze 
daarna uitgebreider aan de slag kan met het inhoudelijke werk zoals het maken van het complete 
omgevingsplan en bijbehorende toepasbare regels. Voor de Werkplaats DSO-keten is het in eerste instantie 
niet noodzakelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd ook juridisch klopt. We werken in iteraties waarbij 
de gemeente iedere iteratie de content (juridisch en toepasbare regels) een stukje complexer maakt.  

De Werkplaats DSO-keten kan ook direct bijdragen aan ervaringsopbouw bij andere gemeenten. Dat kan 
worden bereikt door partnergemeenten mee te nemen in de werkplaats als niet-actieve deelnemer. Deze 
haken aan op sessies waarbij de belangrijkste resultaten worden getoond en waar ervaringen worden 
toegelicht.  

Leeswijzer 
In Hoofdstuk 2 wordt de DSO-keten toegelicht aan de hand van 11 stappen. In Hoofdstuk 3 staat de werkwijze 
van een Werkplaats DSO-keten omschreven, en in Hoofdstuk 4 is uitgelegd hoe je zelfstandig een Werkplaats 
kan organiseren. In Hoofdstuk 5 zijn de acties uitgeschreven om de totale DSO-keten te doorlopen. Dit 
hoofdstuk kan je bij de hand houden als je aan de slag gaat met de Werkplaats DSO-keten. 
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2. Wat is een werkende DSO-keten?

In dit hoofdstuk wordt de DSO-keten gedefinieerd en vertaald naar 11 concrete stappen. 

2.1 Werkende keten geformuleerd in een praatplaat 
De gemeentelijke DSO-keten loopt van het maken (wijzigen) van een omgevingsplan tot het afhandelen van 
een vergunningaanvraag of melding. Onderstaande afbeelding toont de keten zoals hij hoort te werken in 11 
stappen.  

2.2 Werkende keten geformuleerd in 11 stappen 
Om de keten te sluiten volgt de gemeente de stappen 1 tot en met 9. Daarbij komen nog stap 10 als een 
aanvraag wordt doorgezet naar een omgevingsdienst (OD), veiligheidsregio of andere ketenpartner en stap 11 
in geval van een samenwerking bij een vergunningaanvraag. De 11 stappen zijn als volgt: 

Juridische regels 
1. Downloaden, maken en wijzigen van plan
2. Valideren van het plan of wijziging van het plan
3. Publiceren van het plan of wijziging van het plan
4. Bekijken van plan via:

a. Overheid.nl
b. DSO-LV Viewer (Regels op de Kaart)

Toepasbare regels 
5. Maken toepasbare regels
6. Verifiëren toepasbare regels
7. Publiceren toepasbare regels

https://zoek-eto.officielebekendmakingen.nl/uitgebreidzoeken
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/orienteren/
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Check, melding of aanvraag 
8. Doorlopen check en aanvraag:

a. Vergunningscheck
b. Aanvraag

9. Ontvangen en behandelen aanvraag/melding
a. Ontvangen en behandelen
b. Terugkoppeling initiatiefnemer

Samenwerken met partners 
10. Aanvraag naar andere behandeldienst
11. Samenwerken aan aanvraag met partners
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3. Hoe werkt een Werkplaats DSO-keten?

In dit hoofdstuk wordt een uitleg gegeven van de drie iteraties aan de hand waarvan je als bevoegd gezag de 
DSO-keten kan doorlopen en de complexiteit van de Werkplaats langzaam kan opvoeren. 

3.1 Naar een werkende keten in meerdere iteraties 
Wij adviseren om de DSO-keten in drie iteraties te doorlopen. Houd hierbij de eerste iteratie zo simpel 
mogelijk en voeg daarna meer complexiteit toe. Dit kan door eerst met zeer eenvoudige content te werken en 
vervolgens deze content uit te breiden. Met het uitbreiden van de content kunnen complexere handelingen 
worden geprobeerd. Maak hierbij eventueel gebruik van de bruidsschat of staalkaarten. Hieronder wordt een 
voorbeeld gegeven van de praktische invulling van de drie iteraties. 

Eerste iteratie: Start met een omgevingsplan met een activiteit, een stukje tekst en één of twee 
werkingsgebieden. Of indien de plansoftware nog niet werkt, start met een activiteit uit de bruidsschat. Op 
basis van de juridische regels worden enkele toepasbare regels gemaakt, waarmee een vergunningscheck en 
een eenvoudige vergunningaanvraag kan worden doorlopen en door de gemeente kan worden ontvangen in 
het VTH-systeem. Als dit werkt en de keten daarmee voor de eerste keer “gesloten” is, kan een nieuwe iteratie 
worden gestart.  

Tweede iteratie: Neem de ervaringen uit de eerste iteratie mee en creëer op basis daarvan wat 
ingewikkeldere content. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een staalkaart, zoals de ‘bestaande woonwijk’. Deze 
staalkaart geeft voorbeeldregels over de bestaande woonwijk die in het omgevingsplan kunnen worden 
opgenomen. Beproef daarna diverse soorten aanvragen in het loket en kijk naar de interactie tussen het DSO-
LV omgevingsloket en de gemeentelijke applicaties.  

Derde iteratie: Ga hier aan de slag met wijzigingen (mutaties) van het eerder gepubliceerde omgevingsplan. 
Hier kan ook de samenwerking met een stedenbouwkundig bureau beproefd worden. Op basis van de 
gewijzigde juridische regels, publiceert de gemeente ook aangepaste toepasbare regels. Met deze nieuwe sets 
aan juridische en toepasbare regels, kan de gemeente andere vergunningaanvragen proberen. Ook kan de 
samenwerkingsvoorziening worden beproefd, waarbij samen met een omgevingsdienst of een andere partner 
in de keten een vergunning wordt behandeld.  

3.2 Welke content kan je gebruiken? 
In een Werkplaats DSO-keten ligt de focus op het onder de knie krijgen van de digitale keten. De content die 
wordt gebruikt is ondersteunend hieraan. Het advies is daarom om in de Werkplaats DSO-keten content te 
gebruik die relatief makkelijk voor handen is. Bijvoorbeeld content die al beschikbaar is bij de gemeente, of 
content die landelijk beschikbaar is, zoals de bruidsschat of de staalkaarten met bijbehorende toepasbare 
regels. Daarnaast kan er worden gekozen voor een topactiviteit: dit vergroot de herkenbaarheid. 

https://vng.nl/publicaties/staalkaart-bestaande-woonwijk
https://vng.nl/artikelen/staalkaarten-omgevingsplan
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4. Hoe organiseer je een Werkplaats DSO-keten?

In dit hoofdstuk leer je alles over de voorbereidingen die je moet treffen om een Werkplaats DSO-keten op te 
zetten en tot een succes te maken.  

Stap 1: Bekijk de video 
De DSO-keten is een nieuwe keten die voor veel medewerkers als complex wordt beschouwd. In een 
Werkplaats DSO-keten leren de medewerkers hoe de keten werkt. Om een vliegende start te maken is er een 
video beschikbaar waarin de totale keten wordt doorlopen. We raden ten zeerste aan deze video aan alle 
betrokken medewerkers te laten zien. 

Stap 2: Leer van andere Werkplaatsen 
Verschillende gemeenten hebben al ervaringen opgedaan met het oefenen met de DSO-keten, en hun 
bevindingen gedeeld. Deze bevindingen kunnen nuttig zijn bij het voorbereiden van de Werkplaats en het 
doorlopen van de DSO-keten. Ook is op het VNG forum de groep "Digitaal Stelsel Omgevingswet" 
geïntroduceerd waarin bevindingen kunnen worden gedeeld en vragen kunnen worden gesteld aan experts en 
andere gemeenten.  

Stap 3: Zorg dat de gemeentelijke software gereed is 
Voordat je een succesvolle Werkplaats DSO-keten kan uitvoeren, is het vereist dat de lokale software is 
aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en dat de koppelingen zijn getest. Dit is nodig om (1) 
omgevingswetbesluiten te publiceren, (2) toepasbare regels aan te leveren, (3) aanvragen en meldingen te 
ontvangen en (4) samen te werken aan aanvragen. Meer informatie over aansluiten op het DSO is hier te 
vinden: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/aansluiten/. Ook is het handig om de softwareleveranciers bij de 
Werkplaats te betrekken, zodat zij waar nodig ondersteuning kunnen bieden. 

Is één van de drie software pakketten nog niet gereed? Dat is geen probleem. Een gemeente kan namelijk al 
een Werkplaats starten als twee van de drie softwareapplicaties gekoppeld en werkend zijn. Stuur een mail 
naar BIO@VNG.nl voor meer informatie over de mogelijkheden. 

Stap 4: Stel een team samen 
Een Werkplaats DSO-keten succesvol doorlopen doe je met een multidisciplinair team. Zorg dat de teamleden 
de tijd hebben om een Werkplaats op te starten en uit te voeren. Ga hierbij uit van ongeveer acht uur per 
week per medewerker. Per onderdeel in de keten is inhoudelijke en technische kennis nodig. De volgende 
rollen zijn nodig, hierbij kan één medewerker één of meerdere rollen op zich nemen: 

1. Deskundige omgevingsplan
2. Functioneel beheerder juridische plannen
3. Specialist toepasbare regels
4. Functioneel beheerder toepasbare regels
5. Medewerker vergunningverlening
6. Functioneel beheerder vergunningverlening
7. Aanjager: Iemand die de vaart erin houdt, kritische vragen stelt en overzicht heeft over de totale

keten, zoals een proces coördinator of een projectleider.

Laat daarnaast een communicatiemedewerker aansluiten voor het delen van resultaten uit de Werkplaats in 
de organisatie en eventueel ook buiten de organisatie. Ook kan je contact opnemen met een partner in de 
regio om hen aan te laten sluiten in de Werkplaats. In stap 10 en 11 vindt er interactie plaats met een andere 
organisatie. Denk aan een buurgemeente, de omgevingsdienst, de veiligheidsregio of de provincie.  

https://vng.nl/nieuws/bekijk-de-stappen-van-de-dso-keten-in-deze-video
https://vng.nl/artikelen/bekijk-de-bevindingen-uit-de-werkplaatsen
https://forum.vng.nl/do/startpage?id=2187456-737461727470616765
https://iplo.nl/digitaal-stelsel/aansluiten/
mailto:BIO@VNG.nl
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Stap 5: Maak een planning 
Plan een periode voor de Werkplaats en bepaal de manier van werken. In een Werkplaats DSO-keten doorloop 
je in 3 weken 3 iteraties, hierover is meer te vinden in Hoofdstuk 3. Let bij het inplannen van de sessies op de 
synchronisatietijd: 

• Nadat het plan in stap 3 is gepubliceerd wordt deze de dag erna in de ochtend gepubliceerd in de 
landelijke voorziening. Dus voordat je stap 4 en de hierna volgende stappen kan doorlopen moet je 
één dag wachten.  

• Eén dag na de publicatie van het plan is het mogelijk om stap 4b uit te voeren, , echter zal de 
geografische informatie pas op de tweede dag na publicatie volledig zichtbaar zijn in Regels op de 
Kaart. 

 
Bepaal hoe je gaat samenwerken in de Werkplaats. De exacte samenwerkingsvorm kan per Werkplaats 
verschillen. De volgende onderdelen worden aanbevolen: 
 
Bespreken met leveranciers: Neem minimaal twee weken voor de start van de Werkplaats contact op met de 
leveranciers van de plan-, toepasbare regel en vergunningssoftware. Bespreek met hen:  

- De gereedheid van de software.  
- De ondersteuning die de leveranciers kunnen bieden in het doorlopen van de keten. 
- De afstemmomenten en verwachtingen.  

 
Kick-off: Plan in de week voor de start van de Werkplaats een kick-off sessie. Bij de kick-off zijn alle 
deelnemers in de Werkplaats aanwezig. In deze sessie bespreek je:  

A. Het doel van de Werkplaats. 
B. De planning en de manier van samenwerken en communiceren.  
C. De content van de eerste iteratie. 

 
Terugkerende gezamenlijke sessies: Plan aan het begin van elke week een gezamenlijke sessie in om als team 
te werken in de Werkplaats. In deze gezamenlijke sessie komen de volgende onderdelen aan bod:  

1. Welke acties er de afgelopen week zijn uitgevoerd. 
2. De content voor de komende week. 
3. Welke acties er de komende week worden uitgevoerd en door wie. 
4. Optioneel: voer de eerste acties van deze week uit. 

 
Het is mogelijk om meerdere gezamenlijke sessies in één week te plannen. Let hierbij op de synchronisatietijd.   
 
Dagelijkse communicatie: Een dagelijkse stand-up helpt om iedereen op de hoogte te houden van de lopende 
acties en de voortgang. Zorg voor een vaste werkmap waar alle documenten van de Werkplaats in worden 
opgeslagen.  
 

Stap 6: Meld uw Werkplaats DSO-keten aan bij de VNG en het DSO-LV  
Start je een Werkplaats? Meld dit dan bij de VNG en het DSO-LV. 
 
VNG: Stuur een mail naar bio@vng.nl met daarin informatie over: 

1. Naam gemeente 
2. Je softwareleveranciers en digi-koppelaar 
3. De periode wanneer de Werkplaats gaat lopen 
4. Contactpersoon bij de gemeente (emailadres en telefoonnummer) 

 
Landelijke voorziening DSO: Meld bij DSO-LV dat je gaat testen via dit formulier. Op deze manier krijg je de 
juiste ondersteuning op het moment dat als je aan het testen bent. Ook zal je dan op de hoogte worden 
gehouden van werkzaamheden en storingen in het DSO.  
 
Om stap 4a uit te voeren (bekijken van plan via Overheid.nl) moet je IP-adres bekend zijn bij de Landelijke 
Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB). Stuur daarom een mail naar 
lvbb.dso@koop.overheid.nl.  
 

mailto:bio@vng.nl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJIiF6HWWzK7NvhwSnEQ9FinS9Ld34LyZ1pL7eRF5Czh409Q/viewform
mailto:lvbb.dso@koop.overheid.nl
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Voorbeeldmail:  
 

Wij (<< Naam gemeente  >> ) starten een Werkplaats DSO-keten. Daarom willen wij op de whitelist van 
de LVBB komen te staan. Het IP adres dat toegang moet krijgen is van << Vul naam in >>, het IP adres is:  
<< IP Adres >>. 

 
Het IP-adres kan worden achterhaald via https://www.whatsmyip.org/. 
 

Stap 7: Start met oefenen en deel uw bevindingen  
Registreer uw bevindingen in de tabellen in het stappenplan. Tijdens de Werkplaats komt naar voren wat 
werkt en wat nog niet werkt. Door de bevindingen te registreren legt u successen vast en ontstaat er een 
overzicht van taken/werkzaamheden die nog moeten gebeuren om de DSO-keten werkend te krijgen. Deel uw 
eigen bevindingen via het VNG-forum. Uw ervaringen helpen ook andere gemeenten om de keten sluitend te 
krijgen!  
Indien er gedurende de werkplaats een bevinding wordt gedaan over de landelijke voorzieningen kan deze 
worden gemeld via het online meldingen registratieformulier. Gebruik dit formulier wanneer je tegen 
technische problemen aanloopt in de landelijke voorzieningen, of als je een wijzigingsverzoek wilt indienen. 
Klik hier voor het online meldingen registratie formulier.  
 

  

https://www.whatsmyip.org/
https://forum.vng.nl/do/startpage?id=2187456-737461727470616765
https://iplo.nl/contact/
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5. Aan de slag: stap voor stap door de keten

In dit hoofdstuk word je door de totale DSO-keten geleid aan de hand van drie iteraties die in concrete acties 
zijn uitgewerkt.  

5.1 Met drie iteraties door de DSO-keten 
De 11 stappen in de DSO-keten zijn opgedeeld in uit te voeren acties per iteratie. De acties zijn beschreven 
vanuit het perspectief van de gemeente of een initiatiefnemer. De acties van de initiatiefnemer worden 
uitgevoerd door een werknemer van de gemeente.  

5.2 Aan de slag met iteratie 1 
Zoals hierboven genoemd, wordt het aanbevolen om de eerste iteratie simpel te houden. Doorloop stap 1 tot 
en met 9a, zo doorloop je de keten van het publiceren van een plan tot het ontvangen van een vergunning. 
Voer de acties uit per stap, vink ze af als ze zijn uitgevoerd en noteer je opmerkingen en bevindingen.  

Iteratie 1, deel 1: Juridische regels 
Stap Status Opmerkingen / bevindingen 
1. Downloaden en wijzigen van plan
Gemeente maakt volgens de STOP-TPOD standaarden een klein 
plan met enkele regels voor één activiteit, één werkingsgebied 
en bijbehorende annotaties. 

✔ /  X

2. Valideren van plan
• Gemeente valideert het plan met de plansoftware
• Gemeente ontvangt een validatierapport van het DSO en

neemt deze door.
• Bij een geslaagde validatie gaat de gemeente door naar de

volgende stap (3. Publiceren).
• Indien in het validatierapport staat dat het plan niet voldoet

aan de eisen dan wordt het plan aangepast en start de
gemeente het validatieproces opnieuw.

✔ /  X

3. Publiceren van plan
• Gemeente publiceert het plan via de plansoftware

✔ /  X

4a. Bekijken van plan via Overheid.nl 
Let op, nadat stap 3 is uitgevoerd is het plan pas de dag erna 
zichtbaar op overheid.nl. 
• Gemeente bekijkt het gepubliceerde plan in de Landelijke

Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB)
Let op, om deze actie uit te voeren dien je een mail te hebben 
verstuurd naar de LVBB, zie stap 6 in Hoofdstuk 4. 
• Gemeente voert de volgende checks uit:

o Is het plan vindbaar op overheid.nl?
o Is het plan compleet?
o Worden de regels en geometrieën juist

weergeven?

✔ /  X

https://zoek-eto.officielebekendmakingen.nl/uitgebreidzoeken
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4b. Bekijken van plan via DSO-LV Viewer 
Let op, nadat stap 3 is uitgevoerd is het plan pas de dag erna 
zichtbaar in de viewer. Voor de geografische informatie moet je 
een extra dag wachten.  
• Gemeente bekijkt het gepubliceerde plan in de DSO-viewer

bij Regels op de kaart
• Gemeente voert de volgende checks uit:

o Is het plan vindbaar in de DSO viewer?
o Is het plan compleet?
o Worden de regels en geometrieën juist

weergeven?

✔ /  X

https://pre.omgevingswet.overheid.nl/orienteren/
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Iteratie 1, deel 2: Toepasbare regels 
Stap Status Opmerkingen / bevindingen 
5. Maken van toepasbare regels 
Let op. Deze stap kan je pas uitvoeren op de dag nadat 
stap 3 succesvol is uitgevoerd. 
• De gemeente zoekt de activiteit op de in stap 3 is 

gepubliceerd in de Registratie Toepasbare Regels. 
• De gemeente maakt de activiteit toepasbaar in de 

regelbeheersoftware. Koppel regelbeheerobjecten 
en werkingsgebieden aan de activiteit.  

• De gemeente maakt de toepasbare regels voor de 
vergunningscheck voor de activiteit. Zorg ervoor dat 
minimaal één van de uitkomsten is dat er een 
vergunning moet worden aangevraagd (conclusie = 
vergunningsplicht). 

• De gemeente maakt de toepasbare regels voor de 
indieningsvereisten voor de activiteit. 

✔ /  X 

 

6. Verificatie van toepasbare regels 
• De gemeente verifieert de toepasbare regels met de 

regelbeheersoftware. 
• Als de gemeente een foutmelding terugkrijgt van de 

service dan past de gemeente het toepasbare regels-
bestand aan wordt het bestand opnieuw 
aangeboden. 

✔ /  X 

 

7. Publiceren van toepasbare regels 
• De gemeente publiceert de toepasbare regels via de 

regelbeheersoftware 
• De gemeente controleert in de Registratie 

Toepasbare Regels of de toepasbare regels zijn 
gepubliceerd bij de activiteit. 

✔ /  X 

 

 
 
           
 
 
  

https://pre.omgevingswet.overheid.nl/registratie-toepasbare-regels/
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/registratie-toepasbare-regels/
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/registratie-toepasbare-regels/
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Iteratie 1, deel 3: Check, melding of aanvraag 
Stap Status Opmerkingen / bevindingen 
8a. Doorlopen van vergunnings-check  
• De initiatiefnemer doorloopt een check op basis van 

gepubliceerde toepasbare regels. 
• De initiatiefnemer krijgt aan het eind van de check 

een melding of er sprake is van vergunningsplicht, 
meldingsplicht of dat er geen melding- of 
vergunningsplicht is. 

✔ /  X 

 

8b. Doorlopen van aanvraag of melding 
• Initiatiefnemer logt in bij het Omgevingsloket met 

een Omgevingsloket-ID of via E-herkenning. Indien 
er nog geen account is kan deze hier worden 
aangemaakt.  

• Initiatiefnemer doet een aanvraag in het loket op 
basis van een fictief initiatief voor de activiteit waar 
in stap 7 de toepasbare regels zijn gemaakt.  

✔ /  X 

 

9a. Ontvangen en behandelen 
• De gemeente ontvangt de aanvraag in de VTH 

software. 
• Bekijk de aanvraag in de VTH software, controleer of 

de informatie in het bericht klopt. 

✔ /  X 

 

9b. Terugkoppeling initiatiefnemer 
Niet van toepassing in iteratie 1 

 
 

 
 

Iteratie 1: Samenwerken met partners 
Niet van toepassing bij iteratie 1 
 
 
  

https://pre.omgevingswet.overheid.nl/checken
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/inloggen
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/aanvraag-inloggegevens
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/aanvragen
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5.3 Aan de slag met iteratie 2 
In iteratie 2 schaal je de complexiteit iets op. Gebruik hier bijvoorbeeld de staalkaarten (zoals de staalkaart 
‘bestaande woonwijk’). Beproef ook diverse soorten aanvragen in het loket en kijk naar de interactie tussen 
het DSO-LV omgevingsloket en de gemeentelijke applicaties. Voer de acties uit per stap, vink ze af als ze zijn 
uitgevoerd en noteer je opmerkingen en bevindingen. 

Iteratie 2, deel 1: Juridische regels 
Stap Status Opmerkingen / bevindingen 
1. Downloaden en wijzigen van plan
Gemeente maakt een plan met een aantal activiteiten 
en werkingsgebieden. Hiervoor kan een staalkaart 
gebruikt worden. 

✔ /  X

2. Valideren van plan
• Gemeente valideert het plan met de plansoftware
• Gemeente ontvangt een validatierapport van het

DSO en neemt deze door.
• Bij een geslaagde validatie gaat de gemeente door

naar de volgende stap (3. Publiceren).
• Indien in het validatierapport staat dat het plan niet

voldoet aan de eisen dan wordt het plan aangepast
en start de gemeente het validatieproces opnieuw.

✔ /  X

3. Publiceren van plan
• Gemeente publiceert het plan via de plansoftware

✔ /  X

4a. Bekijken van plan via Overheid.nl 
Let op, nadat stap 3 is uitgevoerd is het plan pas de dag 
erna zichtbaar op overheid.nl. 
• Gemeente bekijkt het gepubliceerde plan in de

Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar
stellen (LVBB)

Let op, om deze actie uit te voeren dien je een mail te 
hebben verstuurd naar de LVBB, zie stap 6 in Hoofdstuk 
4. 
• Gemeente voert de volgende checks uit:

o Is het plan vindbaar op overheid.nl?
o Is het plan compleet?
o Worden de regels en geometrieën

juist weergeven?

✔ /  X

4b. Bekijken van plan via DSO-LV Viewer 
Let op, nadat stap 3 is uitgevoerd is het plan pas de dag 
erna zichtbaar in de viewer. Voor de geografische 
informatie moet je een extra dag wachten.  
• Gemeente bekijkt het gepubliceerde plan in de DSO-

viewer bij Regels op de kaart
• Gemeente voert de volgende checks uit:

o Is het plan vindbaar in de DSO viewer?
o Is het plan compleet?
o Worden de regels en geometrieën

juist weergeven?

✔ /  X

https://vng.nl/publicaties/staalkaart-bestaande-woonwijk
https://vng.nl/artikelen/staalkaarten-omgevingsplan
https://zoek-eto.officielebekendmakingen.nl/uitgebreidzoeken
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/orienteren/
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Iteratie 2, deel 2: Toepasbare regels 
Stap Status Opmerkingen / bevindingen 
5. Maken van toepasbare regels 
Let op. Deze stap kan je pas uitvoeren op de dag nadat 
stap 3 succesvol is uitgevoerd.  
• De gemeente kiest in de Registratie Toepasbare 

Regels een activiteit uit die onderdeel is van het plan 
die in stap 3 is gepubliceerd.  

• De gemeente maakt de activiteit toepasbaar in de 
regelbeheersoftware. Koppel regelbeheerobjecten 
en werkingsgebieden aan de activiteit.  

• De gemeente maakt de toepasbare regels voor de 
activiteit. Een vergunningscheck en 
indieningsvereisten. 

• Daarnaast wijzigt de gemeente ook de toepasbare 
regels die zijn opgesteld in iteratie 1. Voeg een extra 
vraag toe aan de vergunningscheck. 

✔ /  X 

 

6. Verificatie van toepasbare regels 
• De gemeente verifieert de toepasbare regels met de 

regelbeheersoftware (via de 'Regels verifiëren' 
service van het DSO). 

• Als de gemeente een foutmelding terugkrijgt van de 
service dan past de gemeente het toepasbare regels-
bestand aan wordt het bestand opnieuw 
aangeboden. 

✔ /  X 

 

7. Publiceren van toepasbare regels 
• De gemeente publiceert de toepasbare regels via 

haar regelbeheersoftware 
• De gemeente controleert in de Registratie 

Toepasbare Regels of de toepasbare regels zijn 
gepubliceerd bij de activiteit. 

✔ /  X 

 

 
  

https://pre.omgevingswet.overheid.nl/registratie-toepasbare-regels/
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/registratie-toepasbare-regels/
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/registratie-toepasbare-regels/
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/registratie-toepasbare-regels/
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Iteratie 2, deel 3: Check, melding of aanvraag 
Stap Status Opmerkingen / bevindingen 
8a. Doorlopen van vergunnings-check  
• De initiatiefnemer doorloopt een check op basis van 

gepubliceerde toepasbare regels. 
• De initiatiefnemer krijgt aan het eind van de check 

een melding of er sprake is van vergunningsplicht, 
meldingsplicht of dat er geen melding- of 
vergunningsplicht is.  

✔ /  X 

 

8b. Doorlopen van aanvraag of melding 
• Initiatiefnemer logt in bij het Omgevingsloket met 

een Omgevingsloket-ID of e-herkenning. Indien er 
nog geen account is kan deze hier worden 
aangemaakt.  

• Initiatiefnemer doet twee aanvragen in het loket. 
Een aanvraag voor de activiteit waar in stap 7 
nieuwe toepasbare regels voor zijn gemaakt en een 
aanvraag voor de activiteit waar de toepasbare 
regels voor zijn gewijzigd in stap 7. Voeg aan één van 
de aanvragen een bijlage toe.  

✔ /  X 

 

9a. Ontvangen en behandelen 
• De gemeente ontvangt de twee aanvragen die zijn 

verstuurd in stap 8b. 
• Bekijk de aanvraag in de VTH software, controleer of 

de informatie in het bericht klopt. 

✔ /  X 

 

9b. Terugkoppeling initiatiefnemer 
• Gemeente stuurt een bericht naar de 

initiatiefnemer. Bepaal zelf als gemeente wat het 
juiste kanaal hiervoor is. Er wordt aangeraden om 
Mijn Overheid Lopende Zaken te gebruiken.  

✔ /  X 

 

 

Iteratie 2, deel 4: Samenwerken met partners 
Niet van toepassing bij iteratie 2 
  

https://pre.omgevingswet.overheid.nl/checken
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/inloggen
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/aanvraag-inloggegevens
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/aanvragen
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5.4 Aan de slag met iteratie 3 
In de laatste iteratie is de complexiteit het hoogst. Hier kan je aan de slag gaan met wijzigingen (mutaties) van 
het eerder gepubliceerde omgevingsplan. Daarnaast kan je de samenwerking met een stedenbouwkundig 
bureau beproeven. Voer de acties uit per stap, vink ze af als ze zijn uitgevoerd en noteer je opmerkingen en 
bevindingen. 
 

Iteratie 3, deel 1: Juridische regels 
Stap Status Opmerkingen / bevindingen 
1. Downloaden en wijzigen van plan 
• Gemeente downloadt het eerder gepubliceerd 

omgevingsplan uit iteratie 2. 
• Gemeente wijzigt het omgevingsplan op een paar 

kleine punten. 
Let op, bespreek met je softwareleverancier of het 
wijzigen van een omgevingsplan al mogelijk is. 

✔ /  X 

 

2. Valideren van plan 
• Gemeente valideert het plan met de plansoftware  
• Gemeente ontvangt een validatierapport van het DSO 

en neemt deze door. 
• Bij een geslaagde validatie gaat de gemeente door 

naar de volgende stap (3. Publiceren).  
• Indien in het validatierapport staat dat het plan niet 

voldoet aan de eisen dan wordt het plan aangepast en 
start de gemeente het validatieproces opnieuw. 

✔ /  X 

 

3. Publiceren van plan 
• Gemeente publiceert het plan via de plansoftware 

✔ /  X 
 

4a. Bekijken van plan via Overheid.nl 
Let op, nadat stap 3 is uitgevoerd is het plan pas de dag 
erna zichtbaar op overheid.nl. 
• Gemeente bekijkt het gepubliceerde plan in de 

Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar 
stellen (LVBB)  

Let op, om deze actie uit te voeren dien je een mail te 
hebben verstuurd naar de LVBB, zie stap 6 in Hoofdstuk 4. 
• Gemeente voert de volgende checks uit: 

o Is het plan vindbaar op overheid.nl? 
o Is het plan compleet? 
o Worden de regels en geometrieën juist 

weergeven? 

✔ /  X 

 

4b. Bekijken van plan via DSO-LV Viewer 
Let op, nadat stap 3 is uitgevoerd is het plan pas de dag 
erna zichtbaar in de viewer. Voor de geografische 
informatie moet je een extra dag wachten.  
• Gemeente bekijkt het gepubliceerde plan in de DSO-

viewer bij Regels op de kaart 
• Gemeente voert de volgende checks uit: 

o Is het plan vindbaar in de DSO viewer? 
o Is het plan compleet? 
o Worden de regels en geometrieën juist 

weergeven?  

✔ /  X 

 

 

https://zoek-eto.officielebekendmakingen.nl/uitgebreidzoeken
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/orienteren/
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Iteratie 3, deel 2: Toepasbare regels 
Stap Status Opmerkingen / bevindingen 
5. Maken van toepasbare regels
Let op. Deze stap kan je pas uitvoeren op de dag nadat
stap 3 succesvol is uitgevoerd.
• De gemeente kiest in de Registratie Toepasbare

Regels een activiteit uit het plan dat in stap 3 is
gewijzigd.

• De gemeente maakt de activiteit toepasbaar in de
regelbeheersoftware. Koppel regelbeheerobjecten
en werkingsgebieden aan de activiteit.

• De gemeente kiest in de Registratie Toepasbare
Regels een activiteit uit de bruidsschat

• De gemeente stelt voor deze activiteit tijdelijk een
andere behandeldienst in via de toepasbare
regelsoftware. Stem dit af met een
partnerorganisatie (omgevingsdienst, provincie of
andere gemeente) in de regio.

✔ /  X

6. Verificatie van toepasbare regels
• De gemeente verifieert de toepasbare regels met de

regelbeheersoftware (via de 'Regels verifiëren'
service van het DSO).

• Als de gemeente een foutmelding terugkrijgt van de
service dan past de gemeente het toepasbare regels-
bestand aan wordt het bestand opnieuw
aangeboden.

✔ /  X

7. Publiceren van toepasbare regels
• De gemeente publiceert de toepasbare regels via

haar regelbeheersoftware
• De gemeente controleert in de Registratie

Toepasbare Regels of de toepasbare regels zijn
gepubliceerd bij de activiteit.

✔ /  X

https://pre.omgevingswet.overheid.nl/registratie-toepasbare-regels/
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/registratie-toepasbare-regels/
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/registratie-toepasbare-regels/
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/registratie-toepasbare-regels/
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/registratie-toepasbare-regels/
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/registratie-toepasbare-regels/
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Iteratie 3, deel 3: Check, melding of aanvraag 
Stap Status Opmerkingen / bevindingen 
8a. Doorlopen van vergunnings-check  
• De initiatiefnemer doorloopt een check op basis van 

de gepubliceerde toepasbare regels. 
• De initiatiefnemer krijgt aan het eind van de check 

een melding of er sprake is van vergunningsplicht, 
meldingsplicht of dat er geen melding- of 
vergunningsplicht is. 

✔ /  X 

 

8b. Doorlopen van aanvraag of melding 
• Initiatiefnemer logt in bij het Omgevingsloket met 

een Omgevingsloket-ID of e-herkenning. Indien er 
nog geen account is kan deze hier worden 
aangemaakt.  

• Initiatiefnemer doet drie aanvragen (A, B en C) in het 
loket. Geef duidelijk aan dat het om aanvraag A, B en 
C gaat.  

• Kies bij aanvraag A en B de activiteit waarvoor in 
stap 5 toepasbare regels zijn gemaakt. 

• Kies bij aanvraag C de activiteit waarvoor in stap 5 
een andere behandeldienst is ingesteld.  

✔ /  X 

 

9a. Ontvangen en behandelen 
• De gemeente ontvangt aanvraag A en B in de VTH 

software. 
• Bekijk de aanvragen in de VTH software, controleer 

of de informatie in het bericht klopt. 
 

✔ /  X 

 

9b. Terugkoppeling initiatiefnemer 
 Niet van toepassing in deze iteratie 

✔ /  X 
 

 
  

https://pre.omgevingswet.overheid.nl/checken
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/inloggen
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/aanvraag-inloggegevens
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Iteratie 3, deel 4: Samenwerken met partners 
Stap Status Opmerkingen / bevindingen 
10. Aanvraag naar behandeldienst OD
• De gemeente concludeert dat aanvraag A door een

ander bevoegd gezag moet worden behandelt. De
gemeente stuurt via haar VTH systeem aanvraag A
door naar een partnerorganisatie (omgevingsdienst,
provincie of andere gemeente) waarmee dit is
afgestemd.

• De partnerorganisatie moet nu aanvraag A hebben
ontvangen. Controleer of dit zo is.

• De partnerorganisatie moet ook aanvraag C hebben
ontvangen. In stap 5 is namelijk ingesteld dat de
partnerorganisatie het behandelend bevoegd gezag
is voor de specifieke activiteit. Controleer of de
partnerorganisatie aanvraag C heeft ontvangen.

✔ /  X

11. Doorlopen van aanvraag of melding
• De gemeente wil een advies hebben van een

partnerorganisatie bij de behandeling van aanvraag
B.

• De gemeente start een samenwerking
• De gemeente nodigt de partnerorganisatie uit om

deel te nemen aan de samenwerking.
• De gemeente zet een actieverzoek uit bij de

partnerorganisatie om advies te krijgen over
aanvraag B.

• De partnerorganisatie zet een advies klaar voor de
gemeente. Doe dit in de vorm van een word-
bestand, een pdf-bestand en een excelbestand.

• De gemeente haalt het advies op en checkt de drie
bestanden.

• De gemeente sluit de samenwerking.

✔ /  X

11 
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