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Wat moet ik op PRE en PROD?

14/6/22

- Er is vanuit DSO-LV bezien niet zoiets als ‘van PRE naar PROD gaan’
- PRE en PROD zijn twee aparte omgevingen. Daar moet je:

- Apart op aansluiten
- Apart op publiceren
- Apart toepasbare regels op laden
- Apart behandeldiensten op instellen
- Apart omgevingsoverleg op instellen voor gemeenten

- Er kan niets zomaar worden meegenomen van de ene naar de andere omgeving, 
je moet dus alles op productie opnieuw doen! 



Productie: wat moet voor IWT?

14/6/22

- Aangesloten op LVBB, STAM en RTR op PROD

- omgevingsdocumenten gereed indien van toepassing

- Bijbehorende toepasbare regels gereed, in elk geval voor indienen aanvragen/meldingen/informatie

- Behandeldienstinstellingen gereed

- Omgevingsoverleg ingesteld voor gemeentelijke activiteiten



Wat als ik nu wil publiceren maar nog niet 
toe ben aan productie in STOP-TPOD?
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- Het is technisch mogelijk en juridisch toegestaan om met huidige 
voorzieningen (DROP of IMRO) een omgevingsdocument te publiceren

- Al of niet met 1 of meer mutaties

- En om dan later een geconsolideerd resultaat aan de LVBB aan te bieden

- Dat wordt dan wel ook opnieuw gepubliceerd

- Juridisch netjes = reguliere besluitvorming

- Dit is hoe het Rijk dit ook doet met zijn regelgeving 

- GML aanbieden in DROP ondersteunt niet iedereen en gaat niet vanzelf, als 
je DROP wil gebruiken contacteer dan ook even KOOP aub

- BZK heeft memo hierover in de pen, we hopen dit deze maand af te 
ronden



IKT DSO continuerenIKT DSO  Lijst 
Problemen en 
oplossingen 

Tijdlijn naar productie DSO

Loket live 

01-11 01-12 01-0101-1001-0901-07 01-0801-06

half jaar periode vóór IWT

DSO Prod

DSO PRE
01-11 01-12 01-0101-1001-0901-07 01-0801-06

Check op productie

 Zitten alle regels er in?
 Zijn alle routeringen goed ingesteld?
 Zijn alle afspraken met OD gecheckt?
 Is mijn eigen website aangepast?
 Etc

Check op pre (ten behoeve van productie)

Publiceren verordening  op productie

Registreren Toepasbare regels  op productie

Publiceren omgevingsdocument  op pre

Registreren Toepasbare regels  op pre

Check op pre (ten behoeve van dienstverlening)

IKT-POL

Impact analyse TAM

Vinklijst capabiliteit DSO
 Publiceren 
❌ Muteren
 Registreren
❌ Routeren
 Ontvangen 

Inregelen/ontwikkelen TAM Oefenen/opleiden TAM

Instellen behandeldienst  en 
omgevingsoverleg op pre

Instellen behandeldienst en 
omgevingsoverleg op productie

Aansluiten op prod met Stam-Sttr

Aansluiten op prod met Stop/Tpod

RIJKSREGELS en Bruidsschat 
op prod= afhankelijk van KB

RIJKSREGELS op pre

beslismoment 
inzet TAM

HULP

HULP
=
handelingsperspectief

checklist checklist

Kennis BG en 
ketenpartners

Kennis 
initiatiefnemers

vakanties

Hausse aan olo aanvragen

Standaard TR 
onvoldoende 
voor dnstvrl

Vergunningvrij 
niet goed in DSO

Coördinatieregeling

HULP

Serviceketen 

HULP

HULP

HULP
Wkb inregelen 
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