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Samen aan de slag met de Omgevingswet
•

De Omgevingswet: één wet voor de
leefomgeving in plaats van 26 wetten

•

Juli 2015: de voorzitters van de VNG,
het IPO en de UvW en de Minister van
IenM ondertekenen het
Bestuursakkoord

•

De implementatie van de
Omgevingswet doen we samen

•

Medio 2019 treedt de Omgevingswet
in werking
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De Omgevingswet heeft vier verbeterdoelen
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Waarom een Digitaal Stelsel Omgevingswet?
Digitalisering is een belangrijk instrument om de Omgevingswet tot een succes
te maken. Daarom wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld.

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet:
 biedt integraal inzicht in wat wel of niet kan binnen de fysieke leefomgeving,
 zorgt dat (besluitvormings)processen sneller en beter voorspelbaar verlopen,
 biedt één loket voor burgers en bedrijven en ondersteunt digitaal bij hun
activiteiten, bijvoorbeeld bij een vergunningaanvraag,
 ondersteunt het bevoegd gezag bij de uitvoering van hun processen,
bijvoorbeeld voor planvorming en vergunningverlening.
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Waarom een Digitaal Stelsel Omgevingswet?
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WAT?
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Het DSO ondersteunt drie ketenprocessen in de
fysieke leefomgeving
 De keten ‘van plan tot publicatie’. Deze keten loopt van het opstellen
van een plan door het bevoegd gezag tot het raadplegen van het plan
door de gebruikers.
 De keten ‘van idee tot indiening’. Deze keten is relevant voor de
initiatiefnemer die wil weten wat er wel of niet mag op een specifieke
locatie en vervolgens meteen een aanvraag van een vergunning of
melding wil indienen. Ook is deze keten van belang voor het bevoegd
gezag en belanghebbenden.
 De keten ‘van vraag naar informatie’. Deze keten vertaalt de vraag om
extra informatie op de kaart in informatieproducten.
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Voor wie is het DSO?

Beleidsmedewerkers
en planbeoordelaars

Vergunningverleners,
toezichthouders en
handhavers

Burgers, bedrijven
en overheden

Initiatiefnemers

Belanghebbenden

Rechterlijke macht
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Het DSO = het nieuwe Omgevingsloket
Het DSO ziet er voor de gebruiker uit als een digitaal loket: het nieuwe
Omgevingsloket. Dat is de ‘voorkant’ van het DSO.
Gebruikers (overheid, burgers en bedrijven) kunnen via dit loket
vergunningen aanvragen, meldingen doen en zien welke regels en beleid
van toepassing zijn op een locatie.
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‘Onder water’ gebeurt er ook van alles
De ‘techniek’ van het DSO bestaat uit twee
componenten:

1. Een ‘landelijke voorziening’: dit is als het ware
de technische infrastructuur van het DSO. Kortom:
het knooppunt waar alle gegevens over de fysieke
leefomgeving stapsgewijs bij elkaar worden
gebracht en vervolgens beschikbaar worden gesteld.
2. Een ‘register omgevingsdocumenten’: dit
register bevat omgevingsdocumenten, inclusief
wijzigingen en de geometrische verbeelding
daarvan.
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Informatieproducten
Die informatie in het Omgevingsloket komt daar niet zomaar. Stap voor stap
wordt het Omgevingsloket gevuld met relevante (bron)gegevens,
omgevingsdocumenten en informatieproducten.
Informatieproducten zijn meer dan ‘gewone’, ruwe gegevens. Het zijn:
 gegevens waarvan de kwaliteit is gewaarborgd,
 gegevens die zijn bewerkt of verrijkt tot concrete, ‘bruikbare’ en op de vraag
toegespitste gegevens.

Er zijn informatieproducten voor tien domeinen voorzien: Lucht, Cultureel Erfgoed,
Ruimte, Water, Geluid, Externe Veiligheid, Bodem, Bouw, Afval en Natuur.
De informatieproducten worden gemaakt door ‘informatiehuizen’. Dat zijn (bestaande!)
bestuursorganen of rechtspersonen die bij wet zijn aangewezen om deze taak uit te voeren.
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HOE?
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Hoe komen alle gegevens in het DSO?
•

Overheden sluiten hun eigen digitale systemen aan op de landelijke
voorziening van het DSO.

•

De gegevens uit die systemen worden dan
‘ingelezen’ in het DSO:
• brongegevens,
• omgevingsdocumenten,
• informatieproducten.

•

Ook ‘derden’ kunnen aansluiten op het DSO.
Gebruikers kunnen hun aanvragen, meldingen en informatieplichten dan
via de systemen van deze derden digitaal indienen.
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Afhankelijkheden bij de realisatie van het DSO
Voor het succesvol kunnen realiseren van het DSO zijn drie zaken cruciaal:

 In de eerste plaats natuurlijk de bouw van de
‘technische infrastructuur’ (de landelijke
voorziening) en bijbehorende services van het DSO
 Daarnaast is de aanpassing en aansluiting op het
DSO door het bevoegd gezag van groot belang
 En tot slot de kwaliteitsborging en realisatie van
‘informatieproducten’
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Wat moet het bevoegd gezag doen?
Om het DSO te kunnen laten functioneren is het aan het bevoegd gezag
(gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk) om het volgende te doen:
1.

Data aanleveren, dus:
a. Afspraken maken over standaarden en informatiemodellen
b. De data op orde brengen, zoals: vergunningen/ meldingen aan een
locatie ‘hangen’ en regelgeving beschikbaar maken om eenvoudig
doorheen te zoeken
c. De data omzetten naar de afgesproken standaarden en modellen en
naar de services/ functionaliteiten van het DSO (zoals ‘vragenbomen’
en ‘procesinformatie inzien’)

2.

Aansluitingen realiseren, dus:
a. De benodigde koppelvlakken realiseren
b. Programma’s aanpassen om data te versturen en ontvangen
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WAT IS DE AANPAK
VOOR HET DSO?
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Fasegewijs werken aan het DSO
2019: inwerkingtreding van
de Omgevingswet
Het DSO maakt het mogelijk:
• vergunningsaanvragen in te dienen
(nu: het Omgevingsloket online)
• meldingen te doen (nu:
Activiteitenbesluit internetmodule)
• omgevingsdocumenten
geometrisch te verbeelden (nu:
ruimtelijkeplannen.nl)

2024: verdere uitbouw van het
DSO
Tot 2024 wordt in fasen verder aan het
DSO gebouwd. Dan komen er meer
functionaliteiten beschikbaar. Denk aan
het digitaal indienen van bezwaren of
het ondersteunen van toezicht- en
handhavingsprocessen.
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We bouwen stap voor stap, samen met gebruikers
Het DSO bouwen we stap voor stap, met continu oog
voor wat de gebruiker nodig heeft of wil.

We werken daarom met een ‘agile’ aanpak. Die aanpak:
 Is kort-cyclisch
 Zet de wensen van de gebruiker centraal
 Levert op weg naar het eindresultaat steeds ‘tussenproducten’ op. Dit
biedt direct de kans om te checken of dat wat ontwikkeld is, in de praktijk
ook werkt.
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Kort-cyclische aanpak versus ‘traditionele’ projectaanpak:
niet sneller, wel passender

Hoe dan?
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We werken in kwartalen en met ‘sprints’:
De bouw van het DSO is in kwartalen (‘increments’) opgeknipt:
• Ieder kwartaal worden werkende tussenproducten van het DSO opgeleverd.
• Elk kwartaal bestaat uit zes tweewekelijkse ‘sprints’.
• Ontwikkelteams leveren elke sprint een aantal werkende tussenproducten op, die
aan gebruikers en aan elkaar getoond worden.
Bij de start van een kwartaal formuleren we met gebruikers bedrijfsverhalen.
• Dit worden ook wel ‘epics’ genoemd.
• De epics beslaan meerdere stappen in de keten. Ze zijn leidend voor welke
tussenproducten gebouwd worden.
Na elke sprint wordt getoetst of de opgeleverde functionaliteiten voldoen
aan de praktijksituatie en de wensen van de gebruiker. Zo niet: dan kan
meteen worden bijgestuurd.

De kort-cyclische methode ziet er dan dus zo uit:

Increment demo
Vaststellen epics voor Q1

Increment demo

Vaststellen epics voor Q2
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Hoe worden de epics gekozen (1)?
Het DSO kent een lange lijst van te realiseren epics, de ‘programma backlog’. Deze is
afgeleid van de kaders voor het DSO:
Bestuursakkoord  Doelenboom en knooppunten
Kaders
Visie, Doelarchitectuur, Programma van Eisen, (overall) Globale Architectuur Schets

De programmaraad Aan de slag met de Omgevingswet kiest hieruit de te realiseren
epics. Gekozen wordt voor epics die het meeste prioriteit hebben, afgeleid van:
De gebruiker: behoeften van de gebruiker, waarbij de ‘klantreizen’ richting geven.
De bevoegd gezagen: zaken die nodig zijn om de wet in te kunnen voeren.
De ketens: het streven om de complexe keten vroegtijdig te laten werken.
De architectuur: wat moet nu gemaakt of beproefd worden voor volgende
kwartalen?
 De knooppuntenplanning: wat moet gedaan worden om de knooppunten te halen?
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Hoe worden de epics gekozen (2)?
Planningsessie: samen met alle betrokkenen en vertegenwoordigers van
gebruikers wordt besproken wat precies gerealiseerd kan worden en wat
daarvoor gedaan moet worden.

WAT IS GEREALISEERD EN WAT
KOMT ER NOG AAN?
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In het eerste kwartaal stonden twee ketenprocessen
centraal
Twee ketenprocessen binnen de fysieke leefomgeving vormden de basis voor
(de werkzaamheden in) het eerste kwartaal:
 Van plan tot publicatie.
 Van idee tot indiening.
Het derde ketenproces (‘van vraag naar informatie’) komt in één van de
volgende kwartalen aan bod.
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In het eerste kwartaal is gewerkt aan vier ‘epics’:
Ik wil…
1+2. … rijksregels en een minimale provinciale- en waterschapsverordening
kunnen vastleggen, publiceren en ontsluiten.

3. … een eenvoudige melding of
vergunningaanvraag kunnen
indienen en ontvangen.

4. … minimale omgevingsdocumenten
kunnen zoeken en inzien.

De vier epics zijn op de twee centrale ketenprocessen te ‘plakken’.
Zie de volgende sheet:
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Epic 1+2
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Voorbeeld van een opbrengst in het eerste kwartaal:
Kaarten en locatiegebonden regels tonen
Wat is er gedaan?
•

•

•

•

Er is een ‘viewer’ voor in het
Omgevingsloket gemaakt. De viewer
ondersteunt het ‘oriënteren’ in het
digitaal loket. Met de viewer kan een
initiatiefnemer per locatie op de kaart
zien welke regels daar gelden.
De viewer haalt daarvoor de beschikbare
omgevingsdocumenten op uit de
Voorziening Bekend maken en
Beschikbaar stellen (LVBB).
Ook haalt de viewer al de allereerste
informatieproducten Ruimte op, namelijk
bestaande bestemmingsplannen.
Het ophalen van informatie loopt via een
‘knooppunt’. In dat knooppunt komt
allerlei informatie bij elkaar.

Voor welke epic is dit?
•

Epic 4

Wat heeft de initiatiefnemer nu?
Een eerste proef van de viewer.
En daarmee de eerste contouren
van het mechanisme waarmee
de gebruiker (de content van)
alle omgevingsdocumenten kan
inzien.
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Ter verbeelding bij
deze opbrengst
Dit is bijvoorbeeld te zien:
Dit zijn de data waar de viewer
gebruik van maakt:
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Nu op naar kwartaal 2!
In het tweede kwartaal gaan we aan de slag met zeven epics. Deze
bouwen grotendeels door op de opbrengsten uit het eerste kwartaal.
Belangrijke kaders voor de activiteiten in het tweede kwartaal vormen
(uiteraard) de wensen van de gebruikers én knooppunt 2 uit de
bestuurlijke knooppuntenplanning.
In een planningsessie begin april 2017 is
weer hard gewerkt aan een uitwerking van
de zeven beoogde epics.

is
deze
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En wat is de verdere planning?
De basis voor het ‘wanneer’ van het DSO is de knooppuntenplanning uit het
Bestuursakkoord.

Deze knooppunten zijn vertaald naar een ‘metroplanning’ voor het DSO.
Deze planning laat zien welke ‘tussenproducten’ er wanneer gerealiseerd
moeten worden om een knooppunt te behalen.
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‘Metroplanning’

2016

Bestuurlijke knooppunten

2017

Q4

2018

Q1

Q2

Q3

Q4

2019

Q1

Knooppunt 2

Q2

Knooppunt 3

Q3

Q4

Knooppunt 4

Q1

Q2

Knooppunt 5

Wet
Publicatie AMvB’s
Start voorhang
invoeringsbesluit

RvS versie
AMvB’s en Invoeringswet
gereed

RvS versie
invoeringsbesluit
Ministeriële regelingen

Publicatie
Invoeringswet
Invoeringsbesluit

Digitaal Stelsel

Bedrijfsfunctie

Oriënteren & Besluiten
Informatiehuizen kunnen koppelen
Omgevingsdocumenten kunnen inzien

Tranche 0

Tranche 1

Tranche 1,5

Tranche 2

Landelijke
Toepasbare Regels
kunnen maken

Wettelijk
Minimum
ondersteund

Lokale plannen en
Toepasbare regels
kunnen maken

Huidige
functionaliteit
ondersteund

Aansluitvoorwaarden

Ws verordening
Pr verordening

Informatieproducten kunnen inzien

Elektronisch
vaststellen

Beschikbaar stellen,
bekendmaken

Ruimtelijke informatie (RP.nl) kunnen inzien

Uiterlijk ½ jaar voor
IWT OW

Basisregistraties kunnen inzien
Op basis van beschikbare
wet- en regelgeving

Kunnen zien welke regels gelden
Generieke gegevensverzamelingen kunnen inzien
Ruimtelijke informatie beschikbaar (IH Ruimte)

Plateau 1

Indienen
Check kunnen doen of aanvraag/melding nodig is
Vergunningen kunnen aanvragen/ meldingen kunnen indienen
Kunnen samenwerken aan Initiatieven
Kunnen samenwerken aan Plannen
Kunnen samenwerken aan Vergunningen (BG)
Gegevens uitwisselen

Plateau 3

Definitief

Op basis van beschikbare
wet- en regelgeving

Samenwerkingsruimte

FTP

Vaardigheid
Start aanschaffen/bouwen en
aansluiten software lokale
systemen en applicaties

Planinformatie kunnen uitwisselen
Regelinformatie kunnen uitwisselen
Zaak/FO/BO-informatie kunnen uitwisselen
Open stelsel: Apps tegen DSO kunnen ontwikkelen

Plateau 2

Implementatie en vulling

Plateau 1

Document managementinformatie kunnen uitwisselen
Vergunningssystemen kunnen koppelen

Plannen opstellen en publiceren
Omgevingsdocumenten kunnen registreren
Omgevingsdocumenten kunnen publiceren
Toepasbare regels opstellen en uitvoeren
Toepasbare regels kunnen maken

Aanleverkoppelvlak, incl.
validatie

1e versies, incl.
ontsluiten

Definitief systeem
en koppelvlakken

Landelijke
regels

Lokale
regels

Toepasbare regels kunnen vertalen in vragenbomen
Eén taal, één portaal
Informatie kunnen uitwisselen (STOP en STOD)

Werkversie

Release Candidate

Semantische standaarden kunnen inzien (catalogus)
Begrippen kunnen inzien en analyseren (catalogus)

Begrippen kunnen invoeren (catalogus)

Plateau 1

Plateau 2

Het DSO kunnen gebruiken

Plateau 1

Plateau 2

Definitief

Regelbeheer ingericht

HOE KAN DE GEBRUIKER
MEEDOEN OF -DENKEN?
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Om de gebruiker in beeld te krijgen zijn persona’s gemaakt
De persona's representeren verschillende type gebruikers en geven inzicht in
hun (verschillende) behoeften en drijfveren.
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Voorbeeld van een persona
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En voor het bevoegd gezag zijn ‘expertprofielen’ gemaakt
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Voorbeeld van een expertprofiel
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In epics staat natuurlijk ook het perspectief van gebruikers centraal
Ik wil…
… een verordening
kunnen vastleggen,
publiceren en ontsluiten

… een eerste
ontwerp van een
omgevingsplan kunnen
opslaan en ontsluiten

… omgevingsdocumenten kunnen
zoeken en inzien

… een eenvoudige
vergunningaanvraag
kunnen opstellen
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TOT SLOT
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Wilt u meer weten?
Twitter: @AandeslagOW
Website:
aandeslagmetdeomgevingswet.nl en omgevingswetportaal.nl
Informatiepunt:
aandeslagmetdeomgevingswet.nl/over-ons/informatiepunt/

