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Agenda 

 

• Waarom ook alweer de Omgevingswet 

• Samenwerken binnen het DSO 

• Stappen business case 

• Oplossingsrichting 

• Zelf aan de slag met de baten 

• Uitkomst BC en de volgende stappen 



Waarom de Omgevingswet 

 

 



Kern Omgevingswet: vier doelen van de Omgevingswet 

Vergroten 
afwegingsruimte 

Inzicht in wat 
wel en niet kan 

Snellere 
besluitvorming 

Samenhangend 
benadering 

leefomgeving 



Werkend stelsel & dienstverlening 
Samenwerken binnen het DSO 



Digitaal Stelsel Omgevingswet 
(DSO) Componenten basis DSO-

LV 

 

Omgevingsloket 

Stelselcatalogus 

ROD/LVBB 

Api-store/standaarden 

Voorziening toepasbare 
regels 

 

 



Doelarchitectuur 
plaat 

DSO in het kort 

Apps van derden 



1. Plan van aanpak (feb) 

2. Bestaande informatie (mrt) 

3. Verkennende workshop met gebruikers (apr) 

4. Geprioriteerde lijst met functionaliteiten (apr) 

5. Bezoek Bevoegd Gezagen (apr) 

6. Inventariseren (kwalitatieve) baten (mei) 

7. Nadere marktverkenning (mei) 

8. Onderzoek kosten (jun-aug) 

9. Onderzoek baten door extern bureau (jul-aug) 

10.Uitwerken tot een business case (aug-sep) 

 

Proces BC samenwerkingsfunctionaliteit 



Hoog: 

- Delen van documenten en informatie,  

- Delen en viewen van concepten van omgevingsplannen 

- Onderscheid in versies 

- Melding als document is toegevoegd of gewijzigd 

- Toekennen rollen en rechten 

 

Laag: 

- Info over het proces, kunnen volgen wie wel of geen reactie op een 
plan heeft gegeven. 

- Samenwerken aan één plan. Wel reactie op een plan kunnen geven. 

- Samenbrengen van betrokkenen.  

Prioritering functionaliteiten samenwerken  



Inschatting van de kosten 

Interpretatie van gevraagde functionaliteit door ontwikkelpartners 

Gedeeld beeld van de oplossing; wie doet wat? 

Inschatting afzonderlijke ontwikkelpartners op basis van 
vergelijkbare features en ongewijzigde organisatie 







  

 

 

Optie 0: Niets ontwikkelen 

 

Optie 1: Standaardoplossing(en) uit de markt 

 

Optie 2: Gebruik al ontwikkelde functionaliteiten van het DSO-LV. 
  Hergebruik aangepaste bestaande componenten. 

   Ingeschatte kosten 

 

 

 

 

Oplossingsrichting: 3 opties 



Inventarisatie Kwalitatieve baten 



Batenkwantificering 

Lukte niet direct op basis van workshops met betrokkenen uit het 
veld, daarom extern onderzoek (actie en kosten VNG) bij 
AgileSource. 

 

Methode: Delphi-onderzoek: experts uit andere omgevingen 
bevragen voor analyse model, vervolgens validatie hiervan met 
experts uit bevoegde gezagen, op basis van interviews en 
enquêtes.  

 



Bij wat voor gevallen moet uw organisatie vooral samenwerken met 
minimaal één andere ketenpartner, bijvoorbeeld het soort 
vergunningen of plannen? Geef graag een voorbeeld.1 tot 5 soorten 
zijn voldoende, als aangenomen mag worden dat dit >80% van de 
gevallen afdekt. Denk aan 'Handelen in strijd met de regels 
ruimtelijke ordening', 'WABO bouwen' of 'Opstellen Omgevingsplan'  
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Vraag 6 



Welke partijen werken doorgaans samen? 

 

 Gemeente 

 Waterschap 

 Rijksoverheid 

 Provincie 

 Omgevingsdienst 

 Veiligheidsregio 

 GGD 

 Brandweer 

 Adviesbureaus 

 Nutsbedrijven 

 Other: 

Vraag 7 



 

 

 

 

Hoeveel gevallen die samenwerking vereisen en die u zou beschouwen 
als MAKKELIJK behandelt uw organisatie per jaar ? 

 

Vraag 8 



 

 

Vraag 9 

 

 

 

 

 

Hoeveel gevallen die samenwerking vereisen en die u zou beschouwen 
als GEMIDDELD behandelt uw organisatie per jaar ? 



 

 

 

Hoeveel gevallen die samenwerking vereisen en die u zou beschouwen 
als COMPLEX behandelt uw organisatie per jaar ? 

 

Vraag 10 



Hoe deelt uw organisatie de documentatie en bestanden nu?  

 

 Wij verlenen toegang tot ons systeem 

 Wij hebben toegang tot de systemen van de ketenpartners 

 eMail 

 USB Stick 

 Dropbox, TheBox, Google Drive 

 Een eigen FTP server 

 Wetransfer 

 Pleio 

 Omgevingsloket.nl 

 Ruimtelijkeplannen.nl 

 Other: 

Vraag 11 



Hoeveel tijd denkt u aan delen en verwerken van documentatie 
gemiddeld te kunnen besparen door de samenwerkingsruimte? 
(Delen, verzamelen, sorteren, versiebeheer, archiveren, 
leveringsverzoeken, controleren op updates etc.) (Uren per geval) 

 

 

 

 

 

Vraag 12 

geen 0,5 1 2 4 >8 

makkelijk 

gemiddeld 

complex 



Wat is uw verwachting met betrekking tot het aantal van deze gevallen 
de komende vijf jaar? 

 

 

 

 

 

Vraag 13 

toenemend afnemend Blijft zelfde 

Makkelijk 

Gemiddeld 

complex 



 

Met welke percentage over de periode van 5 jaar? ( '0' = 'Blijft 
hetzelfde') 

 

 

 

Vraag 14 

0% 2% 5% 10% >20% 

Makkelijk 

Gemiddeld 

Complex 



 

 

 

 

Voor elke geïnvesteerde euro om te kunnen samenwerken verdien je 
binnen 15 jaar 3 euro terug. 

Uitkomst BC 



Totaal  x €1000, Planvorming en Vergunning  
 

 € 1.530 ; 12% 

 € 10.719 ; 

88% 

Planvorming Vergunningen



 

 

 

Besluitvorming: september in het opdrachtgevend beraad 

 

Uitdaging is de planning van de realisatie 

 

 

Alvast oefenen met de betaversie van de viewer: 

https://pre.omgevingswet.overheid.nl/orienteren 

 

Hoe nu verder 

https://pre.omgevingswet.overheid.nl/orienteren

