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Focus deze presentatie 



Kadaster als ontwikkelpartner 

Wat realiseert en beheert het Kadaster voor de DSO-LV: 
 OZON – Omgevingsdocumenten Objectgericht Ontsluiten 

opvolger van “achterkant” Ruimtelijkeplannen.nl 
 Viewer regels en kaart – kaartviewer om alle juridische regels op een locatie te tonen 

opvolger van “voorkant” Ruimtelijkeplannen.nl 
 

 IHR Informatieproduct “Overbruggingsfunctie” – oude en nieuwe plannen in één service 

 Gegevenscatalogus – de index van alles wat er in het DSO zit (vinden en doorverwijzen) 

 DSO als open stelsel voor derden – zorgen dat iedereen met alle DSO services kan werken 

 Borgen Standaarden – zorgen dat alle (technische) afspraken worden vastgelegd  

 

In relatie daarmee:  
 In 2016-2017 het Kadaster dataplatform gebouwd 

 Proeftuinexperimenten uitgevoerd met diverse andere overheden 

 Beter Kenbaar  vooruitlopend op de Omgevingswet 
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Het DSO? 



Van Bestemmingsplan naar Omgevingsplan 

- Het bekende verhaal: 

- Van 100+ naar 1 plan 

- Van sectoraal naar integraal 

- Van kaartgericht naar regelgericht 

- Transitie en overgangsrecht 

- Het onbekende verhaal: 

- Hoe dan? 

- Met welke standaarden dan? 

- In welk proces dan? 

- Met welke software dan? 

- Hoe moet ik beginnen? 
Foto: Jurgen Huiskes 



https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl 



https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl 



Ondersteuning 

- Rapporten 

- Schakeldagen 

- Leerreizen 

- Congressen 

- Werkplaatsen 

- Slagsessies 

- Bijeenkomsten 

- Festivals 

- Platforms 

- Symposia 





Aan de slag met de Omgevingswet! 

1. Welke vragen willen we beantwoorden? 

2. Welke processen leiden tot antwoorden op die vragen? 

3. Welke databehoefte zit er in deze processen? 

4. Zijn de data beschikbaar, betrouwbaar, bestendig? 

 

 

 



Advies: hou de blik op de dienstverlening 

- DSO-LV : motor onder dienstverlening 

- Bekendmaken: besluiten in officiële publicatie krijgen 

- Oriënteren: regels in omgevingsdocumenten inzien, vraaggestuurd, locatiegericht, activiteitgericht, integraal 

- Checken: activiteiten van initiatiefnemer toetsen op basis van vragenbomen 

- Indienen: front-office voor aanvragen en melden 

- Overheden: brandstof leveren 

- STOP gegevens t.b.v. officiële bekendmaking besluiten 

- IMOW gegevens t.b.v. oriënteren en checken 

- STTR gegevens t.b.v. checken en indienen 

 



Voorbeeld “Hello, DSO!” 
Casus: 

Een gemeente (Gouda) wil het volgende regelen in het omgevingsplan:  

 

Horecabedrijf starten is alleen toegestaan in binnenstad-west, mits er voldoende 

parkeergelegenheid is en er een vergunning is verleend. 

  

Vragen: 

• Welke bestanden levert de gemeente aan de LVBB en DSO-LV? 

• Welke dienstverlening levert dit op? 

• Wat zijn de pre-condities? 



Voorbeeld “Hello, DSO!” 
Welke dienstverlening heeft de gemeente voor ogen? 

 

• Oriënteren 

 Eenieder moet via het selecteren van een locatie en een activiteit de regel getoond krijgen met het gebied waarvoor de regel geldt 

• Checken 

 Eenieder moet via het selecteren van een locatie en een werkzaamheid naar de vragen worden geleid van de bijhorende activiteit en de vraag gesteld of 

er voldoende parkeergelegenheid is. Zo ja, dan wordt getoond dat horeca is toegestaan indien er een vergunning is verleend. 

• Opstellen en indienen 

 Eenieder moet via het selecteren van een locatie en een activiteit naar de vragen worden geleid en de vraag worden gesteld hoeveel parkeergelegenheid 

hij/zij op zijn eigen terrein gaat creëren. Na het invullen van de gegevens over de aanvrager kan de aanvraag voor de vergunning worden ingediend. 

• Bekendmaken en beschikbaar stellen 

 Het besluit moet bekend worden gemaakt in het Gemeenteblad 

 Het besluit moet worden geconsolideerd in het omgevingsplan van de gemeente 

 Eenieder moeten het besluit integraal kunnen raadplegen via officielebekendmakingen.nl 

 Eenieder moeten het omgevingsplan integraal kunnen raadplegen via de CVDR 

 

 



Voorbeeld “Hello, DSO!” : bestanden 

IMOW STOP 

STTR 



Voorbeeld “Hello, DSO!” 
Horecabedrijf starten is alleen toegestaan in binnenstad-west, mits er 
voldoende parkeergelegenheid is en er een vergunning is verleend. 

geldt voor 

Beschrijft een activiteit 

heeft als 

werkingsgebied 

<<gebied>> 

 
 

“Binnenstad West” 

<<activiteit>> 

“Horecabedrijf 
starten” 

<<juridische 

regel>> 
“vergunningplicht” 

          <<besluit>> 

Het starten van een horecabedrijf is 
toegestaan in Binnenstad West, mits 
er voldoende parkeergelegenheid 
aanwezig is en er een vergunning is 
verleend. 

Artikel 1 

onveranderlijk deel 

v
e
rb

o
n
d
e
n
 m

e
t 

Noemer: Binnenstad West 
Type: Geometrie 

Informatieobject 
(GIO) 

<<GML>> 



Voorbeeld “Hello, DSO!” 
Horecabedrijf starten is alleen toegestaan in binnenstad-west, mits er 
voldoende parkeergelegenheid is en er een vergunning is verleend. 

<<werkzaamheid>> 
leidt tot 

URN: “Horecabedrijf” 
Trefwoorden: “horeca, restaurant, ...” 

<<regelbeheerobject>> 

<<regelbeheerobject>> 
Type: conclusie 

Koppeling: “HorecabedrijfStarten” 

Is 

gekoppeld 

aan 

Is 

gekoppeld 

aan 

<<toepasbare 
activiteit>> 

URN: “HorecabedrijfStarten” 
Toonbaar: “Ja” 

… 

Is een 

specialisati

e 

DMN 

DMN 

In gemeente Gouda 

<<bevoegd gezag>> 

OIN: “00000001001997956000“ 
(Gouda) 

Is van 
Type: indieningsvereisten 

Koppeling: “HorecabedrijfStarten” 
Waarde: “Vergunningplicht” 



Aanlevering via koppelvlakken 

LVBB 

RTR 

Bronhouders-

koppelvlakken 

Bestanden Inhoud / betekenis Formaat 

Besluit.xml 1 artikel en 1 GIO STOP XML 

Regelteksten.xml 1 verwijzing naar het artikel en 1 regel IMOW XML 

Locaties.xml 1 gebied IMOW XML 

Activiteiten.xml 1 activiteit IMOW XML 

manifest.xml 1 lijst met bestanden STOP XML 

manifest-ow.xml 1 lijst met bestanden STOP XML 

opdracht.xml 1 opdracht STOP XML 

Bestanden Inhoud / betekenis Formaat 

FunctStruc_ACT_tbv_STTR.xml 1 toepasbare activiteit (met 1 werkzaamheid) 
SOAP XML 
bericht 

FunctStruc_ConclusieRBO_tbv_STTR.xml 1 regelbeheerobject 
SOAP XML 

bericht 

ConclusieHorecabedrijfStarten.dmn 1 uitvoeringsregel met 1 decision STTR DMN XML 

FunctStruc_RBO_tbv_STTR.xml 1 regelbeheerobject 
SOAP XML 

bericht 

IndieningsvereistenVergunningHorecabedrijfStarten.d

mn 
1 uitvoeringsregel met 1 decision STTR DMN XML 

Werkzaamheid.json 1 lijst met trefwoorden JSON bestand 

ZIP-bestand 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 



Hoe moet dat? 

Plansysteem 

Toepasbare 
Regelsysteem 

GIS systeem 

Zaaksysteem 

VTH systeem 

BOR Systeem 

BGT Systeem 



Wat levert dit op? 

• Via de LVBB wordt het besluit bekend gemaakt en beschikbaar gesteld 

• Via het omgevingsloket kan eenieder zich oriënteren in de juridische regels 

• Via het omgevingsloket kan eenieder een vergunningscheck doen 

• Via het omgevingsloket kan eenieder een melding of aanvraag indienen 

 

 Pre-condities: 

I. De werkzaamheid Starten horecabedrijf moet voorafgaand aan het 

aanleveren van toepasbare activiteit al in het DSO-LV aanwezig zijn. 

II. De omgevingsplanactiviteit (IMOW.mn002.omgevingsplanactiviteit) 
waarmee de activiteit Horecabedrijf starten een “isEen” relatie heeft, moet 
al aanwezig zijn in het DSO-LV. 



Demo DSO Viewer Regels en Kaart 

Welke dienstverlening levert DSO-LV op het gebeid van Oriënteren op de juridische regels? 



• Viewer Regels en 
Kaart  



• Zoeken in Den Haag 

 



• Plannen op de 
zoeklocatie 

 



• Artikelen van de 
plannen die men wil 
zien door te klikken op 
“bekijk regels op deze 
locatie” 
 

 



• Artikelen van de 
plannen die men wil 
zien door te klikken op 
“bekijk regels op deze 
locatie” 
 



• Er zijn ook plannen die 
geen “Bekijk regels” 
link hebben 

• Deze plannen zijn niet 
goed genoeg 
gestructureerd 

• Klikken op het plan 
opent het hele plan. 

 

 



• Met een klik op de link 
opent het document in 
een nieuwe tab in de 
browser. 



• Plannen die wel 
gestructureerd zijn 
worden met 
verbeelding getoond 
in de viewer 

• Hier wordt nu het 
volledige plan 
getoond. 



• We zoeken nu met 
een kleinere locatie in 
het zelfde gebied. 

• Adres gekozen, klik 
op “bekijk alle regels” 



• We zien nu de  
plannen die alleen op 
deze locatie gelden. 

• En alleen die artikelen 
van een plan die op de 
zoeklocatie van 
toepassing zijn 



• We zien hier nu de 
regels op maat. 

• Er zijn op de 
zoeklocatie dus drie 
bestemmingen van 
toepassing 



• Natuurgebieden in 
de viewer 

 



• Er blijkt een 
golfbaan te liggen. 
(luchtfoto kaartlaag 
even aangezet) 

• Er is ook een 
bestemmingsplan 
met regels onder de 
“Regels” tab 

• Er is een 
“Informatie” tab 
 



• Een deel van het 
golfterrein valt onder 
het Nationaal 
Natuurnetwerk 
Nederland. 



• Er zijn twee soorten 
natuurgebieden te 
vinden onder de 
“Informatie” tab: 

• Natura2000 
(rijk) 

• Nationaal 
Natuurnetwerk 
Nederland 
(provincies) 



• Meten in de kaart. 

• Als voorbeeld een 
het bepalen van de 
afstand tussen twee 
gebouwen 

 



• Een of meer 
meetpunten zetten 
om de lengte van 
een lijn te bepalen. 

 



• Een of meer 
meetpunten zetten 
om de lengte van 
een lijn te bepalen. 

• Dubbelklik stopt het 
tekenen. De 
afmeting blijft 
zichtbaar. 

• Ook oppervlaktes 
zijn mogelijk 

 

 



Tot slot 

Er is al veel functionaliteit 

Er is heel veel informatie en hulp 

 Focus op dienstverlening (motor en brandstof) 

Sluit aan bij de informatievoorziening van DSO 

Sluit aan bij implementatieplannen van VNG (voor gemeenten) 

Sluit aan bij de ontwikkelingen van uw leveranciers 

Hou het praktisch! 



 

 
 

Dank voor de aandacht! 


