
GemeenteDSO is een samenwerkingsverband van IDgis, Value&Result en Royal HaskoningDHV



✓ Een samenwerkingsverband van expertises op gebied van Teksten, Kaarten en Regels.
✓ Groot denken, klein beginnen … 
✓ Neemt u mee in het realiseren van een start-omgevingsplan
✓ Samen leggen we de basis waarmee u zelf verder kunt, eventueel met onze ondersteuning
✓ Sluit aan op VNG casco en topactiviteiten, bruidsschat en staalkaarten

GemeenteDSO, wat is het …

Teksten Kaarten Regels
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✓ Standaarden zoals TPOD en STTR groeien naar elkaar toe
✓ Software producten voor het maken van planteksten en toepasbare 

regels worden met elkaar geïntegreerd
✓ Specialisten in T, K en R dienen integraal samen te werken

Multidisciplinair samenwerken
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Lokale planviewer: wat kan en wat mag op een locatie, voorportaal DSO-LV
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Pilot Almelo



Pilot Almelo

“We waren zelf al een tijdje bezig met de diverse deelonderwerpen zoals het 

omgevingsplan, toepasbare regels en DSO en zochten naar een manier om die 

deelprojecten met elkaar in verbinding te brengen. GemeenteDSO doet dat. Ze 

brengen de juiste mensen aan tafel. We verwachten dat er een goede wisselwerking 

ontstaat, waarbij we elkaar kunnen versterken.”

Patrick Jonkman, Projectmanager Omgevingswet bij de Gemeente Almelo



Opzetten omgevingsplan 

✓ Overzicht proces, eisen en keuzes
✓ Gebiedskeuze en -analyse
✓ Doelstellingen en beleid
✓ Opzet projectstructuur 

Het doel is om de juiste richting te kiezen voor het maken van
uw omgevingsplan

Stap 1: Stappenplan (kick-off)



Stap 2: TEKSTEN Juridische Regels

Opzetten van de (juridische) regelbibliotheek

✓ Regel-inventarisatie
✓ Regelstructuur en casco
✓ Regels bruidsschat, top-10 en staalkaarten
✓ Annoteren (werkwijze en keuzes)

Het doel is om inzicht te hebben in de aard en scope van de regels van een
omgevingsplan en om voor het opstellen van de regels doordachte keuzes te
kunnen maken.



Stap 3: REGELS Toepasbare Regels

Opzetten toepasbare regels en aansluiten op het DSO-LV

✓ RTR – STTR/IMTR
✓ Functionele structuur en samenhang juridische wereld
✓ Maken en beheren vragenbomen
✓ Aansluitpunten en aansluitingen

Het doel is om inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden en de
totstandkoming van toepasbare regels en hoe u deze goed kunt beheren in
relatie tot de juridische bron.



Stap 4: KAARTEN GEO 

Opzetten van de kaart & werkingsgebieden

✓ Gebruik van de BGT als basis
✓ Indeling van werkingsgebieden in lagen
✓ Toekenning van functies, zones, 

beperkingengebieden
✓ Toepassing huidige plankaarten en kadastrale 

kaart
Het doel is om keuzes te kunnen maken ten aanzien van de geo-informatie
aspecten van het omgevingsplan.



Start-

omgevingsplan

uw gemeente

Opstellen van een ‘start-omgevingsplan’ in SPRINTS

✓ Uitwerking van de werksessies (randvoorwaarden 
en door uw gemeente gemaakte keuzes)

✓ Stappenschema, planning en content leveren
✓ Afstemmingsoverleg voor afronding definitieve 

versie
Het doel is om een eerste opzet van een omgevingsplan (tekst, kaarten en
regels) te maken voor een klein gebied. Met dit startplan heeft u voldoende
kennis en inzicht om een aanpak te bepalen voor het maken van het volledige
integrale omgevingsplan.

Stap 5: oefenen! & aan de slag 
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Marktplaats voor: bevoegd gezag <-> software leveranciers <-> dienstverleners



Stelling / vraag

Geachte gemeenten,

Hoeveel tijd / capaciteit denkt u nodig te hebben om te 
oefenen, vullen en annoteren?

Om te komen tot een start-omgevingsplan?


