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Software leverancier van Toepasbare Regel software
Voor u hebben wij de meest complete en gebruikersvriendelijke software op de markt ontwikkeld voor 
het maken en beheren van vragenbomen. Zowel voor individuele organisaties als voor samenwerkende 
organisaties zoals Omgevingsdiensten. Wij zijn sinds 2016 betrokken bij de ontwikkeling van het DSO-LV. 
Uw contactpersoon: Manuel Rejen M: 06-247 526 38  E: manuel@regeldienst.nl

Software leverancier DMS en Samenwerk oplossingen
Leverancier van DMS en samenwerk oplossingen voor de publieke sector. 
Vanaf 2016 betrokken bij ontwikkeling DSO en regeldienst.nl

Software leverancier VTH-systeem
Leverancier van het succesvolle VTH-systeem PowerBrowser.
Koppeling met Vragenbomen voor VTH-aanvragen-en-meldingen

partners

Onze ambitie:
Wij leveren de meest Complete, meest Gebruikersvriendelijke en meest Betaalbare oplossing op de markt

Software leverancier Plansysteem
Leverancier van NedPlan en NedOmgeving plansoftware
Koppeling Juridische Regels met regeldienst.nl 



NedGraphics
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Vragenbomen Software
Onze belofte:
Wij leveren de meest Complete, meest Gebruikersvriendelijke en meest Betaalbare oplossing op de markt

Compleet: alles in huis om Vragenbomen te maken, te beheren en te publiceren
• B1 Taalcheck, Geometrie, Activiteiten beheer, Juridische Regels integratie, VTH integratie
• Inclusief koppelingen met Plansoftware van aangesloten organisaties, DSO en LVBB
• Inclusief Digikoppeling om te publiceren naar DSO-LV Omgevingloket
• Strippenkaart waarmee wij u kunnen ontzorgen op inhoud

Gebruikersvriendelijk: ontwikkeld voor de (eind)gebruiker
• 100% SaaS → intuïtief werken vanuit uw webbrowser
• Eenvoudig hergebruik van alle bestaande vragenformulieren van alle organisaties beschikbaar in het DSO
• DSO complexiteit zit onder de motorkap → vraagsturing, B1 taal check, handige tekstverwerker, etc

Betaalbaar:
• Makkelijk en snel enkelvoudig onderhands inkopen

Hoe doen wij dat:
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Start met Aansluiten, Oefenen en Vullen

Wat moet u doen in 2021 ?

• De standaard set Vragenbomen van het Rijk nalopen en eventueel aanpassen aan de eigen, lokale 
regels en VTH-procedures

• Vragenbomen maken en in het Landelijk Omgevingsloket plaatsen voor die activiteiten waarvoor het 
Rijk geen Vragenbomen levert (bijv. activiteiten uit de APV)

• De (standaard minimale) digitale dienstverlening op VTH-gebied op niveau houden of verbeteren door 
het maken van vergunningcheck-Vragenbomen en deze plaatsen in het Landelijk Omgevingsloket

• Zelf ontwikkelde vragenbomen aansluiten op gedeelde activiteiten met het Rijk, Provincies en 
Waterschappen (bijv. voor graaf-werkzaamheden)

• Instellen van behandeldiensten voor die activiteiten die door bijv. een Omgevingsdienst worden 
afgehandeld

Zorg ervoor dat op 1-1-2022 uw VTH-processen probleemloos doorlopen
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Beheren van alle activiteiten en Vragenbomen
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Maken van een vergunning aanvraagformulier
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Testen van het formulier
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Controleren teksten op B1 taal niveau



Met NedOmgeving klaar voor de 
Omgevingswet

Omgevingsvisie

Omgevingsprogramma

Omgevingsplan

LVBB



Wij bieden u

• Gebruikersvriendelijke en vertrouwde
tekstverwerker

• Makkelijk werkingsgebieden tekenen en 
muteren

• Eenvoudig Annoteren

• Heldere en snelle Vragenbomen; 
- regeldienst.nl





Visie op hergebruik van uw basisregistraties

Transitie Tooling

BGT

• Filteren op attribuut

• Aggregeer op eigen selectie!

IMRO

• Hergebruik IMRO-planteksten

• En de IMRO-plankaart 

Andere registraties?

• BAG? BRK? …?



Contactgegevens leveranciers

Manuel Rejen
manuel@regeldienst.nl
06- 2475 2638

Jasper Arends 
jasperarends@nedgraphics.nl
06-81871838

mailto:manuel@regeldienst.nl
mailto:rijkwesselo@nedgraphics.nl


Kom bij vragen naar onze digitale stand of stel ze in de chat! 


