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GemeenteDSO: Wat is het?

✓ Integrale ketenoplossing voor digitale beschikbaarstelling conform DSO.

✓ Multidisciplinaire dienstverlener voor gemeenten.

✓ Specifieke behoeften van gemeenten staan centraal.

✓ Dienstverlening in de vorm van een interactief proces van begeleiding, 
advisering en samenwerking.

✓ Strategisch gericht op samenwerken met 3e partijen. 



✓ Gemeenten die zelf aan de slag willen gaan met hun omgevingsplan. 

✓ Gemeenten met een multidisciplinair team dat zich minimaal 1 dag in de week vrij 
kan maken om zelf aan de slag te gaan.

✓ Gemeenten bieden wij ondersteuning ongeacht de software keuze.

Voor wie?
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In 4 sprints naar een werkend start-omgevingsplan:

Sprint 1 Opstarten en kennis delen
→Multidisciplinair leren met kennissessies
→ Gebiedskeuze

Sprint 2 en 3 Start-omgevingsplan maken 
→ Multidisciplinair samenwerken en oefenen

Juridische TEKSTEN
Geografische KAARTEN
Toepasbare REGELS

→ Leerpunten vastleggen in een logboek

Sprint 4 Publiceren
→ Content laden in het DSO-LV
→ Testen, verbeteren en afronden

Na sprint 2 zijn de verschillende 

invalshoeken Tekst, Regels en 

Kaart uitgewerkt. 

In sprint 3 volgt de onderlinge 

afstemming waaronder het 

annoteren.

Werkwijze



Opstart 

✓ Planning maken voor de 4 sprints
Kennis delen
✓ Kennissessies met het hele team
✓ Gebiedskeuze en –analyse
✓ Afspraken over structuur en inhoud 

Het doel is om de juiste basis te leggen voor het maken van uw
omgevingsplan

Sprint 1: Opstarten en kennis delen



Sprint 2 en 3: Juridische TEKSTEN

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.



Juridische regels en annoteren

tekst- en 
regelstructuur
(STOP-TPOD)

redigeren 
juridische 
regels

bibliotheek planteksten

annotaties 
toevoegen

regie-aanwijzingen

output
(o.a. xml)

getoonde applicatie: DP4OW



Sprint 2 en 3: 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.



Teksten

Regels

Van juridische naar toepasbare regels



Teksten

Kaarten Regels

Annoteren



Sprint 2 en 3 : 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.



Lagenmodel

▪ Lagen met zoneringen e.d.

▪ Objectlaag: locaties met 
specifieke regels

▪ Hoofdlaag: locaties met regels 
voor groep van activiteiten

▪ Basislaag: locaties met 
algemene regels basisfuncties

Bron: Gemeente Rijssen-Holten

Zoneringen

Objectnoemer

Hoofdnoemer

Basisnoemer



Optioneel: lokale viewer met regels op een locatie



Start-

omgevingsplan

voor úw gemeente

Opleveren van de resultaten

✓ Publiceren van de plantekst in de LVBB
✓ Publiceren van de toepasbare regels in de RTR
✓ Het geheel testen en waar nodig verbeteren
✓ Opleveren van het logboek, evaluatie

Het resultaat is om een eerste opzet van een omgevingsplan (tekst, kaarten en
regels) 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.

Sprint 4: Publiceren, testen, afronden





Deze gemeenten gingen u voor….


