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Doelstellingen wet



Mengpaneel



De lange reis







De omgevingswet (informatieperspectief)

Historie

Laan van de Leefomgeving -> “huizen” per domein zoals water, 
bodem, lucht, geluid etc.

Huidige (start)situatie

Ambitieniveau bijgesteld resultaat : DSO - groeimodel

Aanbodgestuurde filosofie naar vraaggestuurde filosofie

Informatieproducten



Vraaggestuurd:
Klantreizen en Persona’s

Wat zijn klantreizen?

Wat zijn persona’s?

Hoe werken klantreizen en persona’s?



Wat is een klantreis?

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/praktijk/anders-
werken/dienstverlening/de-klantreizen/

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/praktijk/anders-werken/dienstverlening/de-klantreizen/


Wat is een persona?
WIE IS LIDEWIJ?



Het Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO)

Regels

Toepasbare regels

Regels over bodemkwaliteit in Omgevingsplan (OP)

Regels gekoppeld aan bodemkwaliteitsregister (?)





Omgevingsplan

Stop/TP

MOET (in 2029)

Toepasbare regels

STTR

MAG

Informatie / gegevens

?

?

Oriënteren en De aanvraag: 
Aan het loket



Uit: Kwartaaldemonstratie DSO

Hoe werkt dat dan aan het loket?

11-09-2018



Praktijkproef 1

a. Checken met gebruik van werkzaamheden - Casus: Bomenkap

b. Resultaten Stelsel Integratie Proef

c. Registerbevraging (RCE) – Casus Slopen

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed



Oriënteren via 
vragenbomen
& register-
bevraging

Casus: 
sloopvergunning 
met voorinvulling 
monumentstatus

Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed

Hoe zorg ik er als bronhouder van het 
Monumentenregister voor dat mijn 
informatie goed wordt gebruikt?

Ik wil checken of ik mijn pand mag 
slopen. Vult het DSO in of mijn pand een 
Rijksmonument is?



26/11/18

De initiatiefnemer 
selecteert locatie waar hij 
wil slopen



26/11/18

Hij zoekt en selecteert de 
werkzaamheid ‘slopen’



26/11/18

Hij krijgt nu de bijbehorende 
vragen. Automatisch wordt nu 
gezien dat de locatie een 
Rijksmonument is; andere 
vragen zijn niet meer relevant.



26/11/18

In het monumentenregister...

Een blik in het monumenten-
register toont aan dat DSO de 
juiste informatie gebruikt



26/11/18

De initiatiefnemer kan 
gelijk door naar de 
conclusie



26/11/18

De initiatiefnemer checkt 
de tweede locatie...



26/11/18

Dit is géén Rijksmonument. 
De andere vraag 
verschijnen nu



26/11/18

Na het invullen van de vragen 
ziet de initiatiefnemer het 
resultaat van de check



Conclusie

• Het lukt om een register/informatieproduct te bevragen 
en het antwoord te gebruiken in de vragenboom.

• Relevante vervolgvragen naar aanleiding van de 
praktijkproef:

• Geef je als bronhouder informatie of een antwoord op een 
vraag?

• Wie is verantwoordelijk voor de juistheid van het 
antwoord?

• Hoe weet de regelmaker welke informatie beschikbaar is 
en hoe deze te gebruiken?

• Wat als het antwoord niet juist blijkt te zijn?

2018



Wat MOET er per 2021 geregeld zijn?

NIET veel….. 

• OLO en AIM vervallen

• Vergunningen verlenen is vergelijkbaar met nu, maar de aanvraag 

komt nu uit de aanvraagvoorziening DSO (het loket). Afhandeling 

hangt af van backoffice pakketten.

• “Bruidsschat” zijn de voormalige rijksregels en daarnaast toepasbare 

regels voor rijksregels = basis voor loketvoorziening

• Bestemmingsplannen zijn nog steeds de basis voor RO

• Je mag vanaf nu een OP opbouwen, maar dat kan geleidelijk. Moet 

in 2029 klaar zijn

NOU JA wel een paar dingen natuurlijk



https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/omgevingswet/ambitieniveau-en-invoeringsstrategie


Wat wil je? Ambitieniveau’s

Wat wil je gemeente bereiken en wanneer?

Omgevingsplan

Niveau van gelijkstelling: binnen het plangebied dezelfde soort 
gegevens beschikbaar

Wat heb je in het plan geregeld? Wijk je af van landelijke normen?

Activiteiten> ga je per activiteit beperken en/of verruimen?

Wanneer moet je kwaliteit aantonen -> planvorming, uitvoering of ex 
post?

Toepasbare regels -> Burger

Toegankelijke data en of verregaande automatisering? -> Eigen 
organisatie



Minimale variant

Aanvrager krijgt een aantal basisvragen

Krijgt eventueel toegang tot data (de omgevingsplannen 
bijvoorbeeld)

Dient aanvraag in

En gaat wachten…..

>> Ambtenaren gaan aan de slag

>> Verdelen het werk

>> Zoeken gegevens bij elkaar

>> Nemen een beslissing



Maximale variant

Aanvrager geeft aan wat hij/zij/het wil doen en op welke 
plaats

Krijgt een de relevante vragen die de overheid niet zelf kan 
beantwoorden

Krijgt te zien waarom de aanvraag wel/niet kansrijk is 

Dient aanvraag in…of past eerst aan

En krijgt snel antwoord

>> Ambtenaren controleren de aanvraag

>> Mogelijk moeten zij nog enkele gegevens aanvullen

>> Nemen een beslissing



Ambitieniveau Bodem

• Hangt samen met het niveau van de 
eigen organisatie

• Ambitieladder vanuit Netwerkoverleg 
Bodembeheer



Inspiratiedocument Netwerk 
overleg BodemBeheer

• Niveau 1 : Volledig 
vraaggericht, gegevens zijn 
realtime voor iedereen 
beschikbaar

• Niveau 2 t/m 6 : Aanbod 
gericht



Voorbeeld klantreis met bodem

Klantreis : Een inwoner wil weten of hij een moestuin 
kan aanleggen bij zijn huis.

Hoe komt deze inwoner aan zijn antwoord? 



Voorbeeld klantreis met bodem
Hoe informeer je deze inwoner?

Aanbodgestuurd : Gegevens over zijn perceel met de 
aanwezige milieu-hygiënische informatie beschikbaar 
stellen.
Vraaggestuurd : beschikbaar stellen van een kaart 
over de geschiktheid van moestuinen?
Of een toepasbare regel maken in het DSO (met als 
basis op de achtergrond een geschiktheidskaart die 
geautomatiseerd bevraagd wordt)?
Bodemkwaliteitskaart achtergrondwaarde?





Juridische regel (OP)
Voor deze activiteit is een maximale 
achtergrondwaarde van X acceptabel. 
Deze waarde staat in Register Y.

Toepasbare regel> 
automatische regel:
Voor de gekozen activiteit: is de 
achtergrondwaarde in Register Y 
hoger dan X?



Voorbeeld klantreis

Klantreis : burger/makelaar wil een huis 
kopen (en daarom ook de kwaliteit van 
een perceel weten). 
Hoe krijgt deze burger antwoord? 



Voorbeeld klantreis 
Hoe informeer je deze inwoner? 
Op perceelniveau: Alle beschikbare rapporten met daarbij 
een uitspraak over bodemkwaliteit en eventuele juridische 
beperkingen )WKPB?) op een specifieke locatie. 
Type data nodig om vraag te beantwoorden: locaties, 
onderzoeken, besluiten, contouren, HBB -> conclusie door 
de ambtenaar of kan dit met een toepasbare regel?

Meetpunt data voor deze klantreis niet belangrijk.
Hoe zijn data beschikbaar? 

Kan bij verschillende bronhouders zijn. 
Beschikbaar in een systeem (zoals b.v. BIS), zijn de pdf 
documenten digitaal beschikbaar en is dat relevant voor 
deze klantreis?

Belemmeringen: afhankelijk van positie op ladder. 



Ambitie: Omgevingsvisie & Omgevingsplan

De gemeente werkt aan een nieuwe visie (dit kan wel al voor 2021!!)
• Werkt Bodem hier aan mee?
• Levert Bodem hier input?
• Welke gegevens zijn nodig?

De gemeente werkt aan een omgevingsplan
• Werkt bodem mee aan generieke regels voor Bodem?
• Werkt bodem mee aan specifieke regels voor Bodem?
• Welke gegevens zijn nodig om deze regels te kunnen stellen?
• Welke gegevens zijn nodig om aan deze regels te kunnen 

toetsen?
• Welke gegevens zijn nodig om automatisch aan deze regels te 

kunnen toetsen?  



Referentie: voorstel Rotterdam

“Portaal” 
Uitwisseling bodeminformatie
netbeheerders en gemeente



Bodem Breed 2018: 

“Portaal” Uitwisseling bodeminformatie

netbeheerders en gemeente



Rotterdam

2017

• Totaal 16323 graafmeldingen 

• ca. 1000 graafmeldingen van Gemeente Rotterdam

• ca. 15000 aantal graafmeldingen van netbeheerders

• Alle bodemonderzoeken van de Gemeente Rotterdam worden ter beoordeling 

aangeboden aan DCMR

• DCMR ontsluit alle beoordeelde bodemonderzoeken. 

• In 2017 waren er 918 bodemonderzoeken die i.h.k.v. graafwerkzaamheden zijn ingediend.

4426-11-2018



4526-11-2018

DCMR
Bevoegd gezag Wbb,

Toetser bodemrapporten

Netbeheerders, 
grondroerders, 
adviesbureaus

Gebruikers bodemdata,
Leveranciers bodemdata

Gemeente Rotterdam
Beheerder bodemdata
Leverancier bodemdata

Rapporten van locaties 
waar sprake is van een 

geval van ernstige 
bodemverontreiniging

Alle bodemonderzoeken

Rapporten van locaties 
waar GEEN sprake is van 
een geval van ernstige 
bodemverontreiniging



Achtergrond project

• Landelijke wens uitwisseling van bodemdata tussen overheden en nutsbedrijven > BIDON

• Vooruitlopend op de uitrol van BIDON

• Rotterdamse bodemdata is al goed ontsloten en toegankelijk

Overheid en bedrijfsleven kunnen elkaar op de volgende vlakken ondersteunen en versterken:

• Duurzaam gebruik van bodemdata

• Efficiënter delen van data

• Besparing van (maatschappelijke) kosten

• Minder actieve bodemonderzoeken (monsters) door raadpleging van bestaande data

• Faciliteren van grondroerders in naleven van wet- en regelgeving ARBO en milieu > Veilig 

werken

4626-11-2018



Concept voorstel Rotterdam

Uitgangspunten:

• De ter beschikking te stellen data (SIKB) zijn 

ter informatie. Interpretatie van de data is de 

verantwoording van de grondroerder (al dan 

niet via een bodemdeskundige).

• De juistheid van de informatie is de 

verantwoording van de eigenaar van de data, 

niet die van de beheerder.

4726-11-2018



Delen Bodeminformatie Gemeente Rotterdam concept 1

4826-11-2018

DCMR
Bevoegd gezag Wbb,

Toetser bodemrapporten

Netbeheerders, 
grondroerders, 
adviesbureaus

Gebruikers bodemdata,
Leveranciers bodemdata

Gemeente Rotterdam
Beheerder bodemdata
Leverancier bodemdata

Portaal voor 
uitwisseling 
bodemdata

Rapporten van locaties 
waar sprake is van een 
geval van ernstige 
bodemverontreiniging

Alle bodemrapporten

Bodemdata

Rapporten van locaties 
waar sprake is van een 
geval van ernstige 
bodemverontreiniging

Rapporten van locaties 
waar GEEN sprake is van 
een geval van ernstige 
bodemverontreiniging

Rapporten van locaties 
waar GEEN sprake is van 
een geval van ernstige 
bodemverontreiniging

Rapporten van locaties 
waar GEEN sprake is van 
een geval van ernstige 
bodemverontreiniging



BIDON

• Momenteel “on hold” maar…..

• BIDON kent nog geen wettelijke verplichting maar binnen het digitale stelsel 

omgevingswet (DSO) en de basisregistratie ondergrond (BRO) is aandacht voor 

dergelijke informatieproducten (vraaggestuurd, kostenefficiënt, etc.) waardoor 

BIDON wettelijk meer op de kaart komt.

• Er wordt binnen de overheid steeds meer ervaring opgedaan met Application 

Programming Interface (API). API houdt in dat externen via een bepaald 

script gegevens op kunnen halen uit verschillende brondatabases. Voordelen zijn 

dat data bij de bron blijven, dat bestaande softwareleveranciers op een 

innovatieve manier worden uitgedaagd om BIS-systemen door te ontwikkelen, in 

plaats van dat er een ander initiatief “naast hen” komt te staan en dat er geen 

beheerkosten nodig zijn voor een centrale database, enkel de API hoeft 

beheerd te worden.

4926-11-2018



Delen Bodeminformatie Gemeente Rotterdam concept 2

5026-11-2018
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Belangenregistratie 

van netbeheerder

• Opvragen gegevens

• Behandeling van aanvragen

• Aanleveren opgevraagde gegevens

• Uitwissel formaat



Referentie: voorstel Rotterdam

• In hoeverre passen deze plannen bij de  ideeën die 
we hebben besproken?

• Hebben ze te maken met de ambities van de stad?

• Hebben ze te maken met de ambities van de afdeling 
Bodem?

• Hebben ze te maken met de omgevingswet en/of het 
Digitaal Stelsel



“

”

Kortom: Hoe eet je een olifant?

Hapje voor hapje…

• Bepaal je ambitieniveau 

• Kijk/doe mee met omgevingsplannen

• Kijk welke klantreizen voor bodem “simpel” 

te beantwoorden zijn 

deze kun je als eerste integreren in het DSO

• Welke data heb je nodig?

• Welke data is op welke wijze beschikbaar?

• Welke belemmeringen zijn er?




