
 

Inleiding 

 

Tijdens de behandeling van de Blauwe Aanpak Participatie en de Participatieverordening 

in de commissievergadering van 7 februari jl., is door de portefeuillehouder toegezegd 

het AB nader te informeren omtrent de stand van zaken van de implementatie van het 

DSO bij ons waterschap Vallei en Veluwe (WSVV). In dit memo wordt daar nader op 

ingegaan. 

 

Stand van zaken 

 

✓ Aansluiting op de landelijke voorziening DSO (LV DSO) 

Om aan te kunnen sluiten op de LV DSO, was het voor WSVV nodig om extra 

functionaliteit (software) aan te schaffen vanuit de markt. Een marktverkenning en 

aanbesteding hebben er in 2020 toe geleid dat we nu software in gebruik hebben die 

erin voorziet dat we onze kerninstrumenten vanuit de Omgevingswet kunnen 

publiceren in het DSO. Daarnaast is het nu mogelijk om het omgevingsloket van de 

LV DSO te voorzien van de benodigde informatie om een juiste werking van de 

functies vergunningcheck, aanvragen en regels op de kaart te garanderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Algemeen bestuur 28 februari 2022 

 Memo   

Datum 28 februari 2022 Documentnummer 1591419/1591426 

 Afzender B.G.H. ten Kate Telefoonnummer 0613634785 

Afdeling BDI/Programma Implementatie 

Omgevingswet  

  

Onderwerp Stand van zaken DSO 



 
 
 
 

Datum 28 februari 2022 

Onderwerp Stand van zaken DSO 

 Pagina 2 van 2 

 

 

Met de publicatie van de waterschapsverordening is via de functie regels op de kaart 

voor een ieder te zien waar er welke regels van toepassing zijn. 

 

Ons aanwezige zaaksysteem voor het afhandelen van aanvragen is technisch 

aangesloten op de LV DSO waarmee we de aanvragen vanuit het omgevingsloket 

kunnen ontvangen en verwerken. Tevens is er een aansluiting gerealiseerd op de 

samenwerkingsfunctionaliteit (SWF) in de LV DSO. Met deze functionaliteit kan er 

interbestuurlijk samengewerkt worden aan meervoudige aanvragen. 

 

✓ Waar staan we nu 

Met het technisch aansluiten op de pré productieomgeving van de LV DSO en het 

initieel vullen ervan met onze gegevens (content), is het nu zaak om veel te oefenen; 

individueel en als bevoegd gezagen gezamenlijk. Met de resultaten van het oefenen 

kunnen de diverse softwareleveranciers en de ontwikkelaars van de LV DSO hun 

producten verbeteren. In de landelijke media wordt onder ander door een aantal 

softwareleveranciers kritiek geuit op de complexiteit van de LV DSO. 

 

WSVV loopt in de pas met de planning die aanstuurde op de inwerkingtreding per 1 

juli 2022 en onze leveranciers bevestigen dit beeld. Echter, we zullen er met alle 

bevoegd gezagen klaar voor moeten zijn. Daarom wordt er door ons waterschap 

geoefend in regioverband, interbestuurlijk via de IBAT testen (interbestuurlijke 

acceptatietest) en intern. Uitstel van inwerkingtreding van de Omgevingswet leidt in 

ieder geval tot meer oefentijd en het aanbrengen van verbeteringen. 

 

✓  Overige wetenswaardigheden 

• Er wordt tussen waterschappen onderling veel samengewerkt onder regie van 

Unie van Waterschappen; 

• Er is een proef (werktafel) uitgevoerd met het kerninstrument ‘programma’ 

met ons Blauwe Omgevings Programma (BOP) als voorbeeld. Hiermee is 

beoordeeld hoe we het programma op een overzichtelijke wijze in het DSO 

kunnen publiceren; 

• De functionaliteit die het proces rondom participatie moet ondersteunen 

wordt nu uitgewerkt. De informatie vanuit een participatie traject zal worden 

vastgelegd in een dit jaar nieuw aan te besteden documentair management-

/zaaksysteem. Hiermee willen we deze informatie nog beter beheren zodat 

het transparant en herleidbaar beschikbaar is en blijft conform de 

motiveringsplicht volgens de Omgevingswet; 

 

Tenslotte 

 

Met het verschuiven van de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet zal een demo 

aan het AB verplaatst worden naar een moment twee maanden voorafgaand aan de 

daadwerkelijke datum van inwerkingstreding. We komen dan graag bij u langs om de 

resultaten aan u te tonen. 


