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✓ Lokale voorziening voor gemeenten

✓ Integrale ketenoplossing

Visie-beleid-omgevingsplan-kaartobjecten-vragenbomen

✓ Aansluiten op landelijke voorzieningen

Het doel van GemeenteDSO 



Unieke samenwerking
Gemeente
✓ Rijssen-Holten

Dienstverleners
✓ Royal HaskoningDHV
✓ Idgis
✓ Value&Result

Productleveranciers
✓ Roxit, …, …
✓ Berkeley Bridge



TEKSTEN
- Visie- en beleidsdocumenten
- Omgevingsplannen met annotaties

KAARTEN
- Werkingsgebieden
- Thema’s

REGELS
- Relevante regels
- Vragenbomen

Drie aandachtsgebieden



Integrale ketenoplossing

Roxit, …

Berkeley Bridge



GemeenteDSO, scope

Aanvragen, melden



Hoe verder?

Keuze:

1. Meegaan in het DSO programma
1. Praktijkproeven

2. Proeftuinen

3. Implementatie

2. Fasering: alvast beginnen met het implementeren van een 
tijdelijke zelfstandige oplossing en later geleidelijk omschakelen 
naar het DSO



Groeipad 

Fase 1 → tijdelijke zelfstandige oplossing
✓ Oefenen met annoteren
✓ Beperkt aantal werkingsgebieden
✓ Top 10 vergunningaanvragen
✓ Opzetten van bibliotheek met teksten en modellen
✓ Aansluiten op OLO voor melden en aanvragen
✓ Proefdraaien, Productie

Fase 2 → omschakelen
✓ Uitbreiden van bibliotheek
✓ Voldoen aan standaarden van het DSO (TPOD/STOP, STTR)

✓ Aansluiten op DSO
✓ Integratie, conversie



Tips voor annoteren

✓ Weet wat moet en wat kan t.a.v. annoteren.

✓ Bepaal voor u relevante voordelen van annoteren.

✓ Bepaal uw ambities i.r.t. uw investeringen.

✓ Organiseer het regelbeheer en maak werkafspraken.

✓ Denk in structuren, zorg voor 'strakke' regelbibliotheek.

✓ Bij dit alles: denk steeds vooruit (en begin nu daarmee!)



Verbeterde 
oplossing voor 

annoteren



Viewer



Filteren op annotatie ...



… overzichtelijk resultaat



Vergunning check via gewone taal ... 





Modelleren in 
Berkeley Bridge







Voordelen gemeente

✓ Direct kunnen beginnen met lokale voorziening

✓ Directe koppeling tussen eigen viewer en omgevingsloket

✓ Ervaring opdoen met annoteren van teksten

✓ Ervaring opdoen met toepasbare regels

✓ Alleen relevante regels zichtbaar dus overzichtelijker

✓ Minder tijd nodig voor begeleiden van burgers en bedrijven

✓ Geleidelijk omschakelen naar DSO


