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AANLEIDING EN 
ACHTERGROND

DOEL PLATFORM 
OMGEVINGSINFORMATIE

AANPAK RESULTAAT



doelen

• Omgevingswet:

– Inzichtelijk

– Samenhangend

– Gebiedsgericht maatwerk

– Sneller en beter

• Digitaal Stelsel Omgevingswet
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Regionale afstemming
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Aanleiding en achtergrond
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Vandaar initiatief binnen regio samenwerking Utrecht om haalbaarheid voor een
platform omgevingsinformatie te onderzoeken

DSO omgevingsloket biedt een deel van deze informatie aan

Bij nieuw plan of aanvraag vergunning is veel informatie nodig



Probleemstelling:
• Informatie in DSO:

– Regels 
– Toepasbare regels/vragenbomen
– (Informatie over leefomgeving)

• Informatie buiten DSO:
– Lokale informatie over leefomgeving
– Vergunningen

• Risico:
– Haalbaarheid integrale afweging in 8 weken
– Dienstverleningsniveau voldoet niet aan verwachtingspatroon
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besluiten

basisinfoomgevingsinfo

dossierdossier

functionaliteitfunctionaliteit
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Huidige situatie
- Diversiteit in gebruikte info. Met name:

- Beleid, regels, besluiten
- Informatie over de leefomgeving

- Eigen systemen (intern) en internet door 
elkaar

- Informatie vaak lastig te vinden 

- Niet integraal toegankelijk / gedeeld

- Meer/andere informatie nodig onder OW?
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Casus drukkerij (1)
• Drukkerij “Puntjes op de i” ligt 

aan de rand van een 
bedrijventerrein en wil graag 
uitbreiden. Om dit mogelijk te 
maken moet de oude 
boerderij worden gesloopt, een 
sloot gedempt en een aantal 
bomen worden gekapt. De 
drukkerij is duurzaam ingesteld 
en wil graag gebruik 
maken bodemenergie.
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Analyse situatie
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Wat mag hier? Wat kan hier?

CONCEPT
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Beleidsinformatie (wat mag er?) In Omgevingsloket DSO
Provinciaal beleid 
Moet er rekening worden gehouden met de 
bescherming van grondwater en natuur? Welke 
vormen van bodemenergie zijn toegestaan?

Provinciale omgevingsvisie en -verordening

Waterschapsbeleid
Wat zijn de regels mbt slootdemping en 
grondwaterstandverlaging bij het bouwen? 

(na 2024: Waterschapsverordening)

Gemeentelijk Omgevingsplan 
Wat zijn de regels mbt functiewijziging, bouwen, 
kappen, geluid, verkeerssituatie etc.

bestemmingplaninformatie uit ruimtelijke plannen.nl.  

Omgevingsplan zal vorm krijgen en via het DSO te raadplegen

Informatie over de omgeving (wat kan er?)

Bodemverontreiniging
Is de bodem geschikt voor het gebruik, of zijn 
saneringsmaatregelen nodig?

Gegevens kunnen aanwezig zijn bij gemeenten, omgevingsdiensten en provincie. 

Grondverzet
Kwaliteitseisen aan te voeren grond voor 
slootdemping en bouwrijp maken.
Archeologie
Is er kans op archeologie in de bodem?

Bodemenergie
Moet er rekening worden gehouden met 
bodemenergiesystemen in de directe omgeving? 
Bomen 
Mogen de bomen worden gekapt?

Monumenten
Mag de boerderij worden gesloopt?



Verkenning informatieportaal

• “verkeersplein”
– Geen informatiehuis; vervangt geen                         

bestaande websites of portalen

• Maakt beschikbare informatie integraal 
toegankelijk

• Maakt delen informatie mogelijk

• Afspraken over kwaliteit
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Doel platform omgevingsinformatie
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Gelijke informatiepositie 
voor iedereen (aanvrager, 
bevoegd gezag, expert)

Eén ingang: helder, 
transparant en 
gebruiksvriendelijk

Tijdwinst
Betere kwaliteit, betere 
dienstverlening
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Aanpak 
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INFORMATIE ANALYSE: WAT IS 
NODIG, WAT IS BESCHIKBAAR

FUNCTIONALITEIT: HOE 
BIEDEN WE DEZE INFORMATIE 

AAN

GOVERNANCE: WAT MOET ER 
GEREGELD WORDEN



ketens
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Van plan tot handhaving
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Informatie uit diverse bronnen

Platform omgevingsinformatie

Plan-
vorming

Vergunning 
verlening

Omgevings
tafel

Initiatief
Toezicht/ 

Hand-
having

Samen
werking

.......

Platform omgevingsinformatie

Visie/ 
Plan-

vorming

Vergunning
verlening

Omgevings
tafel

Initiatief
Toezicht/ 

Hand-
having

Samen
werking

.......
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Informatie analyse

19-5-2021 18

(Top)activiteiten/casus 
als uitgangspunt voor 
informatiebehoefte

Welke informatie is 
nodig per activiteit/ 

groep van activiteiten

Is de informatie 
beschikbaar, wie is 

bronhouder

Inzicht in wat er is en 
wat er niet is



Lijst met Top activiteiten
Topactiviteiten voor toepasbare regels binnen regiosamenwerking

Bouwen bijbehorend bouwwerk

Boom kappen

Bouwen hoofdgebouw

Grondwerkzaamheden

Uitweg
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Resultaten informatie analyse 2:
Benodigde informatie per activiteit

CONCEPT



Functionaliteit
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Informatie ontsluiten via 
'verkeersplein': eenduidig en 

transparant wat er is

Van informatie naar antwoord 
op de vraag: slimme bevraging 

er bovenop zetten

Snel aan de slag: Beginnen 
met topactiviteiten en van 

daaruit laten groeien

CONCEPT



Demonstrator
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Informatie blijft bij de bron

02-07-2020 23

Platform 
omgevings-
informatie

ODRU

VRU

HDSR/

waterschap

Landelijke 
basis-

registraties

Gemeente

X, XX, …

Provincie

RUDU

CONCEPT



Inventarisatie portalen
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Platform omgevingsinformatie binnen DSO
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Lokale databronnen

Informatieproducten

Koppeling activiteiten 
& 
informatieproducten

Vergunning
verlener

Water Natuur Bodem ….

Initiatiefnemer


