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Praktijkproef Programma
Wat vooraf ging;

Door een kernteam zijn een aantal onderzoeksvragen geformuleerd. 
• Hoe het programma er in het DSO uit ziet?
• Hoe kunnen relaties gelegd worden tussen programma’s?
• Hoe annoteer je een programma?



Praktijkproef Programma
Werkplaats ‘Omgevingsagenda 
Oost’

• O.b.v. Word bestand omgezet. 
• Geometrieën toegevoegd
• Annotaties (hoofdlijn, thema, 

gebiedsaanwijzing) toegevoegd. 

Productmodel 
‘Vrijetekststructuur’ 



Hoe ziet dit eruit in het DSO – Klik op de kaart



Hoe ziet dit eruit in het DSO – Zoeken op document



Hoe ziet dit eruit in het DSO – Tekstweergave



Hoofdlijn



Thema



Locaties

Maken het mogelijk om regels / beleid 
aan een specifiek gebied te koppelen. 

Niet verplicht in vrijetekst structuur.

Worden allemaal op dezelfde manier 
weergegeven. 



Gebiedsaanwijzing



Kaarten

Let op: normaal kan iedere kaartlaag een eigen kleur/arcering krijgen. Dat is in dit voorbeeld niet gelukt. 



Tot slot
Dingen die we niet hebben kunnen tonen

Verwijzing = hiermee kan een relatie gemaakt worden met een tekst uit een ander besluit. Kan 
dynamisch (bijv. altijd de geldende versie) en statisch (bijv. alleen versie 1)

Afbeeldingen = Waren wel aanwezig in het voorbeeldbestand alleen hebben we niet voldoende 
tijd gehad om deze toe te voegen. 

Document id pre omgeving = /akn/nl/act/mnre1034/2021/pr2020oaOost-20211101052956

https://pre.omgevingswet.overheid.nl/


Tips wanneer je zelf met een programma 
aan de slag wil



Bedenk goed wat waar ontsloten moet worden.
Ieder omgevingsdocument heeft een ‘besluit’(3) en 

‘regeling’(5) deel. 

Het geheel is op www.officielebekendmakingen.nl 
te lezen.

De DSO viewer heeft als doel heeft informatie op 
maat te leveren. Bijv. locatie-gebonden 
informatie. 

Alles wat in de regeling wordt opgenomen gaat 
door naar de DSO viewer mits geannoteerd. 

*bron: TPOD programma



Fotopagina’s / tussenpagina’s
In STOP is het mogelijk om 

afbeeldingen toe te voegen

Advies omtrent gebruik is om 
inhoud toe te voegen en niet 
voor vulling van pagina. 

Het zorgt ervoor dat de pagina 
langer moet laden en vergroot 
de kans dat informatie 
onsamenhangend in beeld 
getoond wordt.



Sommige opmaak vertaalt minder goed
Op dit moment wordt er maar één kolom 
getoond bij opsommingen

In deze situatie zou een tabel misschien 
meer geschikt zijn.



Wees consequent met naamgeving
In dit voorbeeld staan bij stedelijk 

gebied-groen stedelijk 2 annotaties 
met exact hetzelfde gebied. 
Wanneer die dezelfde naam/id 
gehad hadden zou dit samen één 
cluster vormen. 



Wees consequent met structurering
Bedenk goed hoe je tekst wil structureren in niveaus. Werk desnoods met een excel hoe zaken 

opgebouwd worden.  



Niveaus van divisies mogen niet overgeslagen worden. 
Tekst ging van kop/niveau 1 (pilot 

omgevingsagenda oost) naar 
kop/niveau 3 

Wordt afgekeurd in validatie omdat 
dit als niet compleet gezien 
wordt. 



Vragen


