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Introductie DSO

• Context: DSO in relatie tot wetgeving en anders werken

• De onderdelen van DSO en hun relatie met

- Plannen maken en publiceren

- Dienstverlening (Toepasbare regels)

- Vergunningverlening

- De Samenwerkfunctionaliteit

- Het Open Stelsel

• Hoe werkt het nu? Voorbeelden uit praktijk





DSO is er voor verschillende gebruikers

Planmaker

Belanghebbende Vergunningverlener

Initiatiefnemer
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Regels op de Kaart

Vergunningscheck
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Omgevingswetbesluiten
Begrippen
Vragenbomen
Ruimtelijke Informatie

Rijk, Gemeenten, Provincies, Waterschappen, 
omgevingsdiensten en ketenpartners



Belangrijkste verschillen huidige situatie met DSO-LV

• Van drie voorzieningen naar één geïntegreerd loket, waar 

informatie in samenhang wordt aangeboden

• Nieuw: Toepasbare regels als brug tussen gebruiker en juridisch 

jargon

• Koppeling Geo (werkingsgebied) en regel, en andersom
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Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), landelijk en lokaal

Klik voor meer 
informatie
Beweeg met de muis 
over onderdelen van 
het DSO en klik om 
naar de webpagina 
met meer informatie 
te gaan.

Omgevingsloket

Dit is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Een stelsel van landelijke en lokale voorzieningen, de 
koppelvlakken daartussen en het Omgevingsloket waar alle informatie samenkomt.

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/stelselcatalogus-omgevingswet/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/over-het-digitaal-stelsel/lokale-systemen/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/over-het-digitaal-stelsel/onderdelen-landelijke-voorziening/landelijke-voorziening-bekendmaken-beschikbaar/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/over-het-digitaal-stelsel/lokale-systemen/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/over-het-digitaal-stelsel/onderdelen-landelijke-voorziening/register-toepasbare-regels/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/over-het-digitaal-stelsel/lokale-systemen/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/omgevingsloket/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/vergunningaanvragen-meldingen/samenwerken-tijdens-behandelen/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/vergunningaanvragen-meldingen/aanvragen-meldingen-ontvangen/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/over-het-digitaal-stelsel/onderdelen-landelijke-voorziening/samenwerkvoorziening/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/over-het-digitaal-stelsel/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/omgevingsloket/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/over-het-digitaal-stelsel/onderdelen-landelijke-voorziening/stelselcatalogus-omgevingswet/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/over-het-digitaal-stelsel/onderdelen-landelijke-voorziening/landelijke-voorziening-bekendmaken-beschikbaar/


Gebruikers en gebruikerstoepassingen van het DSO

Het DSO bevat gebruikerstoepassingen (websites en webapplicaties) waarmee de gegevens in het DSO kunnen 
worden gebruikt of bewerkt. Door overheden, burgers en bedrijven.

Omgevingsloket

Overheden kunnen 
samenwerken met elkaar en 

ketenpartners

Burgers, bedrijven en 
overheden kunnen 

besluiten raadplegen

Overheden kunnen gegevens 
toevoegen en bewerken

Burgers en bedrijven kunnen checken 
en een aanvraag indienen

Burgers, bedrijven en 
overheden kunnen 
regels raadplegen

https://stelselcatalogus.omgevingswet.overheid.nl/
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/samenwerken/inloggen
https://wetten.overheid.nl/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/over-het-digitaal-stelsel/gegevens/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/over-het-digitaal-stelsel/gebruikers/overheden/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/over-het-digitaal-stelsel/gebruikers/burgers-en-bedrijven/
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/home
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Omgevingswetbesluiten publiceren

Overheden publiceren omgevingswetbesluiten vanuit hun lokale plansysteem in de LVBB. De regels komen via OZON in 
Regels op de kaart in het Omgevingsloket. Dit houdt het in.

Lokale software
Omgevingswetbesluiten opstellen
Omgevingswetbesluiten publiceren

Activiteiten en locaties uit 
omgevingswetbesluiten 
zijn de basis voor 
toepasbare regels

Lokale software wordt via een beveiligde 
verbinding gekoppeld aan het DSO
Software aansluiten
Publicatiestandaard STOP/TPOD

Omgevingsloket
Regels op de kaart
Kaart en gegevens

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/omgevingswetbesluiten-publiceren/dit-houdt-het-in/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/omgevingswetbesluiten-publiceren/omgevingswetbesluiten-opstellen/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/omgevingswetbesluiten-publiceren/omgevingswetbesluiten-publiceren/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/aansluiten/landelijke-voorziening-bekendmaken-beschikbaar/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/omgevingswetbesluiten-publiceren/lokale-software-aansluiten/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/aansluiten/standaarden/stop-tpod-imop/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/omgevingswetbesluiten-publiceren/kaart-omgevingsloket/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/omgevingsloket/regels-kaart/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/omgevingswetbesluiten-publiceren/kaart-omgevingsloket/


Maken, Bekendmaken & beschikbaar stellen van 
omgevingswetbesluiten
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https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/omgevingswetbesluiten-publiceren/dit-houdt-het-in/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/omgevingswetbesluiten-publiceren/omgevingswetbesluiten-opstellen/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/omgevingswetbesluiten-publiceren/omgevingswetbesluiten-publiceren/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/aansluiten/landelijke-voorziening-bekendmaken-beschikbaar/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/omgevingswetbesluiten-publiceren/lokale-software-aansluiten/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/aansluiten/standaarden/stop-tpod-imop/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/omgevingswetbesluiten-publiceren/kaart-omgevingsloket/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/omgevingsloket/regels-kaart/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/omgevingswetbesluiten-publiceren/kaart-omgevingsloket/


Toepasbare regels registreren

Overheden maken in hun lokale regelbeheersysteem toepasbare regels voor vragenbomen. Deze toepasbare regels 
komen via het Register Toepasbare Regels (RTR) in Checken en Aanvragen in het Omgevingsloket. Dit houdt het in.

Lokale software
Toepasbare regels opstellen
Schrijfwijzer voor regels opstellen
Toepasbare regels registreren

Lokale software wordt via een beveiligde 
verbinding gekoppeld aan het DSO
Software aansluiten
Publicatiestandaard STTR

Activiteiten en locaties uit 
omgevingswetbesluiten zijn de basis voor 
toepasbare regels
Juridische activiteiten koppelen aan 
toepasbare regels

Omgevingsloket
Vergunningcheck
Aanvragen

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-vragenbomen/dit-houdt-het-in/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-vragenbomen/opstellen/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-vragenbomen/schrijfwijzer/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-vragenbomen/registreren/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/aansluiten/landelijke-voorziening-bekendmaken-beschikbaar/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-vragenbomen/lokale-software-aansluiten/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/aansluiten/standaarden/sttr-imtr/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-vragenbomen/werkzaamheden/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/omgevingswetbesluiten-publiceren/kaart-omgevingsloket/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/omgevingsloket/vergunningcheck/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/omgevingsloket/aanvraag-melding-indienen/


de
conclusie



(Technisch) aansluiten op het DSO



Wat zijn toepasbare regels?



Wat zijn toepasbare regels?



Wat is het resultaat?
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Vergunningaanvragen en meldingen ontvangen

Overheden ontvangen een ‘triggerbericht’ als een vergunningaanvraag is ingediend in het Omgevingsloket. De ingediende 
vergunningaanvragen en meldingen worden opgehaald door hun lokale vergunningensysteem. Dit houdt het in.

Omgevingsloket
Vergunningaanvraag of melding 
indienen

Lokale software wordt via een beveiligde 
verbinding gekoppeld aan het DSO
Software aansluiten
Publicatiestandaard STAM

Lokale software
Vergunningaanvraag of melding 
ontvangen

Ingediende aanvragen worden 
opgeslagen in het DSO
Vergunningaanvragen worden ook 
tussentijds opgeslagen in het DSO

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/vergunningaanvragen-meldingen/aanvragen-meldingen-ontvangen/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/vergunningaanvragen-meldingen/dit-houdt-het-in/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/omgevingswetbesluiten-publiceren/kaart-omgevingsloket/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/omgevingsloket/aanvraag-melding-indienen/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/aansluiten/landelijke-voorziening-bekendmaken-beschikbaar/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/vergunningaanvragen-meldingen/lokale-software-aansluiten/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/aansluiten/standaarden/stam-imam/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/vergunningaanvragen-meldingen/aanvragen-meldingen-ontvangen/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/aansluiten/landelijke-voorziening-bekendmaken-beschikbaar/


Samenwerken aan behandelen

Overheden kunnen onderling en met ketenpartners samenwerken aan behandelen. Dat kan via een lokaal systeem en via 
de Samenwerkvoorziening. 

Samenwerkvoorziening
Samenwerken aan behandelen

Ingediende vergunning-
aanvragen worden bij een 
samenwerking gedeeld via de 
samenwerkfunctionaliteit

Lokale software
Samenwerken aan behandelen

Lokale software wordt via een 
beveiligde verbinding gekoppeld 
aan het DSO
Software aansluiten

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/omgevingswetbesluiten-publiceren/kaart-omgevingsloket/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/vergunningaanvragen-meldingen/samenwerken-tijdens-behandelen/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/vergunningaanvragen-meldingen/samenwerken-tijdens-behandelen/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/aansluiten/samenwerkvoorziening/


Perspectief: werken via samenwerkvoorziening

• Perspectief: alle bevoegd gezagen en ketenpartners maken gebruik van de samenwerkvoorziening van DSO-LV

• Gezamenlijke basis voor samenwerking met gebruik van eigen software

• Gebaseerd op API’s en Open Stelsel gedachte
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Begrippen en definities beheren

Overheden beheren en gebruiken begrippen en definities in de Stelselcatalogus. Dit houdt het in.

Stelselcatalogus
Begrippen, definities en waardelijsten
Informatieproducten
Lokale software aansluiten

Begrippen en definities in de 
Stelselcatalogus kunnen door andere 
overheden worden gebruikt.

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/over-het-digitaal-stelsel/onderdelen-landelijke-voorziening/register-toepasbare-regels/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/stelselcatalogus-omgevingswet/dit-houdt-het-in/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/stelselcatalogus-omgevingswet/begrippen-definities-waardelijsten/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/stelselcatalogus-omgevingswet/informatieproducten/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/stelselcatalogus-omgevingswet/lokale-software-aansluiten/
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API’s in het DSO

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet is een open stelsel. Alle API’s kunnen gebruikt worden door applicaties 
buiten het stelsel. Alle informatie over het open stelsel staat op het Ontwikkelaarsportaal.

Toepasbare regels verifiëren
Toepasbare regels aanleveren

Verzoeknotificatie ontvangen
Verzoek afhandelen
Werkzaamheden beheren
Behandeldienst configuratie beheren

Samenwerkfunctionaliteit

Omgevingsdocument aanbieden
OW-validatieservice

Catalogus opvragen
Catalogus muteren

Uitvoeren services

Verzoekroutering
Verzoek indienen

Omgevingsdocument presenteren
Omgevingsdocument toepasbaar opvragen

Omgevingsdocument opvragen

Geo-validatieservice

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/api-register/api/toepasbare-regels-verifieren/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/api-register/api/toepasbare-regels-aanleveren/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/api-register/api/verzoeknotificatie/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/api-register/api/verzoek-afhandelen/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/api-register/api/werkzaamheden-beheren/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/api-register/api/behandeldienst-configuratie-beheren/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/api-register/api/samenwerkfunctionaliteit/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/api-register/api/omgevingsdocumenten/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/api-register/api/ow-validatieservice/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/api-register/api/catalogus-opvragen/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/api-register/api/catalogus-muteren/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/api-register/api/uitvoeren-services/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/api-register/api/verzoeksroutering/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/api-register/api/verzoek-indienen/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/api-register/api/omgevingsdocument-presenteren/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/api-register/api/omgevingsdocument-toepasbaar-opvragen/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/api-register/api/omgevingsdocopvragen/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/api-register/api/geo-validatieservice/


(verre) toekomstbeeld?

• Direct melding over vergunning aanvragen via bomenkappen.nl

• Gemeentelijke thema- of doelgroep-websites waar je gelijk een vergunning kan aanvragen of melding 

kan doen (zonder gebruik te maken van DSO-loketinterface)

• Het selecteren van een dakkapel online met directe feedback of deze juridisch mogelijk is op jouw 

adres, inclusief aanvraag- of meldingservice

• Scannen van ideale bedrijfslocaties voor specifieke bedrijfsactiviteiten door combinatie data DSO-LV 

en te koop staande objecten


