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Welkom

Doel van het stelsel
Planning
De Omgevingswet:
• de wet (juridische aspecten)
• anders werken
• digitale opgave



Doel Omgevingswet

• Eén samenhangende wet over de fysieke leefomgeving 
• … die ontwikkeling stimuleert 
• … en die kwaliteit van de leefomgeving waarborgt

•
Ruimtelijke 
ordening

Water

Natuur

Milieu

Bouwen

Infra



Wat de stelselherziening beoogt
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Wetgevingsproces
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Planning





Sheet #Basisgids Omgevingswet; versie 1.05, 
mei 2017



Kerninstrumenten in relatie datum inwerkingtreding en overgangsrecht
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Inwerkingtreding 
2018/2019 2021 2022

nationale en provinciale 
o-visie vastgesteld, 
geen overgangstermijn

Vaststelling o-plan kan niet voor inwerkingtreding, op 1 januari 2021 
omgevingsplan van rechtswege, overgangsrecht uiterlijk in 2029 O -
plan van rechtswege omgezet in o-plan “nieuwe stijl” 

Omgevingsvisie 

20262024

o-plan 

o –verordening
(provincie)

2029

g g

vaststelling gemeentelijk o-visie kan voor inwerkingtreding, uiterste 
datum van vaststelling volgt uit Koninklijk besluit , naar verwachting 
100% o-visies gemeenten gereed in 2024

Vaststelling w-verordening kan voor inwerkingtreding, 
overgangsrecht: uiterlijk in 2023

O-verordening provincies 
voor inwerkingtreding 
vastgesteld, geen 
overgangsrecht

w-verordening
(waterschap)

algemene rijksregels

o-vergunning (rijk)

projectbesluit

Programma
g g g

verplichte programma’s “nieuwe stijl”: water en geluid datum volgt uit europees recht, 
rioleringsprogramma: verplichting vervalt na 2020, programma’s luchtkwaliteit bij dreigende 
overschrijding omgevingswaarde (programma luchtkwaliteit vervalt bij inwerkingtreding), PAS  
overgangsrecht in aanvullingsbesluit natuur

Deel nieuwe projectbesluiten conform “nieuwe” regelgeving 

Nieuwe o-vergunningen conform “nieuwe” regelgeving

Starten nieuwe activiteiten conform “nieuwe” regelgeving



Planning

18/10/18



De Omgevingswet (inhoud) 
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6 Instrumenten: Decentrale regels



Zes kerninstrumenten
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•Alle bestuursorganen 
gebruiken dezelfde 
(kern)instrumenten > 
kenbaarheid

• ruimte voor ontwikkeling 
en aanpassing indien 
nodig > flexibiliteit

• Samenspel van 
instrumenten

Beleidscyclus Omgevingswet
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Anders werken



• Meer/anders integraal werken

• Meer/anders gebiedsgericht werken

• Meer/anders in regionale samenwerking

• Meer/anders in samenwerking met de samenleving

Veranderopgave





Consoliderend
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Calculerend
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Onderscheidend
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Vernieuwend
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Regionale samenwerking
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Aan de slag !
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• Ambities bepalen
• Bestaande gegevens gebruiken voor beleidscyclus (VTH)
• Om doelen te realiseren: deel agenda met anderen 

(afhankelijkheden tussen kerninstrumenten)
• Bekijk de instrumenten in samenhang
• Kijk over je eigen overheidslaag heen



Doe mee

Aandeslag‐kaart130+ pilotsGame: Buurtje bouwen

Vensters op de OwVeranderprofielen Inspiratiegids participatie

Aan de slag trofee 2018



Digitale opgave



Wat is waar? 
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A. Landelijk wordt centraal alle DSO-functionaliteit “agile” ontwikkeld, provincies, 

gemeenten en waterschappen dienen alleen hun processen in te richten en maken 

gebruik van centraal ontwikkelde applicaties

B. Landelijk worden de standaarden ontwikkeld, een een loket met viewer, centrale 

voorzieningen voor omgevingsdocumenten, toepasbare regels en een catalogus voor 

begrippen. De rest moeten bevoegd gezagen zelf (laten) ontwikkelen

C. Bevoegd gezagen hebben ruim de tijd! Pas in 2024 hoeven zijn applicaties aan te 

passen op de nieuwe standaarden en aan te sluiten op de DSO-LV



Het Digitaal Stelsel Omgevingswet:

• biedt integraal inzicht in wat wel of niet kan binnen de fysieke leefomgeving,

• zorgt dat (besluitvormings)processen sneller en beter voorspelbaar verlopen, 

• biedt één loket voor burgers en bedrijven en ondersteunt digitaal bij hun activiteiten, 
bijvoorbeeld bij een vergunningaanvraag,

• ondersteunt het bevoegd gezag bij de uitvoering van hun processen, bijvoorbeeld voor 
planvorming en vergunningverlening.



DSO landelijke voorziening

Vragenbomen/ 
Toepasbare 

regels

Omgevings-
documenten/ 

Juridische regels

Aanvragen en 
meldingen 

Vergunningverlening
Toezicht & 

Handhaving

Bron 
informatie

DSO Landelijke 
Voorziening

Initiatiefnemer



Oriënteren via 
Regels en Kaart

Oriënteren via

Vragenbomen

Opstellen

Indienen

Ontvangen

Beoordelen

Behandelen

Samenwerken

Besluiten

Bekendmaken

Van plan tot publicatie 

Van idee tot afhandeling

Bewerken Beschikbaar stellen

Van vraag tot informatie

Wat mag hier?

Gebiedsoriëntatie

Gebiedsanalyse

Opstellen 

Omgevingsdocument

Samenwerken

Besluiten

Bekendmaken

Beschikbaar stellen
Opstellen 
Vragenbomen

Wat kan hier?

Inwinnen

Beschikbaar stellen
Inwinnen

DSO‐Landelijke voorziening

DSO‐Lokale applicaties



schikbaar stellen omgevingsdocumenten

Het maken en publiceren van omgevingsdocumenten



Via Mijn Omgevingsloket zien 
gebruikers:
• Wat mag en kan ik op deze 

locatie? 
• Welke regels zijn op deze 

locatie voor deze activiteit 
van toepassing?

Alle regels en gegevens, 
integraal !
Dus van gemeente, provincie, 
waterschap en Rijk.

Mag ik hier een restaurantje 
starten? Met een 
aanlegsteiger voor 

passanten?
Een voorbeeld…



Digitaal stelsel Omgevingswet
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Opdracht: ontwikkelen van…
 Een digitaal loket

 Zien welke omgevingsdocumenten 
en regels van toepassing zijn;

 Checken of vergunning/melding 
nodig is;

 Aanvraag/melding indienen
 Benodigde onderliggende systemen 
en standaarden

 Een overbruggingsfunctie voor de 
overgang van de ‘oude’ bestemmings-
plannen naar de nieuwe 
omgevingsplannen

Dit stelsel moet op moment 
inwerkingtreding Omgevingswet gereed 
zijn zijn en moet zó gebouwd zijn dat het 
doorontwikkeld kan worden

Dit doen we stapsgewijs, waarbij we zo snel mogelijk de landelijke voorziening in de praktijk 
testen, samen met bevoegd gezagen, leveranciers en andere gebruikers

Het digitaal stelsel bestaat uit lokale voorzieningen en een landelijke voorziening 
(DSO-LV). 



Niveaus binnen het dso

DSO-
LV

DSO-lokaal Koepel-

voorzieningen

Rijk

Waterschappen

Gemeenten

Provincies



Digitaliseringsopgave OW: Meer dan DSO-LV

DSO‐LV
= de landelijke 
voorziening die 
wordt gebouwd

Softwareleveranciers
moeten hun systemen
aanpassen op werken

met DSO‐LV

De digitaliseringsopgave gekoppeld aan de Omgevingswet

Bevoegd gezagen
moeten hun processen, 
systemen en mensen 

aanpassen op werken met
DSO‐LV. Dat kunnen ze collectief

doen of individueel.



Digitaal Stelsel Landelijke 
voorziening  (uitsluitend 
fysiek domein)

Landelijke voorziening Bekendmaken 
en Beschikbaarstellen (breder dan 
fysiek domein)

rijkprovincie

gemeente

waterschap

applicaties
Plan‐
/zaaksysteem
(breder dan 
Fysiek 
domein)

Digitaal  Stelsel Omgevingswet

applicaties

applicatiesPlan‐/zaaksysteem
(breder dan Fysiek 
domein)

Plan‐
/zaaksysteem
(breder dan 
Fysiek 
domein)



Beschikbaar in Keten ‘Plan tot publicatie’ 
- Standaarden (STOP/TPOD) in 0.85 versie, nu in consultatie 

- Presentatiestandaard (0.x versie)

- Kunnen valideren opgesteld omgevingsdocument (service)

- Kunnen registreren omgevingsdocument (nog handmatige stap nodig)

- ‘preview’ van plan voor beperkte groep vóór publicatie (experiment)

- Kunnen tonen besluit in Staatscourant

- Kunnen tonen geconsolideerde regeling op wetten.nl en CVDR 

- Kunnen tonen plan in DSO-viewer

- Eerste tooling voor beheerders publicatieproces; begin inrichten 
ondersteuning

- (tijdelijke) viewer voor inzien beperkinggebieden rijk



Beschikbaar Keten ‘Idee tot Afhandeling’ 
- Standaard toepasbare regels in 0.8 versie

- Service voor verificatie aangeboden toepasbare regels

- Eerste versie Register Toepasbare Regels, met ‘regelviewer’ voor de 
regelmaker

- Service om met de toepasbare regels een vragenboom te genereren in het 
loket

- Mechanismen voor het clusteren en hergebruiken van vragen in de 
vragenboom

- Tooling voor het rijk om toepasbare regels te genereren

- Eerste set rijksregels verwerkt tot toepasbare regels/vragenbomen



Beschikbaar Keten ‘Idee tot Afhandeling’ (vervolg)
- Standaard Aanvragen en Meldingen 0.8 versie

- Schermen voor opstellen eenvoudige aanvraag en melding

- Logische clustering van vragen

- Vragenboom dynamisch samengesteld, op basis van gegeven 
antwoorden

- Kunnen opslaan documenten bij aanvraag in ‘projectmap’

- Kunnen afleiden Bevoegd Gezag op basis van type aanvraag/melding

- Kunnen indienen van melding bij BG (inhoud bericht nog niet volledig)

- Kunnen toekennen ‘Verzoeknummer’ aan aanvraag/melding; tonen van dit 
nummer aan indiener



Keten ‘vraag tot informatie’ 
- Kunnen inlezen en ‘omkatten’ ruimtelijke plannen (meerdere formaten)

- Ca. 90% bestemmingsplanen nu ontsloten via DSO

- Kunnen tonen ruimtelijke plannen in viewer, verbeelding obv SLD

- Service ruimtelijke plannen beschikbaar gesteld voor softwareleveranciers

- Proefversie van ‘overbruggingsfunctie’ (combineert Ruimtelijke plannen en 
Omgevingsplannen)

- Selectie van 19 informatieproducten aangeboden aan Opdrachtgevend
Beraad

- Besluitvorming t.a.v. eerstvolgende informatieproducten



Beschikbaar Algemeen
- Ontwikkelaarsportaal, met daarop

- Alle bschikbare services en API’s

- Documentatie

- Gebruikersforum

- Stelselcatalogus

- Eerste versie van Catalogus

- Kunnen inzien begrippen

- Begrippen AQUOLEX geladen in de catalogus

- Begrippen AMVB’s deels geladen in de catalogus



Het Informatiepunt Omgevingswet 
beantwoordt vragen…

Vraagt u maar…!

18/10/18Informatiepunt Omgevingswet



www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl
Ondersteuning bij de invoering en informatie over het 
dso: tools, achtergrondmateriaal, beeldmateriaal, 
Informatiepunt Omgevingswet

www.omgevingswetportaal.nl : 
Infographics en e-books
over het juridisch stelsel

Sites: VNG (dossier
Omgevingswet, Romnetwerk),
IPO, UvW.

Informatiebronnen Omgevingswet


