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Onderwerpen

• Basisniveau DSO

• Wet- en regelgeving

• Migratie en implementatie

• Uitbouw en doorontwikkeling

• Informatie over de fysieke leefomgeving (vh informatieproducten)

• Beheer



Basisniveau DSO-LV
Wat is het ook alweer?

Scope van het DSO opnieuw bepaald naar aanleiding van het BIT onderzoek in 
2017. Vooral fasering, zoals beginnen met minder Omgevingsdocumenten 
(TPOD standaarden). 

Voldoende om de uitvoering van de Omgevingswet bij inwerkingtreding te 
ondersteunen

Komt min of meer overeen met Scenario 2 uit het Bestuursakkoord (2015)

Oplevering eind 2019



Basisniveau DSO-LV

NB: Basisniveau DSO-LV is niet precies hetzelfde als “huidig 
dienstverleningsniveau”, al komt het wel in de buurt.

Er is een jaar ruimte tussen oplevering basisniveau DSO-LV en 
inwerkingtreding van de wet. Dat geeft bevoegd gezagen maar ook 
leveranciers tijd om aan te sluiten, te oefenen en content te maken.

2019 2020 2021

Ontwikkeling Basisniveau Oefenen, aansluiten en vullen Omgevingswet in werking



Basisniveau DSO-LV

Relevantie voor overheden nu:

- Maak je eigen agenda. Wanneer wil ik aansluiten? Welke content 
(plannen, begrippen, vragenbomen) moet of wil ik in het DSO 
ontsluiten? Wat wil ik beproeven



DSO en wetgeving

19/6/19

- DSO-LV en wetgeving over DSO

- DSO-LV en aanvullingswetten

- Overgangsrecht en implementatie DSO-LV



Relatie DSO LV – wetgeving over DSO

19/6/19

• Via Invoeringswet Omgevingswet wordt DSO-hoofdstuk gevuld

• Nadere regeling in Invoeringsbesluit en Invoeringsregeling

- Wet is nu in behandeling bij Eerste Kamer

- Invoeringsbesluit is in voorhang bij het parlement

- Invoeringsregeling is in de maak bij EB/POW, najaar consultatie

• DSO-hoofdstukken zijn afgestemd op basisniveau DSO-LV

• Wetgeving m.b.t. DSO bepaalt dingen als:

• Wanneer is het voor initiatiefnemers verplicht DSO te gebruiken?

• Wat moet verplicht door bevoegd gezag via DSO worden aangeleverd?

• Privacy en gegevensbescherming

• NB het kan nodig zijn voor nieuwe functionaliteit de wetgeving aan te 

passen en vice versa – vb: samenwerkingsfunctionaliteit



Wat doet DSO NIET voor aanvullingswetten?

19/6/19

- Wat doen we NIET: Aanvullingswetten wijzigen in principe de content 

van DSO-LV, niet de functionaliteit – we gaan ook hier uit van basisniveau. 

- Wensen t.a.v. aanvullende functionaliteit moeten worden meegenomen bij 

uitbouw c.q. doorontwikkeling. Hier toetsen we ook op bij het meelezen 

met deze wetgeving.

- Wat doen we dan wel?



Wat doet DSO WEL voor aanvullingswetten?

19/6/19

1. Wetgeving tonen

- Aanvullingswetten wijzigen Omgevingswetgeving – dus die moeten in 

geconsolideerde vorm getoond kunnen worden

- Nu in DSO-LV: de Omgevingsregeling + bruidsschat (in de vorm van 

stukjes omgevingsplan en waterschapsverordening)

- Waarschijnlijk straks: de amvb’s ogv de Omgevingwet

- Mogelijk straks: de Omgevingswet zelf

- NB: dit werkt alleen als cf. STOP-TPOD gewerkt wordt! 



Wat doet DSO WEL voor aanvullingswetten?

19/6/19

2. Toepasbare regels (vragenbomen) maken voor rijksregelgeving

- Digitaal ondersteunen van indienen alle aanvragen en meldingen 

- Voor alle activiteiten, behoudens uitzonderingen in Omgevingsbesluit

- Vergunning/meldingcheck op maat

- Voor topactiviteiten: veel gebruikt door burger/mkb, huidige content 

OLO en AIM heeft prioriteit

- Opdrachtgeverschap is naar rijkspartijen gegaan, EB coordineert

- NB dit werkt een stuk beter wanneer de regelgeving 

‘vragenboomvriendelijk’’ is opgesteld, hier toetsen wij de concepten van 

deze wetgeving ook op. 



Wat betekent Invoeringswetgeving voor 
implementatie DSO?

19/6/19

- Overgangsrecht stelselherziening staat in Invoeringswetgeving

- Overgangsrecht heeft gevolgen voor minimumvereisten en implementatie 

DSO-LV:

- Overgangsfase omgevingsplan tot (beoogd) 2029 

- Overgangsfase waterschapsverordening tot (beoogd) 2023

- Bruidsschat voor omgevingsplan en waterschapsverordening

- Geen overgangsrecht voor provinciale verordening

- Overgangsfase projectbesluit: muteren omgevingsplan pas verplicht na 

overgangsfase omgevingsplan

- Voor inwerkingtreding ingediende aanvragen afhandelen ogv oud recht



Overgangsfase omgevingsplan

19/6/19

- Gemeenten krijgen tot (beoogd) 2029 voor maken omgevingsplannen

- Tot die tijd blijft oude content RP.nl beschikbaar via overbruggingsfunctie

- Pons zorgt ervoor dat RP.nl op zwart kan voor gebied waar omgevingsplan 

af is

- Regel/themagewijs overgaan kan ook, maar zorgt voor dubbele content

- Per 2021 staat bruidsschat als stukjes omgevingsplan per gemeente in 

DSO-LV

- Inclusief toepasbare regels voor indienen activiteiten uit de bruidsschat

- Gemeenten moeten zelf toepasbare regels maken voor digitaal indienen 

vergunningen / meldingen uit eigen regelgeving

- Overgangsfase projectbesluit gekoppeld aan overgangsfase 

omgevingsplan: muteren omgevingsplan bij afwijking verplicht na 2029



19/6/19



Overgangsfase waterschapsverordening

19/6/19

- Waterschappen hebben tot 2023 om tot nieuwe waterschapsverordening te 

komen

- Oude verordening wordt niet getoond in DSO-LV – tenzij waterschap hem 

er wel in zet, hierover is overleg met UvW gaande

- Waterschappen moeten zelf toepasbare regels maken voor vergunningen / 

meldingen ogv eigen verordening

- Per 2021 staat bruidsschat in de vorm van stukjes waterschapsverordening

klaar in DSO-LV

- Inclusief toepasbare regels voor indienen activiteiten uit bruidsschat



Toekomstige wetgeving

19/6/19

• Evaluatie Omgevingswet na vijf jaar

• Mogelijk: tweede tranche Omgevingswet?



Migratie bestaande voorzieningen
DSO-LV is formeel de integratie en verbreding tot de reikwijdte van de 
Omgevingswet van OLO, AIM en Ruimtelijke Plannen. DSO-LV moet dan ook 
deze voorzieningen vervangen.



Migratie bestaande voorzieningen
OLO: gebruik tot en met 31-12-2020. Daarna nog ca. 6 maanden beschikbaar voor 
lopende aanvragen.
AIM: gebruik tot en met 31-12-2020.
RP: lopende bestemmingsplanprodedures mogen worden afgerond, max tot 2025. 
Ontsluiting geldende regels via DSO-LV, waar mogelijk worden onderdelen 
uitgeschakeld.

Migratieplan gericht op continuïteit van dienstverlening: 31 december 2020 moet je 
nog een vergunning kunnen aanvragen in OLO, op 1 januari 2021 moet dat kunnen 
via het DSO-LV.

Migratie is dus meer dan het aan- en uitzetten van voorzieningen. Het gaat ook 
over aansluiten en zorgen dat processen werken. Aansluitstrategie is nodig. Een 
voorbeeld: 400 partijen die willen aansluiten in Q4 2020 is geen goed idee….

Meer informatie: sessie Migratie van Miguel Hassink en Nils Couwenbergh, 
15.00



Migratie, implementatie en transitie

Migratie van de huidige voorzieningen naar het DSO is maar één aspect 
van een groter geheel:



Migratie, implementatie en transitie

Hoe weten we of de implementatie succesvol verloopt?

Gezamenlijk vaststellen wat nu werkelijk minimaal nodig is om de wet uit 
te kunnen voeren:

Welke instrumenten moeten gereed zijn?

Wat moet elke overheidslaag/organisatie geregeld hebben?

Waartoe moet een overheidsorganisatie in staat zijn?

Wat moet er in het DSO-LV op enig moment beschikbaar zijn?

Monitoring op een aantal interbestuurlijk afgestemde criteria.



Uitbouw en Doorontwikkeling

Uitbouw
Verder ontwikkelen van het DSO-LV in de richting van het “eindbeeld” uit het 
Bestuursakkoord. Dit betreft vooral nieuwe functionaliteit en daarnaast het 
aansluiten van informatiebronnen over de fysieke leefomgeving.

Doorontwikkeling
Onderdeel van beheeractiviteiten.

Gericht op verbeteren van bestaande functionaliteit of verbeteringen “onder 
de motorkap” en eventueel kleine “quick wins”



Uitbouw en Doorontwikkeling



Uitbouw en Doorontwikkeling
Uitbouw

Elementen uit “Scenario 3” van het Bestuursakkoord en latere definitiestudies:

Stand van zaken: 

Bestuurlijke agenda opgesteld door koepels

Consultatie bij bevoegd gezagen loopt nog

Nog geen besluitvorming of gedetailleerde uitwerking van de elementen

Samenwerkingsruimte

Onderzoekshulp

Standaarden (m.n. TPODs)

Vergunningverlening, 
toezicht en handhaving

Zienswijze en bezwaarInformatie

Interbestuurlijke 
aansluitvoorziening

Regelbeheer

3DEén loket



Uitbouw en Doorontwikkeling
Waarom Uitbouw?

De financiële onderzoeken uit 2016 laten zien dat de maatschappelijke baten 
van het digitaal stelsel vooral in Scenario 3 worden gerealiseerd.

Uitbouw gaat niet alleen over Scenario 3, er zijn onderdelen buiten het 
Basisniveau geplaatst die uiteindelijk wel nodig zijn voor volledige 
ondersteuning van de Omgevingswet.



Uitbouw en Doorontwikkeling

Uitbouw en doorontwikkeling in samenhang

Uitbouw

Doorontwikkeling
Feedback gebruikers

Wijzigingen in wet-
en regelgeving

Prioritering

Nieuwe inzichten na 
inwerkingtreding

Gewijzigde ambities

Bestuurlijke agenda



Uitbouw en Doorontwikkeling

Kortcyclische werkwijze (SAFe/Agile) blijft gehandhaafd



Uitbouw en Doorontwikkeling

Fasering plan Uitbouw

2020 2021-2022 2023-2024

Inwerkingtreding Omgevingswet 1 januari 2021

Eerste ervaringen in de praktijk Nieuwe inzichten



Een bijzonder onderdeel van Uitbouw:
Informatie over de fysieke leefomgeving

De start: de Laan van de Leefomgeving



Informatie over de fysieke leefomgeving

De start: de Laan van de Leefomgeving



Informatie over de fysieke leefomgeving

Waarom van belang?

Om regels toe te passen heb je informatie nodig (als u een bijgebouw wilt 
plaatsen mag dat, maar als uw perceel in een natuurgebied ligt is er een 
vergunning voor nodig). Voor geautomatiseerde verwerking moet die 
informatie in het DSO worden ontsloten.

Er is ontzettend veel informatie, maar de kwaliteit is niet altijd goed of niet 
goed bekend en de informatie is niet goed vindbaar.

Een belangrijk doel van de Omgevingswet: gelijke informatiepositie burger en 
overheid.



Informatie over de fysieke leefomgeving

Verkenningen en kwartiermaken 2016-2018

Groslijst van ca. 130 informatieproducten

Plannen van aanpak voor realisatie van een “eerste tranche”, opgeleverd in 
2018.



Informatie over de fysieke leefomgeving

Waarom dan nog geen concrete aansluitingen?

• Oorspronkelijk Scenario 3

• Verkenningen e.d. wel gestart en ideeën bij fasegewijs implementeren, 
maar mede op basis van BIT onderzoek bevestigd dat dit onderdeel geen 
deel uitmaakt van het Basisniveau

• Middelen ontbreken

• Concept Informatiehuizen en Informatieproducten blijkt zeer complex en 
moeilijk hanteerbaar

• Governance: beleidsverantwoordelijkheid vs. Stelselverantwoordelijkheid

• Zware terminologie geen onderdeel meer van wet- en regelgeving, 
aanwijzing kan nog steeds.



Informatie over de fysieke leefomgeving

Wat is er dan al wel?

• Kwartiermakerstraject heeft veel inzicht opgeleverd in de aard en 
mogelijkheden van informatie over de fysieke leefomgeving in het DSO 
evenals in wat er voor nodig is om de technische componenten (services) te 
ontwikkelen. 

• Eén service is wel ontwikkeld en aangesloten: de Overbruggingsfunctie. 
Deze ontsluit de inhoud van Ruimtelijke Plannen in samenhang met nieuwe 
OW-besluiten.

• Aansluiten moet straks wel mogelijk zijn, dus een aantal praktijkproeven 
uitgevoerd waarvan veel is geleerd (NB: dit zijn technische tests, geen 
volledig uitontwikkelde services).



Informatie over de fysieke leefomgeving

Rijksdienst Cultureel Erfgoed: ontsluiting Rijksmonumenten
Test: voorinvullen van bij de overheid bekende informatie
(“is het object een Rijksmonument”?)

Lessons learned: relevantie van de kwaliteit van informatie, interactie met de 
gebruiker, maar vooral: waar ben je als leverancier van informatie nu 
verantwoordelijk voor: voor de gegevens of voor het antwoord op de vraag? 
Conclusie: het laatste.

Informatiehuis Water: Peilbesluiten en Peilafwijkvergunningen
Test: inzicht in de keten “van bronhouder tot loket”. Lokale data die via een 
centrale voorziening als één bron in het DSO wordt ontsloten

Lessons learned: je kunt gegevens wel standaardiseren, maar daarmee is de 
informatie nog niet gestandaardiseerd. Dit berust op verschil in werkwijze, 
cultuur en hantering van de begrippen per situatie.
Besluiten en informatie hangen samen. Het OW besluit (hier: peilbesluit) is 
doorgaans nog niet voldoende om een afweging te maken. 



Informatie over de fysieke leefomgeving

IPO: Natuurgebieden (Natura 2000, NNN)
Test: werking van natuurinformatie in het DSO

Lessons learned: ingewikkeld onderscheid tussen regels en informatie. 
Wanneer ontsluiten als OW-besluit in STOP/TPOD formaat, wanneer aanbieden 
als informatiebron? Wat te doen met regels buiten de Omgevingswet?
Lokale bronnen: 



Informatie over de fysieke leefomgeving

Nieuwe inzichten (nog niet verwerkt in kaders of plannen)
Oorspronkelijk gericht op landelijk dekkende informatie, maar veel behoefte 
aan ontsluiting van lokale informatiebronnen. Daarvoor kan het technische 
concept te zwaar zijn.
Behoefte aan mogelijkheid voor eenvoudige ontsluiting als informatie niet 
“slim” bevraagd hoeft te worden. Groeipad mogelijk.

Nieuw kaderdocument (Globaal Content Raamwerk) moet helpen om de 
context voor ontsluiting en gebruik van informatie in het DSO helder te 
maken.



Beheer

December 2018: interbestuurlijke 
Beheerovereenkomst Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening DSO-LV



Beheer: beheerovereenkomst

• In lijn met afspraken uit het Bestuursakkoord (2015) en het financieel 
akkoord (2016)

• Afspraken over samenwerking, financiering, geschillen, procesafspraken enz. 

• Koepels betalen mee aan beheer vanaf 1 januari 2020

• Strategisch beheer: Ministerie BZK namens interbestuurlijke partijen

• Tactisch beheer: Intentie tot gunning aan het Kadaster



Beheer

• Januari 2019: Kadaster voor 5 jaar geselecteerd als tactisch beheerder 
van DSO-LV en het Informatiepunt

• Beoogd operationeel beheerders zijn de huidige ontwikkelpartijen: 
Rijkswaterstaat, Kadaster, Geonovum, RIVM

• Ook doorontwikkeling en uitbouw vallen onder verantwoordelijkheid van 
de tactische beheerorganisatie. Het programma DSO stopt eind 2019.



Beheer

• 2019: Transitiefase naar beheer: inrichten strategische en tactische 
beheerorganisatie. Tot nu toe: verkenningen, stakeholder analyse, 
verkenning gebruikersparticipatie enz.

• Komende periode: inrichting realiseren, “op stoom komen” zodat per 1 
januari 2020 zoveel mogelijk continuïteit is gewaarborgd, voorbereiden 
acceptatie (voor beheer)
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Transitie is een puzzel: veel hetzelfde of vergelijkbaar, maar er zijn ook zaken 
anders. Immers: vanaf 2021 is de wet in werking en het DSO-LV in productie.
Niet alleen gevolgen voor techniek, maar bijvoorbeeld ook 
gebruikersparticipatie.



Beheer

DSO

SBO

TBO

OBO’s
OBO’s
OBO’s

ADS

IVO
OPOPOntwikkel
partners

Programma’s BZK Beheerorganisaties

Inrichten of overnemen van organisatie onderdelen



Beheer



Beheer

2019 2020 2021 2022

Programma DSO

Programma AdS

Strategisch en tactisch beheer
Langszij 
komen

Infaseren en uitfaseren (NB: betreft geen nauwkeurige data!)




