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Introductie DSO

11/9/19

• Wat houdt DSO in?

• Wat zijn de verschillen met de huidige situatie?

Keuzemenu

• Wat zijn koppelingen met DSO vanuit het lokaal bevoegd gezag?

• Dienstverlening en toepasbare regels

• Vergunningverlening en ICT

• Van plan tot publicatie

• .....?

• .....?







Integraal beeld voor de gebruikers

11/9/19

Planmaker

Belanghebbende Vergunningverlener

Initiatiefnemer
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Rijk, Gemeenten, Provincies, Waterschappen





Het nieuwe omgevingsloket
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Wat biedt het digitaal stelsel op 2021?

1 digitaal Omgevingsloket voor het…
… indienen van vergunningen en meldingen
… het raadplegen en checken van informatie 
… en oriënteren op een kaart.



Landelijke Voorziening

Landelijke Voorziening 
Bekendmaken en 

Beschikbaar stellen (LVBB)

Register Toepasbare Regels 
(RTR)Stelselcatalogus

PLANVTH Regels

Lokale voorzieningen

Het Omgevingsloket in het digitaal stelsel 



Landelijke Voorziening 
Bekendmaken en 

Beschikbaar stellen (LVBB)

Register Toepasbare Regels 
(RTR)Stelselcatalogus

PLANVTH Regels

Het Omgevingsloket in het digitaal stelsel 

Digitaal Stelsel 
Omgevingswet



Vervanging van de bestaande 
voorzieningen door DSO

Meerwaarde en verschil ten opzicht van de huidige 
digitale voorzieningen.



Omgevingsloket vervangt de huidige voorzieningen
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Omgevingsloket Online (OLO)

11/9/19

Het loket voor de omgevingsvergunning en de watervergunning

Verschil met DSO:

1. DSO combineert landelijke en lokale regels, OLO vrijwel alleen landelijk

2. DSO gebruikt precies de werkingsgebieden van de juridische regel

3. DSO is meer gericht op de eindgebruiker, minder juridische taal

4. Veranderingen in de regels kunnen direct worden doorgevoerd (content)



Activiteiten Internet Module (AIM)

11/9/19

Het loket voor het melden van milieurelevante activiteiten: checken of een 
melding nodig is, inzicht krijgen in milieuregels en maatregelen, en online een 
melding Activiteitenbesluit indienen.

Verschil met DSO:

1. DSO combineert landelijke en lokale regels, AIM alleen landelijk

2. DSO integreert OLO2 en AIM; een bedrijf hoeft niet bij 2 loketten te zijn

3. DSO biedt een goede zoekfunctie, in plaats van AIM’s lange activiteitenlijst



Ruimtelijke Plannen.nl (RP.nl)

11/9/19

Het loket voor bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die 
gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

Verschil met DSO:

1. DSO toont geconsolideerde plannen, éen overzicht van alle geldende 

regels

2. DSO toont niet alleen bestaande IMRO plannen, maar ook alle nieuwe 

Omgevingsdocumenten, die integraler en breder zijn 

3. DSO  bevat ook de waterschapsverordeningen, RP niet

4. DSO kan regels per locatie per activiteit tonen, uit meerdere plannen



Vijf belangrijke veranderingen

11/9/19

1. Nieuwe landelijk loket

2. Nieuwe ‘taal voor informatie-uitwisseling

3. Gewijzigde processen lokale overheden 

4. nieuwe software functionaliteiten lokale overheden

5. Intensievere samenwerking met keten- en uitvoeringspartners! 



Keuze onderwerpen

11/9/19

• Koppelen met het Digitaal Stelsel

• Dienstverlening en toepasbare regels

• Vergunningverlening 

• Van plan tot publicatie

• .....?

• .....?



Koppelen met het digitaal stelsel

Lokale ICT-systemen bij overheden kunnen worden gekoppeld 
aan de landelijke voorziening van het digitaal stelsel.



Plansysteem Tools voor vragenbomen

VTH systeem
Zaaksysteem

Lokale systemen en het digitaal stelsel



DSO content

Gebiedsoriëntatie
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Van plan tot publicatie 

Van idee tot afhandeling
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Samenwerken
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DSO gebaseerd op API’s: application
programming interface

11 september 2019

Als je slimme thermostaat het weerbericht kan integreren bij het aangenaam 
houden van je huis zonder dat je er iets voor hoeft de doen, waarom kan een 
bouwbedrijf je dan niet een dakkapel aanbieden inclusief volledig afgehandelde 
vergunning aanvraag? Met behulp van een API kan dit proces efficiënt en snel 
ingeregeld worden

API’s stellen eenieder in staan om eigen producten en diensten 
te ontwikkelen met de bouwstenen van DSO!



11 september 2019



Maken, Bekendmaken & beschikbaar stellen 
van omgevingswetbesluiten

11/9/19



Aanvragen en Melden
hybride aansluiting: OLO én DSO-LV

DSO-LV

DKA

VTH t/m 31.12.20API

VTH OW Proof

ESB / API GW

OLO2



Procesbeschrijvingen aansluiten



Keuze onderwerpen
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• Koppelen met het Digitaal Stelsel

• Dienstverlening en toepasbare regels

• Vergunningverlening 

• Van plan tot publicatie

• .....?

• .....?



Dienstverlening en toepasbare regels

het nieuwe digitale loket en vraagbomen









Toepasbare regels
• Binnen DSO wordt gewerkt met ‘toepasbare regels’ om aan de hand van 

vraag/antwoord te komen tot een bepaalde conclusie of een aanvraag te 
ondersteunen

• Om bijvoorbeeld te  checken of ik een boom mag kappen

• Maar ook om een aanvraagproces in te richten, denk aan 
aanvraagvereisten

• Toepasbare regels voor checken met name relevant voor snelservice-
producten, minder relevant voor complexe aanvragen 





11/9/19

We willen graag een dakkapel aan 
de achterkant van ons huis zodat 
ik daar een atelier kan maken voor 
mijn hobby. Ik schilder namelijk 
graag. Om veel licht in het atelier 
te krijgen, moet de boom die vlak 
bij het huis staat verdwijnen. 
Volgens vrienden moet ik daar een 
vergunning voor aanvragen. Klopt 
dat?

Vergunningcheck!



Van omgevingswetbesluiten naar toepasbare regels

Goede toepasbare regels = betere dienstverlening



Maken en beschikbaar stellen van 
toepasbare regels

Hoe hoog wordt het nieuwe bouwwerk?

5 meter of lager

Hoger dan 5 meter

Hoofdstuk II. 
Categorieën gevallen waarin voor bouwactiviteiten en planologische 
gebruiksactiviteiten geen omgevingsvergunning is vereist

Artikel 2
Een omgevingsvergunning voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste 
lid, onder a of c, van de wet is niet vereist, indien deze activiteiten 
betrekking hebben op:

3. Een op de grond staand bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan in 
achtererfgebied, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:
a voor zover op een afstand van niet meer dan 4 m van het oorspronkelijke 
hoofdgebouw, niet hoger dan
1. 5 meter
2. 0,3 meter boven de bovenkant van het afscheidingsconstructie met de 

tweede bouwlaag van het hoofdgebouw
3. het hoofdgebouw

toepasbare regelsjuridische regels

Heb ik een vergunning nodig om op postcode 
2585 ST 58 een schuur te bouwen?



Aanvraag Informatie Meldin
g

Aanvraag
formulier

en

Conclusies

• Heb ik een vergunning nodig voor 
het plaatsen van mijn dakkapel? 

• Onder welke voorwaarden mag ik 
in de tuin parkeren? 

• Welke gegevens moet ik bij mijn 
vergunningaanvraag voegen?



Keuze onderwerpen
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• Vergunningverlening 

• Van plan tot publicatie
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Vergunningverlening

Proces en ICT



Het vergunningenproces 

11/9/19

Op 1-1-2021:

- kan elk bevoegd gezag een vergunningaanvraag digitaal ontvangen

- kan elk bevoegd gezag een vergunningaanvraag conform wet/gestelde 
termijnen behandelen en kan adviseur zijn rol vervullen/tijdig worden 
ingeschakeld

- kan elke bevoegd gezag toezicht houden en handhavend optreden 
conform gesteld beleid/wetgeving. 



Inhoud vergunningen

11/9/19

• Een inhoudelijke verschuiving van centraal naar decentraal op een aantal 
inhoudelijke domeinen (zoals milieuactiviteiten). Dit betekent dat het 
bevoegd gezag inhoudelijk voorbereid moet zijn op nieuwe 
vergunningaanvragen, welke voorheen door het rijk werden afgehandeld.

• De beperking van de afhandeltermijn van voorheen ‘complexe’ 
vergunningen van 26 naar 8 weken. De noodzaak tot integrale afweging en 
de interbestuurlijke samenwerking hierin.

• Integrale afweging: betrekken meerdere beleidsvelden, ook meer 
samenwerken met andere bestuurslagen



1-1-2021: Digitaal aanvragen

11/9/19

Wettelijk kader

• Digitaal kunnen aanvragen via landelijke voorziening (Art 20.21 Omgevingswet / 
Art 14.1 lid 1 en 2 Invoeringsbesluit): (aanvragen en meldingen) 

• Indien aanvraag elektronisch: dan gebruik maken van landelijke voorziening 
(Artikel 14.2 Omgevingsbesluit)

Gemeente

• Aansluiten op DSO-LV (zogenaamde hybride scenario)

• In staat zijn toepasbare regels op te stellen en te muteren (software en/of 
dienstverlening)

• Nagaan welke lokale toepasbare regels in het kader van checken nu in 
Omgevingsloket (OLO) aanwezig zijn welke niet vallen onder de zogenaamde 
topactiviteiten. Hier eventueel zelf regels voor opstellen



Acties bevoegd gezagen OLO/AIM > DSO

Vanuit bevoegd gezagen en uitvoeringsorganisaties zijn de volgende acties te 
formuleren:

• Bepalen aansluit- en migratiestrategie VTH- en Zaaksysteemsoftware 
voor aansluiting op DSO-LV.

• Capaciteit plannen voor aansluiten op het nieuwe Omgevingsloket.

• Aansluiten eerste bevoegd gezagen op het nieuwe Omgevingsloket.

• Hybride aansluiting DSO-LV en OLO gereed hebben.

• Let op samenhang acties op gebied toepasbare regels!



Van plan tot publicatie

Juridische regels in het DSO



Wettelijk minimum
1. Omgevingsvisie
 Per 1/1/21 hebben provincie en Rijk een vastgestelde omgevingsvisie die voldoet aan de eisen van de Omgevingswet (artikel 

3.2 en 3.3 Ow van het Besluit kwaliteit leefomgeving). De omgevingsvisie is met behulp van de geldende standaard ontsloten 
via de landelijke voorziening.

2. Omgevingsverordening
 Per 1/1/21 heeft een provincie een vastgestelde omgevingsverordening die voldoet aan de eisen van de Omgevingswet 

(hoofdstuk 7 van het Besluit kwaliteit leefomgeving). De omgevingsverordening is met behulp van de geldende standaard 
ontsloten via de landelijke voorziening. 

3. Projectbesluit
 Als een rijkspartij, provincie en waterschap een projectbesluit vaststelt dan stellen zij deze per 1/1/21 vast conform de eisen 

van de Omgevingswet (Het projectbesluit voldoet aan hoofdstuk 9 van het Besluit kwaliteit leefomgeving). Tijdens de 
overgangsfase hoeft het projectbesluit het omgevingsplan niet te wijzigen. 

4. Omgevingsplan
 Als een gemeente een omgevingsplan wil wijzigen, dan stelt de gemeente deze per 1/1/21 vast conform de eisen van de 

Omgevingswet. Het gewijzigde deel van het plan voldoet aan de provinciale instructieregels en aan de instructieregels uit 
hoofdstuk 5 van het Besluit kwaliteit leefomgeving. De wijziging wordt met behulp van de geldende standaard ontsloten via 
de landelijke voorziening.

5. Vergunningen & meldingen
 Techniek: Per 1/1/21 is het bevoegd gezag (en/of haar uitvoeringsorganisatie) in staat om conform de daarvoor geldende 

standaard een aanvraag of melding (art. 14.1 Ob) vanuit de landelijke voorziening te ontvangen.
 Indieningsvereisten : Per 1/1/21 stellen provincie, waterschap en gemeente de informatie beschikbaar die nodig is om een 

aanvraagformulier in de landelijke voorziening samen te kunnen stellen, waarin ook de door hen gestelde 
indieningsvereisten zijn meegenomen.

 Proces: Per 1/1/21 is het bevoegd gezag (en/of haar uitvoeringsorganisatie) voorbereid op de gewijzigde 
vergunningenprocedure conform de eisen van de Omgevingswet Hieronder valt het kunnen verwerken van een enkelvoudige 
en een meervoudige aanvraag. 

 Beoordeling: Per 1/1/21 is het bevoegde gezag (en/of haar uitvoeringsorganisatie) instaat om aanvragen voor 
omgevingsvergunningen te beoordelen conform de eisen van de Omgevingswet.



Provincie
Omgevingsverordening

Per 1/1/21 heeft een provincie een vastgestelde omgevingsverordening die 
voldoet aan de eisen van de Omgevingswet (hoofdstuk 7 van het Besluit 
kwaliteit leefomgeving). De omgevingsverordening is met behulp van de 
geldende standaard ontsloten via de landelijke voorziening.



Waterschappen: Beschikbare implementatie 
strategieën 3 varianten

Variant 1
Nieuwe regels doelgericht 

opstellen

Variant 2
Bestaande regels 

doelgericht verbinden

Variant 3
Bestaande regels 

digitaliseren



Migratie plannen (omgevingswetbesluiten) 

Nu:

• Gemeenten ontsluiten info via ruimtelijke plannen.nl met verschillende 
kwaliteit (IMRO)

Per 1-1-2021

• Gemeenten: tijdelijk omgevingsplan als onderdeel van de bruidsschat, per 
1-1-2021 in ieder geval klaar om te kunnen wijzigen 

• Nieuwe omgevingswetbesluiten in nieuwe taal beschikbaar via nieuwe loket 
(DSO-LV)
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Bruidsschat en DSO

11/9/19

• Bruidsschat wordt in DSO-LV zichtbaar als stukjes omgevingsplan en 
waterschapsverordening

• de bruidsschatbepalingen uit het Invoeringsbesluit worden omgezet 
naar TPOD Omgevingsplan en TPOD Waterschapsverordening
formaat, en gekoppeld worden aan de juiste werkingsgebieden 
(ambtsgebied gemeente en waterschap). 

• In die vorm worden ze doorgeleverd aan DSO-LV en getoond als 
stukjes omgevingsplan en waterschapsverordening

• Gemeentes en waterschappen kunnen deze content vervolgens zelf 
aanvullen / wijzigen / vervangen



Overgangsfase omgevingsplan

11/9/19

• Gemeenten krijgen tot (beoogd) 2029 voor maken omgevingsplannen

• Tot die tijd blijft oude content Ruimtelijke Plannen beschikbaar 

• Per 2021 staat bruidsschat als stukjes omgevingsplan per gemeente in 
DSO-LV

• Inclusief levering toepasbare regels voor indienen activiteiten uit de 
bruidsschat

• Gemeenten moeten zelf toepasbare regels maken voor digitaal checken 
voor lokale producten

• Overgang per gebied, of themagewijs



Keuze onderwerpen

11/9/19

• Koppelen met het Digitaal Stelsel

• Dienstverlening en toepasbare regels

• Vergunningverlening 

• Van plan tot publicatie

• .....?

• .....?
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