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Langere termijn 

2021 2019 2029 

• Transformatie van organisaties en processen 

• (leren) werken met nieuwe instrumenten, 
vergunningstelsels en dienstverleningsconcepten 

• Organisatieontwikkeling, cultuur, samenwerken, 
overgangsrecht 

• Specifiek DSO: uitbouw informatieproducten 

• Overgangsrecht 
 

Transitie Transitie 

Transformatie Transformatie 



2021 2019 2029 

Transitie Transitie 

Transformatie Transformatie 

Migratie 

Wat staat ons te doen tot 1-1-2021 

• Van huidige voorzieningen naar DSO-LV 

• Startsituatie inhoud (bruidsschat) 

• Continuïteit dienstverlening bij inwerkingtreding 

 

• Lokale context en informatielandschap 

• Implementatie nieuwe of aanpassing lokale 
software 

• Integratie, standaarden en samenwerken 

 

• Koppelingen en techniek van aansluiten 

 

 

 

Aansluiten op het DSO tussen nu en 2021 

Digitaal stelsel en uw ICT-landschap 

Gegevens en koppelingen  
in het digitaal stelsel 



• Helderheid over het minimum op 1-1-2021 

 

• Landelijk en vanuit koepels: 

• Faciliteren leveranciers en overheden in aansluiten op DSO-LV 

• Zorgen voor een voorspelbare en zorgvuldige overgang van ‘oud’ naar ‘nieuw’ 

• Overzien het complete speelveld: overheden, initiatiefnemers en andere betrokkenen 

 

• Vanuit bevoegd gezagen en omgevingsdiensten: 

• Voorbereid zijn op decentralisatie regelgeving en bevoegdheden 

• Vraagbomen (deels bruidsschat), mandateren/toevoegen behandeldienst 

• Vergunningsaanvragen ontvangen, doorsturen en kunnen samenwerken 

• Technische koppelingen en autorisaties t.b.v. DSO-LV 

 

 

Samen optrekken is cruciaal!  

 

Waarborgen continuïteit dienstverlening 



Vijf criteria – Wat moeten overheden minimaal kunnen 

& voorbereid hebben 

✔  ︎

Criterium 1: Omgevingsvisie 

Criterium 2: Omgevingsverordening 

Criterium 3: Projectbesluit 

Criterium 4: Omgevingsplan 

Criterium 5: Vergunningen en meldingen 

Rijk Provincie Waterschap Gemeente 



Inzoomen: minimumlijst gemeente 
• Absolute minimum (Rapportcijfer: 5,5) 

• In staat zijn Omgevingsplan te publiceren 
• Bruidsschat indieningsvereisten (Toepasbare regels)  aanpassen 

- Behandeldienst toevoegen 
• Aanvraag kunnen ontvangen via Digikoppeling in VTH of Zaaksysteem 

 
• Gelijke dienstverlening (Rapportcijfer: 7) 

• Topactiviteiten toepasbaar 
• Omgevingsvisie 
• VTH digitaal aangesloten 
• Terugkoppeling naar aanvrager via MijnOverheid Berichtenbox 
• Ketensamenwerking afgesproken 

 
• Extra (Rapportcijfer: 8) 

• Externe bronnen ontsluiten 
• Toepasbare regels op nieuw beleid 
• Beleid beschikbaar in Omgevingsplan 
• Ketensamenwerking digitaal ondersteund 

 
 

13-11-2019 



Faciliteren leveranciers en overheden in aansluiten 

13/11/19 

Aansluiten: 

- Omgevingen en heldere procedures rond aansluiten (ambitie: unattended) 

- Werking van de totale keten staat centraal (releases op niveau van stelsel) 

- Backwards compatible standaarden 

 

Overleg en organisatie: 

- Overgang van ontwikkelen naar beheer, meer nadruk op stabiliteit en voorspelbaarheid 

- Actieve overleggen met leveranciers STAM, STTR en STOP 

- Regionale ondersteuning migratie en transitie 

 

 



Voorspelbare en zorgvuldige overgang 

13/11/19 

• Wanneer maken initiatiefnemers gebruik van nieuwe voorzieningen 

• Hoelang blijven functionaliteiten van OLO/AIM en RP.nl in de lucht 

• Wat moeten bevoegd gezagen en omgevingsdiensten (minimaal) doen 

• Wat is de relatie met overgangsrecht 

• Cruciaal: eenduidige en integrale communicatie naar bevoegd gezagen en initiatiefnemers 

en andere betrokkenen 



Van huidige voorzieningen naar DSO-LV 

13/11/19 

 

 

 

 

 

• 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 

• Verschil in tempo en tijdspaden rond uitfasering functionaliteiten OLO/AIM 

en RP.nl 

 

 

 



Q1 Q2  Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

2019 2021 2020 

Ruimtelijke 
Plannen 

Bevoegd  
gezagen  
 

DSO-LV 

Continue verstrekking aan DSO bestemmingsplannen 
Start vormgeving beheerafspraken tactisch/operationeel 

Helderheid uitfasering afnemersservice 

1-1-2020 

Overdracht beheer AdS-Kadaster 

Communicatie uitfasering rp.nl 

1-3-2019 

Van Ruimtelijke Plannen naar DSO-LV 



Van Ruimtelijke Plannen naar DSO-LV 

Q1 Q2  Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

2019 2021 2020 

Ruimtelijke 
Plannen 

Bevoegd  
gezagen  
 

DSO-LV 

Continue verstrekking aan DSO bestemmingsplannen 
Start vormgeving beheerafspraken tactisch/operationeel 

Helderheid uitfasering afnemersservice 

1-1-2020 

Overdracht beheer AdS-Kadaster 

Start versterking 
communicatie  
Kwaliteits-
verbetering 
tijdelijke plannen 

Communicatie uitfasering rp.nl 

Q2 2019 

1-3-2019 

Q4  2019 

Start updaten 
+aanschaffen 
nieuwe 
software 

Start Aansluiten/uploaden DSO-LV 

Q1 2020 



Q1 Q2  Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

2019 2021 2020 

Ruimtelijke 
Plannen 

Bevoegd  
gezagen  
 

DSO-LV 

Website rp.nl op zwart 
Start uitfasering afnemersservice 

Continue verstrekking aan DSO bestemmingsplannen 
Start vormgeving beheerafspraken tactisch/operationeel 

1-1-2021 

DSO-loket neemt functies RP over 
Provinciale verordening zichtbaar via DSO-LV 
Rijksregelgeving zichtbaar via DSO-LV 

Helderheid uitfasering afnemersservice 

1-1-2020 

Overdracht beheer AdS-Kadaster 

Start versterking 
communicatie  
Kwaliteits-
verbetering 
tijdelijke plannen 

Start communicatie uitfasering rp.nl 

Q2 2019 

1-3-2019 

Q4  2019 

Start updaten 
+aanschaffen 
nieuwe 
software Start nieuwe manier van werken 

Van Ruimtelijke Plannen naar DSO-LV 

Start Aansluiten/uploaden  
DSO-LV 

Q1 2020 



Q1 Q2  Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

2019 2021 2020 

OLO/AIM 

Bevoegd  
gezagen  
 

DSO-LV 

Geen nieuwe  
aanvragen en  
meldingen  
meer via OLO/AIM 

Start vormgeving beheerafspraken tactisch/operationeel 

1-1-2021 

DSO-LV neemt alle functies over vanuit OW 
Toepasbare regels in loket t.b.v. continuïteit 
dienstverlening 

Start communicatie initatiefnemers 

1-1-2020 

Overdracht beheer vanuit programma AdS 

Plan van aanpak uitfasering OLO/AIM 
Plan Communicatie 

1-3-2019 
1-7-2021 

Volledig afsluiten OLO 

Van OLO/AIM naar DSO-LV 



Q1 Q2  Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

2019 2021 2020 

OLO/AIM 

Bevoegd  
gezagen  
 

DSO-LV 

Geen nieuwe  
aanvragen en  
meldingen  
meer via OLO/AIM 

Start vormgeving beheerafspraken tactisch/operationeel 

1-1-2021 

DSO-LV neemt alle functies over vanuit OW 
Toepasbare regels in loket t.b.v. continuïteit 
dienstverlening 

Start communicatie initatiefnemers 

1-1-2020 

Overdracht beheer vanuit programma AdS 

Plan van aanpak uitfasering OLO/AIM 
Plan Communicatie 

Q4 2019 

1-3-2019 

1-7-2021 

Overdracht aanvragen  
onder oude wet aan  
bevoegd gezagen 

Volledig afsluiten OLO 

Start aansluiten op 
DSO-LV 

Q2 2019 

Start update / 
aanschaffen 
nieuwe software 

Start nieuwe 
manier van 
werken 

Van OLO/AIM naar DSO-LV 



1-1-2021: decentraal, tenzij  

13/11/19 

Inhoud 

• Een inhoudelijke verschuiving van centraal naar decentraal op een groot aantal inhoudelijke domeinen 

(zoals milieuactiviteiten) 

• Dit heeft direct gevolgen voor vergunning-afhandeling en planvorming 

• Elk bevoegd gezag kan toezicht houden en handhavend optreden conform gesteld beleid/wetgeving.  

 

Proces 

• De beperking van de afhandeltermijn van voorheen ‘complexe’ vergunningen van 26 naar 8 weken.  

• De noodzaak tot integrale afweging 

• Interbestuurlijke samenwerking hierin.  

 



1-1-2021:  Bruidsschat en DSO - toepasbare regels 

13/11/19 

Het volgende wordt gemaakt voor 1-1-2021: 

- Minimaal voor alle activiteiten bruidsschat: vragenboom voor indienen 

- Alleen voor topactiviteiten: gebruiksvriendelijke vragenboom voor checken 

- DSO maakt eerst een centrale set voor gemeenten en waterschappen, die wordt na afstemming 

met de koepels vermenigvuldigd en voor 1-1-2021 per gemeente/waterschap in DSO geladen en 

gekoppeld aan het ambtsgebied 

- Vanaf 1-1-2021 zijn gemeentes en waterschappen zelf verantwoordelijk voor deze content. Ze 

kunnen deze naar believen aanvullen/wijzigen/vervangen door eigen content 

 

https://vng.nl/files/vng/agenda_attachments/topactiviteiten_toelichting_per_activiteit_20190705.p

df 

https://dmo.omgevingswet.overheid.nl/registratie-toepasbare-regels/ 
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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 





Overgangsfase omgevingsplan 
 

13/11/19 

• Gemeenten krijgen tot 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 

• 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 



1-1-2021: Het vergunningenproces  

13/11/19 

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.  

 



1-1-2021: Digitaal aanvragen 

13/11/19 

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

Invoeringsbesluit):  

• Aanvraag om een Omgevingsvergunning  

• Aanvraag om toestemming tot het treffen van gelijkwaardige maatregel  

• Aanvraag om een maatwerkvoorschrift  

• Meldingen  

  -  Informatieplichten  

  -  Elektronische aanvraag (via landelijke voorziening) kunnen ontvangen door BG (Art 20.26 

   Ow)  

• Aanvraag op papier nog steeds toegestaan (Artikel 16.1 lid 3 treedt nog niet in werking)  

 



1-1-2021 Samenwerken bij afhandeling en vooroverleg 
 

13/11/19 

• Samenwerken en integraliteit gaan niet over ICT 

• Afspraken maken over (basis) samenwerken met (keten-)partners 

• Mandateren behandeldienst 

• Keuze ICT-voorziening bij afhandelen vergunning 

1. Geïntegreerde oplossing 

• Werken vanuit Zaaksysteem DMS of VTH systeem 

• Integratie dmv API’s 

 

2. Inloggen en werken in de DSO-LV Samenwerkvoorziening 

 



1-1-2021 Samenwerken bij afhandeling en vooroverleg 
 

13/11/19 

• Leverancier VTH/Zaaksysteem/DMS voor het aansluiten 

• Werkproces VTH eigen organisatie 

• Werkproces VTH in de keten 

• Afspraken met uw ketenpartners 

• Stel een overzicht op van ketenpartners en de onderwerpen en rollen waarop zij bijdragen aan de uitvoering 

van de Omgevingswet. 

• Stel samen met elke ketenpartner een PDC op voor zijn bijdrage aan uw uitvoering van de Omgevingswet. 

• Verdiep de PDC’s met contactpersonen en uitvoerenden per product en dienst. 

• Leg afspraken vast over de kosten van levering van producten en diensten en de verrekening van leges. 

• Bekrachtig de samenwerkingsafspraken in een gezamenlijk ondertekend document. 

• Zorg dat alle betrokkenen goed geïnformeerd zijn over de gemaakte afspraken, stel een plan op om deze 

afspraken te implementeren 

 



DSO content 

Gebiedsoriëntatie 
Gebiedsanalyse 

Opstellen  
Omgevingsdocument 

Bekendmaken 
Beschikbaar stellen 

Oriënteren via 
Regels en Kaart 

Oriënteren via 
Vragenbomen 

Opstellen 
Indienen 

Ontvangen 
Beoordelen 

Behandelen 
Samenwerken 

Besluiten 
Bekendmaken 

Omgevings-
documenten 

Catalogus 
Toepasbare 

regels 
Aanvragen / 
Meldingen 

Werkmap 

Van plan tot publicatie  

Van idee tot afhandeling 

Informatie- 
producten 

Ruimte  
Bestemmingsplannen 

BGT, BAG 
ondergrond 

Generieke Digitale  
Infrastructuur 

Samenwerken 
Besluiten 

Opstellen 
Vragenbomen 

Bewerken Beschikbaar stellen 
Inwinnen 
Beschikbaar stellen 

Inwinnen 

Van vraag tot informatie 

Projectmap 

STOP 

Plansysteem Plansysteem 
Tools voor 
vragenbomen 
Tools voor 
vragenbomen 

VTH systeem 
Zaaksysteem 
VTH systeem 
Zaaksysteem 

STTR 

STAM 



Links in de welkomstmail 

13/11/19 

 

Workshops voor informatiemanagement 

Aansluiten op het DSO tussen nu en 2021 

Digitaal stelsel en uw ICT-landschap 

Gegevens en koppelingen in het digitaal stelsel 

 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/in-de-praktijk/digitaal-stelsel-0/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/in-de-praktijk/bouwstenen-stelsel/lokale-systemen/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/in-de-praktijk/bouwstenen-stelsel/lokale-systemen/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/in-de-praktijk/bouwstenen-stelsel/lokale-systemen/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/technisch-aansluiten/koppelvlakken/


Bedankt voor uw aandacht 

Tessa Evers 

Communicatieadviseur 

linkedin.com/in/tessaevers/ 

tessa.evers@minbzk.nl 

 


