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Kijk het is heel simpel, als je het ziet

18/12/19

Maar,

als je niet weet,

wat je niet weet, 

weet je ook niet, 

wat je zou moeten vragen, 

om te weten te komen, 

wat je zou moeten weten, 

om te kunnen doen, 

wat je moet doen, 

snap je?

Experts
in
de

dop!



Introductie DSO

18/12/19

• Wat houdt DSO in?

• Wat zijn de verschillen met de huidige situatie?

• Wat zijn de uitdagingen op korte en lange termijn

Keuzemenu

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

• Van huidige voorzieningen naar DSO: pad naar 1-1-2021

• Dienstverlening en toepasbare regels

• Wat te doen? Vergunningverlening, toezicht en handhaving als vertrekpunt

• .....?







Integraal beeld voor de gebruikers

18/12/19

Planmaker

Belanghebbende Vergunningverlener

Initiatiefnemer
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Regels op de Kaart

Vergunningscheck

Aanvragen

D
S

O
 m

ot
or Omgevingsdocumenten

Begrippen
Vragenbomen
Ruimtelijke Informatie

Rijk, Gemeenten, Provincies, Waterschappen





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



Vijf belangrijke veranderingen gerelateerd 
aan DSO

18/12/19

1. Nieuwe landelijk loket

2. Nieuwe ‘taal voor informatie-uitwisseling

3. Gewijzigde processen lokale overheden 

4. nieuwe softwarefunctionaliteiten lokale overheden

5. Intensievere samenwerking met keten- en uitvoeringspartners! 



Keuzemenu

18/12/19

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

• Van huidige voorzieningen naar DSO: pad naar 1-1-2021

• Dienstverlening en toepasbare regels

• Wat te doen? Vergunningverlening, toezicht en handhaving als vertrekpunt

• .....?



Wat zijn de 
koppelingen vanuit 
DSO met lokaal 
bevoegd gezag

• Ketens
• STAM. STTR en STOP



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 stellenInwinnen
Beschikbaar stellen Inwinnen

Van vraag tot informatie

Projectmap

STOP

Conclusieservice

Plansysteem Tools voor 
vragenbomen

VTH systeem
Zaaksysteem

STTR

STAM



Situatie voor implementatie

18-12-2019(Technisch) aansluiten op het DSO

LVBB

STAATSC

OZONOW CATAL

TOEP RGLS

OW LOKET

KNOOPPUNT

VIEWER

CHECKEN

INDIENEN

OPEN STELSEL

I-HUIZEN

PLANSOFTWARE

REGELSOFTWARE

BRONDATA EN REGISTERS

Bevoegde Gezag:
Planmaker

Bevoegde Gezag:
Regelmaker

Bevoegde Gezag:
Brondata beheerder

Burger en Bedrijven:
Eenieder

Burger en Bedrijven:
Initiatiefnemer

SAMENWERKEN
VTH / ZAAKSOFTWARE

Bevoegde Gezag of Behandeldienst
Vergunningverlener



18-12-2019(Technisch) aansluiten op het DSO

LVBB

STAATSC

OZONOW CATAL

TOEP RGLS

OW LOKET

KNOOPPUNT

VIEWER

CHECKEN

INDIENEN

OPEN STELSEL

I-HUIZEN

PLANSOFTWARE

REGELSOFTWARE

BRONDATA EN REGISTERS

Bevoegde Gezag:
Planmaker

Bevoegde Gezag:
Regelmaker

Bevoegde Gezag:
Brondata beheerder

Burger en Bedrijven:
Eenieder

Burger en Bedrijven:
Initiatiefnemer

VTH / ZAAKSOFTWARE

Bevoegde Gezag of Behandeldienst
Vergunningverlener

HANDHAVING

EVALUATIE

Bevoegde Gezag of Behandeldienst
Handhaver

Bevoegde Gezag:
Bestuurder

Situatie na implementatie

1

2

3

4

5
SAMENWERKEN

1

3

4

5

2

DSO-LV <->DSO-
BG Koppelvlakken

STOP/TPOD

STTR

Informatie Huizen

STAM (indienen)

STAM (samenw)

De beleidcyclus gesloten

..de beleidcyclus gesloten..

..samenhang juridische en 
toepasbare regels..

..bruikbare content voor 
voorinvullen..

..relatie initiatiefnemer en 
behandeldienst..

..samenwerken bij 
aanvragen..

..Open data overall 
ontsloten bij gezagen..



18 december 2019



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



Maken, Bekendmaken & beschikbaar stellen 
van omgevingswetbesluiten

18/12/19



DSO gebaseerd op API’s: application
programming interface

18 december 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!



Keuzemenu

18/12/19

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

• Van huidige voorzieningen naar DSO: pad naar 1-1-2021

• Dienstverlening en toepasbare regels

• Wat te doen? Vergunningverlening, toezicht en handhaving als vertrekpunt

• .....?



Pad naar 1-1-2021

• Landelijk
• Lokaal
• Continuiteit Dienstverlening
• Aansluiten, vullen en oefenen



Van huidige voorzieningen naar DSO-LV

18/12/19

• 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



Wat is de planning van rp.nl

18/12/19

• - Vanaf 1-1-2021 ontsluiting ruimtelijke plannen via dso

• - achterkant nog wel toegang voor bevoegd gezagen (als bronhouder)

• - Tot 2024 mogelijk om bestemmingsplannen oude stijl te uploaden

• - aandachtspunt: uitfasering afnemerservces



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

2019 20212020

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
Volledig afsluiten AIM

Start aansluiten op 
DSO-LV

Q2 2019

Start update / 
aanschaffen 
nieuwe 
software

Start nieuwe 
manier van 
werken



Langere termijn

20212019 2029

• Transformatie van organisaties en processen
• (leren) werken met nieuwe instrumenten, 

vergunningstelsels en dienstverleningsconcepten
• Organisatieontwikkeling, cultuur, samenwerken, 

overgangsrecht
• Specifiek DSO: uitbouw informatieproducten
• Overgangsrecht

Transitie
Transformatie



20212019 2029

Transitie
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
• Check in inhoud en vul waar nodig aan 

(toepasbare regels

Vorm een beeld van DSO-acties om 
OW-proof te zijn per 1-1-2021

Check de inbedding in je lokale 
Informatielandschap en zorg 

voor de juiste software

Regel de  koppelingen 
met het digitaal stelsel en 

de vulling waar noodzakelijk



• 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



18-12-2019

EbmS

Interbestuurlijk proces

Connecti-
viteit

Content

Applicatie
software

Lokaal proces

Aa
ns

lu
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Open stelsel DSO

Leveranciers

DSO
-LV

Vu
lle

n
O

ef
en

en

Standaarden

Centraal BGen
Bevoegd bezag en diensten



18/12/19

Aansluiten, vullen en oefenen!



Keuzemenu

18/12/19

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

• Van huidige voorzieningen naar DSO: pad naar 1-1-2021

• Dienstverlening en toepasbare regels

• Wat te doen? Vergunningverlening, toezicht en handhaving als vertrekpunt

• .....?



Dienstverlening en 
toepasbare regels

• Relatie loket en toepasbare regels
• Uitleg concept
• Noodzakelijke competenties en aan de 

slag

18/12/19



Waar worden toepasbare regels gebruikt?

Moet ik een 
vergunning 
aanvragen als 
ik een boom ga 
kappen? 

Welke 
informatie 
moet ik 
aanleveren als 
ik een 
vergunning wil 
aanvragen of 
een melding 
moet doen?

Welke 
maatregelen 
moet ik treffen? 



Wat zijn 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?



Bij de bouw van een bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan

IS GEEN VERGUNNING vereist als: 

Het bouwwerk niet verder dan 4 meter van het hoofdgebouw staat EN

Het bouwwerk niet hoger is dan… 5 meter EN 

Het bouwwerk niet hoger is dan het hoofdgebouw EN

Het bouwwerk niet hoger is dan 0,3 meter boven de bovenkant van het afscheidingsconstructie met de 
tweede bouwlaag van het hoofdgebouw. 

ANDERS wel een vergunning vereist. 

Wat als we het anders opschrijven?  



Wat is het concept?  

de
conclusie



Wat is een vragenboom?



Wat is het resultaat?



40



41



Zelf aan de slag!

- Stel multidisciplinair team samen
- Kies een onderwerp
- Pak bijbehorende juridische regels
- Schets een vragenboom
- Zowel voor check als aanvraag
- Analyseer het resultaat 
- Corrigeer waar nodig

Later ga je aan de slag met software, 
methodiek en afstemming andere BG



Keuzemenu

18/12/19

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

• Van huidige voorzieningen naar DSO: pad naar 1-1-2021

• Dienstverlening en toepasbare regels

• Wat te doen? Vergunningverlening, toezicht en handhaving als vertrekpunt

• .....?



Wat te doen? VTH 
als vertrekpunt

• Dienstverlening
• Samenhang kerninstrumenten
• Digitalisering en processen
• Samenwerking
• Expertise

18/12/19



DienstverleningSamenhang 
kerninstrumenten

Digitalisering en 
processen

Samenwerking 
regio

Expertise





Dienstverlening

• Aanvragen digitaal kunnen ontvangen (inclusief afspraken eventuele 
doorgeleiding via loket )

• Voor blijvende ‘olo’  taken digitale aanvraagmogelijkheid
• Communicatie over proces/ inhoud richting initiatiefnemer/belanghebbende
• Vooroverleg - Omgevingstafel (incl inregelen loket)
• Ook inregelen informatieplicht (niet via dso-lv)

Winst pakken in standaardproducten en snelservices!



Samenhang kerninstrumenten

18/12/19

• Opschonen/fouten uit bestemmingsplan
• Tijdpad omgevingsplan; Thema/gebieds of opbouw
• check bruidsschat op eventuele huidige strengere regels t.b.v. STTR
• Legesverordening
• Standaarddocumenten

• Opschonen huidige verordeningen

En diverse andere thema’s zoals rol raad, samenhang verordeningen en 
plannen, participatie bij buitenplanse planactiviteiten, etc



18/12/19





Samenwerken

18/12/19

• Aanpassen en/of nieuwe samenwerkingsafspraken bij initiatief en 
behandeling/ toezicht en handhaving

• Mandatering/overdracht bevoegd gezag?
• Samenwerkingsafspraken/ vastleggen met OD’s

• Interbestuurlijke regels en eventueel toepasbaar maken (natuur, bodem, water? minimaal)

• Gezamenlijke kennis ontwikkeling inhoud / gezamenlijke experts toepasbare regels?



Expertise

18/12/19

• Opleiden medewerkers Omgevingswet (incl wkb)

• Toepasbare regels (doen….) wie? Organiseren in Samenwerking?

• Oefenen met met inhoud, dso en processen (burger, horcea, boer en complex bedrijf) 



Digitalisering en processen

18/12/19

• Realiseren STAM/digikoppeling

• STTR voor  minimaal ‘olo-taken’ 

• Samenwerkingsfunctionaliteit voldoende, werkafspraken over gebruik?

• Oefenen en inregelen processen; (inclusief nieuwe leges): werken met  digitale systemen; 
doorwerking wkb

• Overzicht welke afspraken nodig proces en documenten delen met uitvoeringsorganisaties en 
adviesbg’s

• Mandaat/delegatie (ook dso-technisch)

• Ontsluiten omgevingswetbesluiten via LVBB (voor provinvies geldt geen overgangsrecht!)



18-12-2019(Technisch) aansluiten op het DSO

Waardeketen DSO

EbmS

Interbestuurlijk proces

Connecti-
viteit

Content
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Centraal BGen

Bevoegd bezag en diensten



Keuzemenu

18/12/19

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

• Van huidige voorzieningen naar DSO: pad naar 1-1-2021

• Dienstverlening en toepasbare regels

• Wat te doen? Vergunningverlening, toezicht en handhaving als vertrekpunt

• .....?



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

http://www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/
http://www.omgevingswetportaal.nl/


Vraagt u maar…!

18/12/19Informatiepunt Omgevingswet



Generieke aanvullingen

• doel
• de wet (juridische aspecten)
• anders werken
• Nieuwe omgevingsloket



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



Planning



Zes kerninstrumenten
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