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29-1-2020(Technisch) aansluiten op het DSO

Waardeketen DSO

“Software en koppelingen zijn 
randvoorwaarden voor het  
invullen van de wettelijke 

plichten uit de omgevingswet, 
maar ook voor continuïteit van 

dienstverlening en 
ketensamenwerking”
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DSO Architectuur
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Strategie aansluiten:
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• Integratiestrategie/ Digikoppelingen

• STAM/VTH

• PLAN/Publiceren Omgevingsplan

• STTR/Toepasbare regels



Wat zijn toepasbare regels?
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Hoofdstructuur

• De gemeente maakt een omgevingsplan

• Met daarin per activiteit de locatie

• Toepasbare regels worden aan de activiteit gekoppeld 

Voorbeeld: 

• Omgevingsplanactiviteit

• Kappen van een boom - (gemeente X)

• TR bestand Check

• TR bestand Maatregelen

• TR bestand Aanvragen



Uitkomsten van toepasbare regels
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Hoe wordt het DSO gevuld?
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Het Rijk vult het DSO met vragenbomen voor checken als een formulier voor 

indienen voor:

• De rijks algemene regels (Bal / BBL)

• De Bruidsschatregels:

• Voor zowel checker vergunning/meldingsplicht

• Algemene regels (voor de topactiviteiten)

• Zorgt voor alleen een indieningsformulier voor de ‘losgelaten’ 

rijksregels als voor de indieningsvereisten zoals die nu in het Bor voor 

de lokale regels (NB hier zit geen check vragenboom bij). 
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Wat moeten overheden zelf regelen?
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• De lokale aanvraagformulieren van de gemeenten en waterschappen 

die geen onderdeel zijn van de bruidsschat en de formulieren voor 

een eventuele melding 

• Het rijk maakt niet de check vragenbomen: 

• voor een aantal specifieke regels uit bruidsschat die tot op heden 

niet in bestemmingsplannen maar alleen in gemeentelijke 

verordeningen zijn opgenomen. Dit zijn kappen, uitweg maken of 

veranderen, handelsreclame maken, aanleggen / 

grondwerkzaamheden, alarminstallatie aanleggen, opslaan van 

roerende goederen (zoals voorwerpen op of aan weg). 

• voor lokale regels van gemeenten, provincies en waterschappen



Wat regelt het rijk niet aan indieningsformulieren?
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Er is geen indieningsformulier voor meldingen voor:

• Kappen

• Uitweg maken of veranderen 

• Alarminstallatie

• Handelsreclame

• Roerende zaken

• Aanleggen grondwerkzaamheden

Er is ook geen indieningsformulier voor:

• Slopen in een beschermd stads- of dorpsgezicht

• Uitvoeren van een werk, niet zijnde bouwwerk

• Monument anders dan rijksmonument

• Bodemenergie systemen



Wat regelt het rijk niet aan checker vragenbomen?
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Er wordt centraal geen checker opgesteld voor:

• een aantal specifieke regels uit bruidsschat die tot op heden niet in 

bestemmingsplannen maar alleen in gemeentelijke verordeningen zijn 

opgenomen. Dit zijn:

• Kappen

• uitweg maken of veranderen

• handelsreclame maken

• aanleggen / grondwerkzaamheden

• alarminstallatie aanleggen

• opslaan van roerende goederen (zoals voorwerpen op of aan weg).

• lokale regels van gemeenten, provincies en waterschappen


