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Migratie Experts

29/1/20

• Groot behoefte (IM en Programmamanagers)

• Invulling

• Aanmeldingen via Migratie coördinator/RIO

• Planning via Migratie coördinator

• Wat bieden wij:

• Expert kennis van leveranciers en aansluit strategieën

• Expert + RIO

• Behoefte:

• Strategie aansluiting DSO-LV

• Vertaling minimumlijst naar projectplanning

• Aanmelden:

• Informatiepunt of RIO



Minimum lijst 1-1-2021

Voor het invullen van de onderstaande eisen moet ik iets met ICT: koppelen met 

DSO-LV, software en/of dienstverlening aanschaffen.  

Wettelijk verplicht:

• Kunnen ontvangen aanvragen en meldingen 

• Kunnen wijzigen omgevingsplan 

• Proces behandelen vergunningaanvragen en meldingen ingericht 

• Kunnen aanleveren indieningsvereisten

Niet wettelijk verplicht, maar sterk aanbevolen voor gelijke niveau dienstverlening:

• Kunnen opstellen en aanleveren vragenbomen vergunningcheck en evt. 

aanvragen.
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Demo DSO
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Wat moet je zelf dus doen?

29-1-2020

• Inventariseren aanvullende vragen OLO aanvraagformulier kappen, 

inritten, reclame, etc. en aanleveren Omgevingsloket.

• Inventariseren eigen TOPactiviteiten

• Omzetten checks in OLO voor kappen, inritten, reclame, naar het 

omgevingsloket.

• Inventariseren uit te voeren taken OD en provincie.

• Eigen website actueel (links, bijv meldingscheck kappen)



Kunnen ontvangen aanvragen en meldingen

Per 1/1/21 is het bevoegd gezag (en/of de uitvoeringsorganisatie) in staat om 
conform de daarvoor geldende standaard een aanvraag of melding (art. 14.1 
Ob) vanuit de landelijke voorziening te ontvangen.

Showstopper als dit niet werkt!

 ICT belangrijk voor invullen deze eis

 Let op: optie ontvangen aanvragen en meldingen via mail vervalt, evenals optie 

FTP server

 Gebruik digikoppeling wordt verplicht

 Oude standaard (STUF-LVO) vervangen door nieuwe (STAM) 

Dat betekent aanpassingen in VTH software en mogelijk zaaksoftware

 Aangeleverde gegevens kunnen veranderen

 Aangeleverde gegevens kunnen verschillen per type aanvraag 
1 maart 2017Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Eis 
(juridisch)



Kunnen wijzigen omgevingsplan

Als een organisatie een omgevingsplan of verordening wil wijzigen, dan stelt de 

organisatie deze wijziging 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.

 Omgevingsplan hoeft dus niet klaar op 1-1-21

 Maar verplicht áls je de regels wilt wijzigen

 Gemeente redelijk ‘op slot’ als men het tijdelijk omgevingsplan niet kan wijzigen

 Bepaal tijdig ‘Insteek’ en beoogde structuur van het plan

 Bepaal de stappen waarin het omgevingsplan opgebouwd zal worden

 Plansoftware beschikbaar

 Medewerkers opgeleid

 Welke gebiedsontwikkeling moet vroeg in 2021 in procedure? 1 maart 2017

Eis 
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Proces behandelen vergunningaanvragen en 
meldingen ingericht

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. 

 Zowel enkelvoudige als meervoudige aanvragen

 8 weken termijn (of 8+4 in geval van advies met instemming)

 Samenwerkingsafspraken met ketenparters / uitvoeringsorganisaties

 Raadsbesluiten: Adviesrecht raad, Participatie eis, Adviescommissie, Analoog 

indienen

 Zie ook: Spiekbriefje omgevingsvergunning

1 maart 2017

Eis 
(juridisch)



Kunnen aanleveren 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.

 Let op: het aanvraagformulier in de landelijke voorziening bestaat uit 

toepasbare regels. 

 Voor beheren/aanpassen later is dus ToepasbareRegel-software  en kennis 

nodig 

 Met de bruidsschat krijgen alle gemeenten een initiële set indieningsvereisten; 

verwachting dat die in eerste instantie prima volstaat

 Lees bruidsschat, en volg traject ‘opstellen indieningsvereisten’ van VNG en AanDeSlag

 Mogelijk paar ‘exoten’ die actie vragen (uitzonderingen!!)
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Kunnen opstellen en aanleveren vragenbomen 
vergunningcheck

De gemeente is in staat om toepasbare regels voor de vergunningcheck

op te stellen en aan te leveren aan de landelijke voorziening, conform de 

daarvoor geldende standaard ; Per 1/1/21 tenminste voor die activiteiten 

waarvoor het uitvoeren van een vergunningcheck nu ook al mogelijk is  

(gelijkblijvend dienstenniveau)

 Geen juridische verplichting, wel bestuurlijke afspraak 

 Flink deel van de vragenbomen wordt aangeleverd met de bruidsschat

 Lokale vragenbomen uit OLO gaan niet mee, de moet de gemeente maken

 Kappen, Uitrit, Handelsreclame, Alarminstallatie 

 VNG stelt voorbeeldregels op (juridisch én toepasbaar) 

 Toepasbare regel software is noodzakelijk
1 maart 2017

Advies



Landelijke Voorziening

Landelijke Voorziening 
Bekendmaken en 

Beschikbaar stellen (LVBB)

Register Toepasbare Regels 
(RTR)

Stelselcatalogus

PLANVTH Regels

Lokale voorzieningen

Het digitaal stelsel: landelijke inrichting vs lokaal



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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