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DSO en wetgeving

24/4/20

- DSO-LV en wetgeving over DSO

- Wettelijke verankering DSO en gebruikte standaarden (STOP-TPOD, 

STAM en STTR)

- Archivering

- Gegevensbescherming en privacy

- Implementatie DSO

- Wettelijk minimum: wat moeten aansluitende overheden minimaal?

- Overgangsrecht Omgevingswet

- Omgevingsplan

- Omgevingsvergunning

- Projectbesluit



Relatie DSO LV – wetgeving over DSO
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• Via Invoeringswet Omgevingswet wordt DSO-hoofdstuk van de 

Omgevingswet gevuld

• Nadere regeling in Invoeringsbesluit en Invoeringsregeling

- Invoeringsbesluit ligt voor advies bij Raad van State

- Invoeringsregeling is af en wordt binnenkort genotificeerd 

• DSO-hoofdstukken zijn nu afgestemd op basisniveau DSO-LV 

• Dat betekent dat t.z.t. voor uitbouw mogelijk wijziging van regelgeving 

nodig is

• Wetgeving m.b.t. DSO bepaalt dingen als:

• Wanneer is het voor initiatiefnemers verplicht DSO te gebruiken?

• Wat moet verplicht door bevoegd gezag via DSO worden aangeleverd?

• Privacy en gegevensbescherming



Onderwerpen

Uit Invoeringswet OW

 Elektronische aanvragen, meldingen e.d. (16.1/20.28 Ow)

 Gegevensbeheer (20.24 Ow)

 Verwerking persoonsgegevens (20.25 Ow)

 Informatievoorziening (20.26 Ow)

Daarnaast:

 Bekendmaking besluiten (Wep)



Aanvragen, meldingen e.d.

• Initiatiefnemer heeft de keuze tussen een papieren route en indiening 
via DSO-LV (artikel 16.1 Ow en Awb / art. 14.1 Ob)

• Alle aanvragen en meldingen o.g.v. de Ow gaan digitaal via DSO-
LV, ook uit aanvullingswetten, tenzij in wetgeving actief uitgezonderd 
(vb. jachtgeweeractiviteit)

• Als aanvraag via DSO-LV: ook bevoegd gezag of behandeldienst 
gebruikt LV (art. 20.28 lid 1 Ow)

• Overheden stellen informatie beschikbaar voor elektronisch formulier 
in DSO-LV (art. 20.28 lid 2 Ow / art. 14.2 Ob). Bijv. lokale/specifieke 
aanvraagvereisten. 

• NB: verplicht voor wie zelf vergunning-/meldingsplicht instelt!

• Levering informatie voor formulier vlgs. systeembeschrijving: 
Standaard Toepasbare Regels (STTR) (art. 16.5/16.6 Or). 



Aanvragen, meldingen e.d. (vervolg)

• Als ingediend bij DSO-LV: signaal naar bevoegd gezag (art. 14.7 Ob).

• Bevoegd gezag haalt een aanvraag op in de landelijke voorziening en 
brengt deze over naar het eigen (zaak)systeem.

• Koppeling van systemen op DSO-LV, vlgs. systeembeschrijving: 
Standaard Aanvragen en Meldingen (STAM) (art. 16.5 Or).

• Ieder bevoegd gezag archiveert ingediende aanvragen en meldingen 
inclusief alle bijlagen en correspondentie voor zichzelf.

• DSO-LV heeft geen archieffunctie voor aanvragen en meldingen, alle 
informatie die hierop staat wordt na verloop van tijd gewist.



Gegevensbeheer en bescherming persoonsgegevens 
(afdeling 14.3 Ob)

 Verwerkingsverantwoordelijke(n) (art. 14.8 Ob)

 In DSO-LV: minister

 In eigen zaaksysteem: bevoegd gezag

 In samenwerkfunctionaliteit: minister en initiator samenwerking 
gezamenlijk (verder uitgewerkt in afdeling 16.4 Or)

 Categorieën persoonsgegevens

 Toegang tot LV (art. 14.9 Ob)

 Doorgeleiden berichten (art. 14.10 Ob)

 Samenwerken (art. 14.10b Ob)

 Operationele werking LV (o.a. log) (art. 14.11 Ob)

› Bewaartermijnen

› Verstrekking persoonsgegevens bij samenwerken



Samenwerkfunctionaliteit (afdeling 14.2 a Ob)

› Samenwerken aan behandelen aanvragen en beoordelen 
meldingen en gegevens en bescheiden

› Uitwisselen van gegevens tussen bestuursorganen onderling en 
met adviseurs (zoals mede BG of veiligheidsregio)

› Gebruik niet verplicht

› Bevoegd gezag mag ook

andere tools gebruiken

(bv. Sharepoint)
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Publicatie van besluiten

 Wet elektronische publicaties (Wep):

 Gebruik van Standaard Officiële Publicaties (STOP), volgens het voor het type 
besluit voorgeschreven ToepassingsProfiel Omgevingsdocumenten (TPOD) 
(Rep) -> aanleveren van besluiten aan LVBB

 Via LVBB wordt gezorgd voor bekendmaking van besluiten in eigen 
elektronisch publicatieblad

 Mededeling van ontwerp, idem

 LVBB levert automatisch door naar DSO-LV, dat geconsolideerde versie toont

 Bij strijdigheid (in theorie): bekendgemaakte versie telt! 

 Ob (via Ib)

 Mededeling voorgeschreven voor de ontwerpen van diverse besluiten



Informatievoorziening in DSO

 Taak Kadaster ontsluiten in DSO (art. 14.4 Ob):
 Omgevingsdocumenten

 Or: besluiten/ontwerpen waarvoor STOP is voorgeschreven

 Geldende besluiten uit ruimtelijkeplannen.nl

 Informatie over status besluiten

 Taak bevoegd gezag (art. 14.5 Ob):
 Leveren statuswijziging van besluit na bekendmaking, tbv Kadaster

 Or: via LVBB

 Facultatief bevoegd gezag:
 Toepasbare regels voor checken 

 Or: volgens STTR



Wettelijk minimum – wat moet met DSO?
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Rijk

• Omgevingsvisie vastgesteld en in DSO-LV

• Kan tot inwerkingtreding ook nog via IMRO

• Maar graag via STOP-TPOD en DSO-LV

• Omgevingsregeling af en in DSO-LV

• Projectbesluit kunnen vaststellen cf. Omgevingswet

• Waarschijnlijk publicatie in STOP-TPOD via LVBB

• Toepasbare regels (vragenbomen) in DSO-LV voor alle 
aanvragen en meldingen uit rijksregelgeving, inclusief 
bruidsschat

• Aanvragen en meldingen kunnen (laten) ontvangen uit 
DSO-LV en deze (laten) afhandelen



Wettelijk minimum – wat moet met DSO?
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Provincie

• Omgevingsvisie vastgesteld en in DSO-LV

• Kan tot inwerkingtreding nog via IMRO

• Maar graag via STOP-TPOD en LVBB

• Omgevingsverordening vastgesteld en in DSO-LV

• Moet bekend gemaakt met STOP-TPOD via LVBB 

• Inclusief eventuele instructies en voorbereidingsbesluiten

• Ontwerp kan evt. nog wel via IMRO

• Bijbehorende toepasbare regels (vragenbomen) in DSO-LV als 

verordening vergunning/meldingsplichten bevat

• Aanvragen en meldingen kunnen (laten) ontvangen uit DSO-LV en 

(laten) afhandelen

• Nog in ontwikkeling: TPOD Programma



Wettelijk minimum – wat moet met DSO?
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Waterschap

• Als waterschapsverordening (inclusief bruidsschat) wordt 
gewijzigd: bekendmaken d.m.v. STOP-TPOD via LVBB

• Als daar vergunning- of meldingsplichten in zitten: 
toepasbare regels (vragenbomen) in DSO-LV

• Projectbesluit kunnen vaststellen cf. Omgevingswet

• Waarschijnlijk publicatie in STOP-TPOD via LVBB

• Aanvragen en meldingen kunnen (laten) ontvangen uit 
DSO-LV en (laten) afhandelen



Wettelijk minimum – wat moet met DSO?
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Gemeente 

• Als omgevingsplan (incl. bruidsschat) wordt gewijzigd: 
bekendmaken d.m.v. STOP-TPOD via LVBB

• Als daar vergunning- of meldingsplichten in zitten: 
toepasbare regels (vragenbomen) in DSO-LV

• Aanvragen en meldingen kunnen (laten) ontvangen uit 
DSO-LV en (laten) afhandelen

• Nu nog in ontwikkeling: leveren contour + link naar 

kennisgevingen van vergunning voor buitenplanse afwijkactiviteit 

t.b.v. tonen in DSO-LV

• Gaat zo veel mogelijk via bestaande route (DROP)

https://vng.nl/publicaties/minimale-acties-omgevingswet

https://vng.nl/publicaties/minimale-acties-omgevingswet


Overgangsrecht en DSO
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- Overgangsrecht stelselherziening staat in 
Invoeringswetgeving

- Overgangsrecht heeft gevolgen voor implementatie DSO-LV:

- Overgangsrecht lopende procedures

- Overgangsfase omgevingsplan tot (beoogd) 2029 

- Overgangsfase waterschapsverordening tot (beoogd) 
2023

- Bruidsschat voor omgevingsplan en 
waterschapsverordening

- Overgangsfase projectbesluit tot (beoogd) 2029



Wat gebeurt er bij inwerkingtreding?
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• Aanvragen en meldingen ingediend t/m de dag voor 
inwerkingtreding van de Ow afhandelen via oud recht en via 
huidige voorzieningen (achterkant OLO blijft in de lucht)

• Planprocedures (bv. bestemmingsplanwijziging) die formeel 
starten t/m de dag voor inwerkingtreding Ow afhandelen via 
oud recht (achterkant RP.nl blijft in de lucht)

• NB via deze route is het technisch niet mogelijk de 
bruidsschat te muteren

• Aanvragen en meldingen vanaf de dag van inwerkingtreding 
lopen via DSO-LV

• Bekendmakingen van omgevingswetbesluiten waarvoor 
STOP-TPOD verplicht wordt lopen via LVBB naar DSO-LV



Wat gebeurt er bij inwerkingtreding?
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• STOP-TPOD in elk geval verplicht voor:

- Omgevingsregeling

- Omgevingsvisie

- Omgevingsverordening

- (wijziging van) waterschapsverordening

- (wijziging van) omgevingsplan

- (waarschijnlijk) projectbesluit

- Reactieve interventie

- Instructie

- Voorbereidingsbesluit

• STOP-TPOD mogelijk toekomstig ook verplicht voor:

- Programma, Aanwijzingsbesluit N2000, kennisgeving 

afwijkvergunning



24/4/20



Overgangsfase omgevingsplan (tot 2029)
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- Oude content RP.nl beschikbaar via overbruggingsfunctie in DSO-LV

- Twee manieren van overgaan:

- Gebiedsgewijs

- Regel/themagewijs (NB dit zorgt mogelijk voor dubbele content!)

- Pons zorgt ervoor dat RP.nl op zwart kan voor gebied waar content 

hiervan niet meer van toepassing is

- Rijk zet bruidsschat als stukjes omgevingsplan per gemeente in DSO-LV, 

inclusief toepasbare regels voor indienen activiteiten uit de bruidsschat

- Gemeenten kunnen bruidsschat na inwerkingtreding zelf wijzigen

- Gemeenten moeten zelf toepasbare regels maken voor digitaal indienen 

vergunningen / meldingen uit eigen regelgeving



Overgangsfase waterschapsverordening
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- Waterschappen hebben tot 2023 om tot nieuwe 

waterschapsverordening te komen

- Oude verordening wordt niet getoond in DSO-LV – tenzij 

waterschap hem er zelf wel in zou zetten

- Waterschappen moeten zelf toepasbare regels maken voor 

vergunningen / meldingen ogv eigen verordening

- Per 2021 staat bruidsschat in de vorm van stukjes 

waterschapsverordening klaar in DSO-LV

- Inclusief toepasbare regels voor indienen activiteiten uit 

bruidsschat

- Waterschap kan deze na inwerkingtreding zelf wijzigen



Overgangsfase andere instrumenten
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Projectbesluit

• Gekoppeld aan overgangsfase omgevingsplan (dus: 2029)

• Muteren van omgevingsplan bij afwijken in projectbesluit 
niet verplicht zolang overgangsfase omgevingsplan loopt

• DSO-LV ondersteunt muteren omgevingsplan via 
projectbesluit niet meteen in 2021

• Gemeente moet afwijkingen verwerken die niet als mutatie 
binnen komen (vgl. Tracéwet)

• Tip: gebruik gestructureerde delen TPOD om dit 
gemakkelijker te maken



Meer vragen?
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• Informatiepunt Omgevingswet

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/contact/

informatiepunt.omgevingswet@rws.nl

• Geonovum beantwoordt vragen over inhoudelijke en 
domein-specifieke aspecten van de tpod’s via 
omgevingswet@geonovum.nl

• KOOP beantwoordt vragen over de generieke STOP 
standaard via stopstandaard@koop.overheid.nl

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/contact/
mailto:informatiepunt.omgevingswet@rws.nl
mailto:omgevingswet@geonovum.nl
mailto:stopstandaard@koop.overheid.nl

