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Chatvraag en -antwoord Webinar Snijvlak juridisch en 

technisch: wat staat er in de wet en wat is de impact op 

DSO 24 april 2020 

Chatvraag: Antwoord: 

Rechtspersoon /onderneming moet toch digitaal 

indienen? 

Die verplichting is inderdaad opgenomen in het 

Omgevingsbesluit, maar treedt nog niet direct in 

werking. In het huidige recht bestaat een vergelijkbare 

bepaling, ook die is echter nooit in werking getreden.  

Als een initiatiefnemer geen internet heeft en/of digitale 

vaardigheden kan het bevoegd gezag dan op basis van 

een schriftelijke of telefonische melding/aanvraag deze 

zelf in het DSO plaatsen op naam van de initiatiefnemer, 

zodat e.e.a. wel verder digitaal wordt ontsloten? 

Dat is inderdaad een optie, evenals samen invullen met 

de initiatiefnemer. Om iets namens een initiatiefnemer in 

het DSO te plaatsen moet de initiatiefnemer de plaatser 

hiertoe machtigen - dit geldt ook als het een bevoegd 

gezag is. Dit is niet nodig wanneer het formulier samen 

wordt ingevuld. Bovendien is het bevoegd gezag 

verplicht om schriftelijk aanvragen en melden mogelijk te 

blijven maken: burgers worden niet verplicht digitaal in 

te dienen, ook niet in de toekomst, maar kunnen altijd 

een papieren aanvraag of melding doen. In tegenstelling 

tot de huidige situatie worden hier geen standaard 

formulieren meer voor vastgesteld door de minister van 

BZK, dit moet het bevoegd gezag zelf doen. VNG, IPO en 

UvW ondersteunen hun leden hierbij.  

Waar vind ik actuele architectuurdocumentatie over de 

huidige stand van zaken van DSO, waarin de 

verschillende systemen zoals genoemd in het 3 minuten 

filmpje worden uitgelegd?  

Die informatie is te vinden op de website 

aandeslagmetdeomgevingswet.nl. Alle 

architectuurinformatie is vindbaar via het 

Ontwikkelaarsportaal. Hier staat de informatie die 

bedoeld is voor professionals over aansluiten op DSO-LV 

en het ontwikkelen van software die bedoeld is om aan 

te sluiten of te werken met DSO-LV bij elkaar. 

En is er een document waarin de verschillende 

standaarden met betrekking tot OW worden beschreven? 

De standaarden zijn ook beschikbaar via het 

Ontwikkelaarsportaal op 

aandeslagmetdeomgevingswet.nl, eveneens meerdere 

documenten die in meer of minder detailniveau een 

beschrijving van de standaarden geven.  

Wat regelt het Rijk wel en niet in het DSO? Het Rijk zorgt ervoor dat de regels van het rijk 

beschikbaar zijn in DSO, en dat alle aanvragen en 

meldingen die op grond van rijksregels moeten worden 

gedaan via het DSO kunnen worden ingediend. 

Daarnaast zorgt het Rijk voor gebruiksvriendelijke 

vergunning- en meldingenchecks voor de meest 

gebruikte activiteiten uit rijksregelgeving door burgers en 

mkb. Hiervoor levert het Rijk juridische regels aan via 

STOP-TPOD en toepasbare regels via STTR. Het Rijk 

zorgt er bovendien voor dat de bruidsschat in de vorm 

van stukjes omgevingsplan en stukjes 

waterschapsverordening met de bijbehorende toepasbare 

regels voor elke gemeente en elk waterschap wordt 

klaargezet in DSO-LV. Vanaf de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet kunnen gemeenten en waterschappen 

deze zelf muteren. Het Rijk zorgt er ook voor dat de 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/
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Chatvraag: Antwoord: 

Nationale Omgevingsvisie in DSO-LV te vinden is, deze 

wordt aangeleverd door middel van STOP-TPOD.  

Wordt bijvoorbeeld Aanvullingsspoor bodem er ook in 

verwerkt qua aanvragen en meldingen? 

Klopt, wordt inderdaad verwerkt. 

Is er al een standaardformulier DSO beschikbaar, zodat 

we kunnen nalopen of we als gemeente nog zaken 

moeten toevoegen? 

Er komt geen standaard formulier voor het doen van 

aanvragen en meldingen via DSO-LV. Er komt wel een 

algemene set vragenbomen, die aan elke initiatiefnemer 

wordt voorgelegd. Hierbij kan gedacht worden aan NAW-

gegevens en dergelijke. Vervolgens krijgt de 

initiatiefnemer vragen voorgelegd op basis van welke 

activiteiten hij zegt te willen aanvragen of melden. Deze 

worden voor rijksregelgeving inclusief de bruidsschat 

gemaakt en aangeleverd door het Rijk. Inhoudelijk 

corresponderen de vragen in elk geval met de 

indieningsvereisten op grond van de rijksregelgeving: 

doel is dat een aanvraag die door middel van de 

vragenbomen wordt ingediend in beginsel ontvankelijk is. 

De vragenbomen worden door het Rijk vanaf Q4 2020 

klaargezet in de preproductie-omgeving van DSO-LV, 

naarmate ze gereed komen. Uiteraard is het de bedoeling 

om de set voor het indienen en aanvragen ruim voor de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet compleet te 

hebben. Gemeenten zijn overigens niet zomaar bevoegd 

om zaken toe te voegen aan vragenbomen van het Rijk. 

Zij kunnen de vragenbomen uit de bruidsschat wel zelf 

muteren, die worden immers per 1-1-2022 van hen. In 

aanvulling op reguliere rijksregelgeving extra 

indieningsvereisten stellen en dus vragenbomen 

opstellen mag voor zover de gemeente daar op grond 

van diezelfde rijksregelgeving bevoegd toe is - 

bijvoorbeeld door middel van maatwerkvereisten op 

grond van het Bal.  

Wat is de termijn waarna aanvragen en meldingen 

gewist? 

Termijn is een jaar, maar kan op verzoek bevoegd gezag 

worden verlengd. 

Hoe speelt de Basisregistratie Ondergrond (BRO), 

onderdeel van het Stelsel van Basisregistraties, een rol in 

het DSO? 

De gegevens uit de basisregistraties worden als 

ondergrond gebruikt (de achtergrond waar je kaarten op 

ziet). Op termijn zal meer worden gedaan met de BRO, 

dat is onderdeel van de uitbouw van de DSO-LV.  

 

DSO gebruikt inderdaad de gegevens uit 

basisregistraties, dus in principe geen dubbele uitvraag 

daarvan 

Nadeel van de samenwerkingsomgeving in DSO-LV is dat 

je de gegevens kwijtraakt nadat het dossier in DSO-LV 

gewist wordt (na dat jaar). Je zult dan alles zelf nog in je 

eigen omgeving moeten gaan opslaan. Of wordt vanuit 

die ruimte alles automatisch naar de eigen omgeving 

opgeslagen? 

Klopt, je moet de gegevens zelf actief overzetten naar 

het eigen systeem. DSO-LV heeft geen archieffunctie: de 

bevoegde overheden zijn ieder zelf verantwoordelijk voor 

hun archivering. 

Zit de samenwerkingsfunctionaliteit in het DSO-LV of 

moeten wij als gemeente hiervoor zelf ook een pakket 

aanschaffen? 

Dit zit in de DSO-LV, dus geen apart pakket nodig. 

Gebruik ervan is optioneel, als de gemeente liever een 

ander pakket wil gebruiken dan mag dat oo. 
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Chatvraag: Antwoord: 

Zorgt LVBB ook voor publicatie in Staatscourant of 

vervalt die verplichting om ook daar te publiceren zoals 

nu geldt voor bv. een bestemmingsplan? 

De LVBB kent een uitgang naar de publicatiebladen van 

de bevoegde overheden. Gemeenten publiceren dus via 

de LVBB in het Gemeenteblad, provincies in het 

Provincieblad enz. enz. Het huidige recht verplicht 

gemeenten tot dubbel werk: bekendmaking via DROP en 

beschikbaarstelling via IMRO en ruimtelijkeplannen.nl. 

Die dubbeling verdwijnt als gevolg van de invoering van 

DSO-LV, je hoeft in de toekomst maar 1x een besluit aan 

te leveren aan de LVBB voor bekendmaking en 

beschikbaar stellen. 

Blijft huidige spoor bestaan voor niet-

omgevingswetbesluiten? 

Klopt. 

Nu publiceer je een BP of een wijziging daarop. Hoe gaat 

dat straks? Als je publiceert is het wel handig om aan te 

geven waar het betrekking op heeft. Vooral bij een 

wijziging wil je bij publicatie aangeven wat er wijzigt. 

Anders wordt het een zoekplaatje. In principe is er 

immers maar 1 omgevingsplan. Of kun je bij publicatie 

een setje gewijzigde regels bundelen en gericht 

publiceren? 

Alvast even in het kort: Gemeente begint met 

omgevingsplan van rechtswege (bruidsschat, huidige 

inhoud rp.nl, oude verordeningen) en publiceert dus 

feitelijk alleen maar wijzigingen. Bij wijzigingen moet je 

aangeven wat er wijzigt. Wat je aanlevert voor publicatie 

zijn alleen de gewijzigde delen, dus: de gewijzigde of 

nieuwe artikelen met bijbehorende geometrie. Alleen die 

wijzigingen worden via de LVBB gepubliceerd. De 

besluiten tot wijziging zijn te vinden in de viewer van de 

LVBB en worden bekendgemaakt via het desbetreffende 

digitale publicatieblad. En alleen die wijzigingen zijn 

vatbaar voor bezwaar en beroep. De LVBB levert de 

wijzigingen 1 op 1 door aan DSO-LV. DSO-LV toont 

alleen de geconsolideerde versie van het omgevingsplan, 

dus: de optelsom van alle wijzigingen die de gemeente 

hiervoor heeft aangeleverd.  

In het kader van verplicht gebruik van Basisregistraties 

lijkt het me dat deze in m.n. de vergunningverlening een 

rol moeten spelen. In het geval van de BRO bijvoorbeeld 

bij beoordeling van bouwaanvragen / 

grondwateronttrekkingen, etc. In die processen spelen 

ondergrondgegevens een belangrijke rol 

Het klopt dat ondergrondgegevens een belangrijke rol 

spelen in de beoordeling van bouwaanvragen en 

grondwateronttrekkingen. Dit wijzigt niet als gevolg van 

de Omgevingswet en de komst van DSO-LV. Bij 

inwerkingtreding van de Omgevingswet biedt DSO-LV op 

dit gebied nog geen extra ondersteuning. Het beter 

kunnen ontsluiten van gegevens in 3D, juist vanwege 

zaken in de ondergrond en zaken boven de bovengrond 

(ten behoeve van het ontsluiten van het 

Luchthavenindelingsbesluit bijvoorbeeld) is voorwerp van 

gesprek in het kader van de uitbouw van DSO-LV. 

Wordt het tijdstip inwerkingtreding Wet elektronische 

publicaties (Wep) gelijkgesteld met inwerkingtreding Ow? 

Wep treedt eerder in werking dan Ow. Dit geldt echter 

alleen voor de delen die los staan van de Ow. De 

onderdelen van de Wep die verband houden met DSO-

LV, zoals het verankeren in wetgeving van de STOP-

TPOD-standaard, treden gelijk met de Omgevingswet in 

werking.  

Mag je als bevoegd gezag aanvullende informatie aan 

initiatiefnemer vragen na het ontvangen van de 

aanvraag? 

Jazeker. Awb is van toepassing.  

Vervallen de eventuele huidige verplichtingen tot 

analoge/papieren publicaties en ter inzage leggingen? 

Mag alles straks via de digitale weg? 

Dit is geregeld in de Wep: elektronische terinzagelegging 

en op locatie. Ja dus. 
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Chatvraag: Antwoord: 

Hoe verhoudt de facultatieve taak van BG zich tot de 

bruidsschat vanuit het Rijk met betrekking tot 

toepasbare regels?  

Rijk maakt voor bruidsschat een eerste set toepasbare 

regels. Die kun je vervolgens zelf wijzigen. 

Dus die kun je 1 op 1 overnemen zonder aanpassingen? De toepasbare regels van de bruidsschat worden voor 

alle gemeenten en alle waterschappen klaar gezet door 

het Rijk. Hier hoeven gemeenten en waterschappen voor 

inwerkingtreding van de Omgevingswet zelf dus niets 

voor te doen. Ze moeten wel zelf bedenken of ze deze in 

de toekomst ook willen houden.  

Ook voor waterschappen alle toepasbare regels? Correctie: er wordt dus vanuit het Rijk wel iets geregeld 

voor waterschappen ;-) 

Bij de bruidsschat? Klopt, worden standaard klaargezet. 

Vervangt de NOVI de vijfde Nota ruimte ordening of gaat 

de Nota daarin op? M.a.w. er komt geen zesde Nota 

ruimtelijke ordening? 

Voor zover wij weten komt er geen 6e nota. NOVI 

vervangt o.a. nota ruimte. 

Hoe zit het met o.a. de Provinciale Inpassingsplannen? 

Blijven deze bestaan in de huidige vorm? Omgezet? 

Inpassingsplannen zitten in rp.nl, hoeven dus niet 

meteen te worden omgezet maar komen via de 

overbruggingsfunctie in de DSO-LV. De figuur van het 

inpassingsplan bestaat na inwerkingtreding van de 

Omgevingswet niet meer: deze wordt vervangen door 

het projectbesluit en de buitenplanse afwijkvergunning 

omgevingsplan voor activiteiten van provinciaal belang.  

ja maar dit is enkel de bruidsschat zelf, maar niet de 

bijbehorende TR begrijp ik? 

Dit is niet waar, het gaat om de juridische en de 

toepasbare regels van de bruidsschat. Voor wat betreft 

toepasbare regels: waterschappen en gemeenten krijgen 

alle toepasbare regels die vereist zijn om aanvragen en 

meldingen in te dienen op grond van de bruidsschat, plus 

een aantal gebruiksvriendelijke vergunningen- en 

meldingenchecks voor de meest aangevraagde en 

gemelde activiteiten door burgers en MKB. Welke dat 

zullen zijn wordt afgestemd met VNG en UvW.  

Hoe kan je de toepasbare regels van de bruidsschat per 

inwerkingtredingsdatum Ow gewijzigd opnemen in de 

Waterschapsverordening als je die toepasbare regels die 

het Rijk standaard levert, nog niet weet? M.a.w. wanneer 

worden die toepasbare regels bekend zodat we ze zelf 

kunnen bewerken om gewijzigd op te nemen? 

Het is niet nodig om de toepasbare regels die het Rijk 

aanlevert over te nemen in de waterschapsverordening: 

het Rijk levert ze aan als waren ze van het waterschap. 

Hier hoeft het waterschap zelf niets voor te doen. 

Bovendien hoeven toepasbare regels niet opgenomen te 

worden in de waterschapsverordening: de verordening 

bevat juridische regels, toepasbare regels zijn 

vragenbomen op basis van die regels en die hoeven niet 

bij verordening te worden vastgesteld. Als het 

waterschap na inwerkingtreding alleen een wijziging wil 

doorvoeren in de toepasbare regels en niet in de 

bijbehorende juridische regels, dan kan het een wijziging 

voor de toepasbare regels aanleveren via STTR. Als het 

waterschap ook de juridische regels wil wijzigen, dan 

moet het een wijziging van de waterschapsverordening 

aanleveren in STOP-TPOD, met een bijbehorende 

wijziging van de toepasbare regels in STTR. De 

toepasbare regels van de bruidsschat worden door het 

Rijk vanaf Q4 2020 beschikbaar gesteld naar mate ze af 

zijn. De verwachting is dat het overgrote merendeel af 

zal zijn in de eerste helft van 2022 (behoudens 

wetgevingsplanning - uit de aanvullingssporen vloeien 
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Chatvraag: Antwoord: 

nog wat wijzigingen voort, en er kan pas met toepasbare 

regels voor iets worden begonnen als de bijbehorende 

juridische regel grotendeels af is).  

Hoe kan je bruidsschatregels gemeente aanpassen op je 

eigen situatie? Software of in DSO? 

Om als gemeente bruidsschatregels te kunnen wijzigen 

heb je plansoftware nodig die mutaties van een 

omgevingsplan in STOP-TPOD kan aanleveren, en 

regelbeheersoftware die toepasbare regels in STTR kan 

aanleveren en muteren. Als je de bruidsschatregels wil 

wijzigen, breng je een wijziging van het omgevingsplan 

in procedure en lever je deze via STOP-TPOD aan de 

LVBB. Voor zover er ook wijzigingen in toepasbare regels 

bij horen, lever je gewijzigde vragenbomen aan via 

STTR.  

Je kunt een wijziging niet meteen bij inwerkingtreding 

Ow in werking hebben, je kunt namelijk dan pas ontwerp 

in procedure brengen. 

Dit is niet helemaal juist. In artikel 22.3 Ow (zoals dat 

luidt na invoeging via de Iw) is bepaald dat een 

omgevingsplan als bedoeld in artikel 2.4 van de wet niet 

eerder dan de dag waarop deze wet in werking treedt 

overeenkomstig artikel 3:44, eerste lid, onder a, van de 

Algemene wet bestuursrecht ter inzage wordt gelegd. 

Mogelijk is de vragenstelster hierdoor in verwarring 

gebracht. Dit artikel gaat alleen niet over de 

terinzagelegging van een ontwerp, maar over een 

vastgesteld omgevingsplan. Zie in het vervolg de 

artikelsgewijze toelichting: Gemeenten kunnen in 

aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet 

voor een deel van hun grondgebied of voor het gehele 

grondgebied van de gemeente al een omgevingsplan 

vaststellen dat voldoet aan alle eisen van de 

Omgevingswet, dus een omgevingsplan als bedoeld in 

artikel 2.4 van de Omgevingswet. Omdat een nieuw (deel 

van een) omgevingsplan – net als het bestemmingsplan 

– beroepbaar is en met het oog daarop niet direct na 

bekendmaking in werking treedt, is in dit artikel bepaald 

dat zo’n plan niet eerder dan de dag waarop deze wet in 

werking treedt overeenkomstig artikel 3:44, eerste lid, 

onder a, Awb ter inzage wordt gelegd. Hiermee wordt 

aangesloten bij de in deze wet voorgestelde wijziging van 

artikel 16.78 van de Omgevingswet, die inhoudt dat een 

omgevingsplan niet eerder in werking treedt dan vier 

weken na de terinzagelegging. Gedurende die eerste vier 

weken geldt dus nog niet het nieuw vastgestelde 

omgevingsplan, maar het omgevingsplan dat van 

rechtswege ontstaat op het moment van 

inwerkingtreding van deze wet en dat, zoals hiervoor 

uiteen is gezet, bestaat uit een bundeling van de 

geldende ruimtelijke instrumenten en de andere regels 

die in artikel 4.6 worden aangewezen, en de regels die 

op grond van artikel 22.2 aan het omgevingsplan zullen 

worden toegevoegd. 

Volgens mij klopt dat niet, pas ontwerp na 

inwerkingtreding Ow 

Dit niet juist. Een ontwerp kan wel degelijk in procedure 

worden gebracht voorafgaand aan de inwerkingtreding 

van de Omgevingswet. De inwerkingtreding van een 

vastgesteld omgevingsplan kan echter niet eerder 

plaatsvinden dan vier weken nadat de Omgevingswet in 
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Chatvraag: Antwoord: 

werking is getreden. Dat betekent dat je per definitie vier 

weken moet wachten voor een anticiperende 

omgevingsplanwijziging in werking is getreden, maar je 

kan de procedure dus wel grotendeels doorlopen 

voorafgaand aan inwerkingtreding van de Omgevingswet.  

Wat is Pons? De pons is de functionaliteit die ervoor gaat zorgen dat 

gemeenten de oude content uit ruimtelijkeplannen.nl 

voor een gebied op 'zwart' kunnen zetten, wanneer zij 

daar alle huidige plannen en verordeningen hebben 

vervangen door stukken omgevingsplan. Je kan een 

contour aangeven aan DSO-LV waarbinnen de content uit 

de overbruggingsfunctie niet langer getoond hoeft te 

worden.  

Kan er ook namens een andere partij (machtiging) een 

aanvraag worden ingediend? 

Ja, dat is wel de bedoeling. DSO-LV bevat hier ook 

functionaliteit voor, je kan als initiatiefnemer iemand 

anders machtigen om voor jou een aanvraag in te 

dienen.  

Hoe pas je toepasbare regels aan, zoals kappen boom, 

wat landelijk anders is dan bij jou in je gemeente. 

Bijvoorbeeld vergunningvrij of bomenlijst? 

Je kan toepasbare regels aanpassen door deze via STTR 

te vervangen door een toepasbare regel die je zelf hebt 

gemaakt. Let op: het kan zijn dat ook aanpassing van 

juridische regels vereist is voor wat jij wil doen. In dat 

geval moet je ook je juridische regels aan passen via 

STOP-TPOD.  

Kun je wel een link plaatsen naar de oude keur in DSO 

totdat nieuwe wsv is vastgesteld zodat gehele van 

toepassing zijnde regelgeving ziet? 

Het is technisch niet mogelijk om de huidige 

waterschapsverordening te tonen in DSO-LV. DSO-LV 

kan op de website van het informatiepunt wel naar 

andere sites verwijzen, maar een dergelijke verwijzing in 

de viewer is niet mogelijk. Er zit wel een disclaimer in de 

viewer, de gebruiker wordt er daarmee op gewezen dat 

er naast de regelgeving die hij ziet in de viewer mogelijk 

nog andere regelgeving van toepassing is.  

Dus dan je heb je wel software nodig na ingang van de 

wet, anders ziet een initiatiefnemer een ander regel, dan 

geldt? 

Klopt. 

Dank voor je antwoord. Had gehoopt dat we in de pre-

omgeving alles hadden kunnen aanpassen voor ons 

grondgebied, waar bij live-gang overgenomen wordt. 

Je kan in de preproductie-omgeving oefenen met de 

aanpassingen die je wil hebben. Hier heb je zelf ook 

software voor nodig. Dit is geen andere software dan de 

software die je nodig hebt om aan te sluiten op de 

productie-omgeving van DSO, aansluiting loopt 

bovendien via dezelfde koppelvlakken. Echter: er wordt 

geen content automatisch van de preproductie-omgeving 

naar de productie-omgeving overgenomen. De 

preproductie-omgeving dient om te oefenen. Content die 

je daar plaatst wordt niet officieel bekend gemaakt, en 

heeft dus verder ook geen juridische status. Om content 

op de productie-omgeving te kunnen plaatsen moet je de 

desbetreffende juridische regels officieel vaststellen en 

bekend maken. Voor het aanleveren van toepasbare 

regels is formele besluitvorming niet nodig, maar je moet 

ze dus wel nogmaals uploaden naar de productie-

omgeving als je ze eerst op de preproductie-omgeving 

geoefend hebt. 
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Chatvraag: Antwoord: 

Via LVBB wordt gezorgd voor bekendmaking van 

besluiten in eigen elektronische publicatieblad, hoor en 

lees ik. Hoe gaat dit met publicatie in Staats Courant? 

Blijft dit een afzonderlijke handeling?  

Nee, dit gaat via de LVBB.  

Vergunningscheck vergunningsvrij bijvoorbeeld zit nu 

met vragenbomen in OLO. Dit vergunningsvrij is 

opgenomen in landelijke wetgeving. Zet het Rijk hiervoor 

de toepasbare regels (vragenbomen) ook in het DSO-LV? 

Het rijk zet toepasbare regels voor het indienen van alle 

aanvragen en meldingen op grond van rijksregelgeving in 

DSO-LV, inclusief de bruidsschat. Daarnaast zet het rijk 

vragenbomen voor vergunning- en meldingenchecks in 

DSO-LV voor de meest gebruikte activiteiten door 

burgers en bedrijven (voor zover vergunning- 

/meldingsplichtig op grond van rijksregelgeving, inclusief 

bruidsschat). Vergunningvrij bouwen is een veelgebruikte 

check, de verwachting is dus dat deze in DSO-LV terug 

komt.  

In vervolg op de chat: Je kunt pas een omgevingsplan 

ter inzage leggen en vaststellen na inwerkingtreding van 

de Omgevingswet (zie artikel 22.3 Omgevingswet). In 

alle gemeenten zal er direct na inwerkingtreding dus 

noodzakelijkerwijs een (korte) overgangsfase zijn. Zelfs 

voor de gemeente die al een omgevingsplan op de plank 

heeft liggen op datum inwerkingtreding van de 

Omgevingswet. 

Dat klopt, er zal een periode van vier weken zijn waarin 

alleen het omgevingsplan van rechtswege geldt. Zie ook 

de eerdere antwoorden.  
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