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Minimumeisen bij inwerkingtreding

Minimale eisen:

• Ontsluiten vastgestelde omgevingsvisie Rijk en provincie 

• Ontsluiten vastgestelde Omgevingsverordening en Waterschapsverordening

• Kunnen opstellen Projectbesluit

• Kunnen wijzigen van Omgevingsplan 

• Vergunningen en meldingen ontvangen en behandelen

Geen minimale eis, maar sterk aanbevolen voor gelijke niveau dienstverlening:

• Kunnen opstellen en aanleveren vragenbomen Vergunningscheck en evt. aanvragen

• Indieningsvereisten, instellen behandeldienst en vooroverleg aan/uit zetten

Voor het invullen van de bovenstaande eisen moet iets met ICT: koppelen met DSO-LV, software en/of dienstverlening aanschaffen. 
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Vergunningen en meldingen ontvangen en behandelen

• Nieuwe initiatieven ontvangen en behandelen kunnen ontvangen vanuit DSO-LV

• Beoordeling: bevoegd gezag in staat tot het beoordelen van aanvragen van omgevingsvergunningen

• Proces is ingericht volgens OW-vergunningprocedures

• Meldingen en informatieplicht ontvangen en behandelen

• WKB meldingen en informatieplicht ontvangen en behandelen



Instellen behandeldienst

• Bevoegd gezag stelt behandeldienst in

• Instellen van behandeldienst uitbesteden

• Basistakenpakket voor omgevingsdiensten

• Behandeldienst instellen voor plustaken

• Webinar https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ondersteuning/webinar-training/webcolleges-

webinars/webinars/webinar-behandeldienst-instellen-bevoegd-

gezag/?_ga=2.207954130.1922226234.1638868643-902155406.1617088024

• https://iplo.nl/digitaal-stelsel/vergunningaanvragen-ontvangen-samenwerken/behandeldienst-

instellen/#:~:text=Bevoegd%20gezag%20stelt%20behandeldienst%20in&text=U%20kunt%20per%

20activiteit%20instellen,een%20behandeldienst%20in%20te%20stellen.

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ondersteuning/webinar-training/webcolleges-webinars/webinars/webinar-behandeldienst-instellen-bevoegd-gezag/?_ga=2.207954130.1922226234.1638868643-902155406.1617088024
https://iplo.nl/digitaal-stelsel/vergunningaanvragen-ontvangen-samenwerken/behandeldienst-instellen/#:~:text=Bevoegd%20gezag%20stelt%20behandeldienst%20in&text=U%20kunt%20per%20activiteit%20instellen,een%20behandeldienst%20in%20te%20stellen


Instellen vooroverleg

Het DSO-LV biedt ‘omgevingsoverleg functionaliteit’

de mogelijkheid om voorafgaand aan een vergunningsaanvraag een overleg met de gemeente aan te vragen, 
mits de gemeente als bevoegd gezag deze mogelijkheid voor de individuele activiteiten heeft geactiveerd

https://vng.nl/catalogus-omgevingswet/handreiking-omgevingsoverleg

https://vng.nl/catalogus-omgevingswet/handreiking-omgevingsoverleg


Indieningsvereisten OLO

• Indieningsvereisten: provincie/waterschap/gemeente moeten informatie in DSO-LV instellen voor 

aanvraagformulier DSO-LV (voor zover nodig – is alleen verplicht als zij zelf zaken vergunning- of 

meldingsplichtig stellen)

• Met name BRIKS indieningsvereisten instellen in DSO-LV



Enkele praktijkvoorbeelden



Afgelopen week gehoord

Keuze VTH software nog te maken

Functionaliteiten VTH nog niet gereed

Aansluiten voor samenwerkingsverband 
nog niet mogelijk vanuit vth leverancier

VTH software niet volledig ingericht

Keuze TR software nog te maken

Functionaliteiten TR nog niet gereed



Voortgang aansluiten STAM - VTH



Voortgang aansluiten toepasbare regels



Alternatieve maatregelen
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Tijdelijke maatregelen

• “De tijdelijke alternatieve maatregelen zijn een tijdelijk vangnet voor bevoegde gezagen indien ze 

onverhoopt geen gebruik kunnen maken van lokale software of DSO-LV delen”

• Alternatief met name ingestoken vanuit planketen

• “De operationalisering van de tijdelijke alternatieve maatregel voor omgevingsplannen is in 

voorbereiding”

Bron Voortgangsbrief Omgevingswet oktober 2021 2021-0000400806 via https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/11/01/kamerbrief-voortgang-

voorbereidingen-invoering-omgevingswet



Alternatieven VTH

Tijdelijke werkende VTH software in cloud

Aanvraag Ow ‘omzetten’ naar formaat OLO->oude wabo VTH software blijven 

gebruiken

Tijdelijk VTH taken bij andere organisatie beleggen

Delen van VTH software gebruiken, deel ‘houtje-touwtje’
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Alternatieven toepasbare regels

Basisinstelling behandeldienst voor ADS

Tijdelijke werkende toepasbare regel software in cloud

Tijdelijke inhuur regelspecialist

Regelspecialist buurorganisatie inschakelen

Slim jatten van Register toepasbare regels
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Waar kan ik nu terecht voor mijn specifieke situatie?



Waar vind ik nu hulp?

Naar welk alternatief bent u opzoek?

->leg uw casus voor

Regionale implementatie ondersteuner

DSO-expert elke dinsdagmiddag 13 uur-14.30 uur
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Afsluiting


