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Maandelijkse update werkend 

stelsel Omgevingswet 
December 2021 - januari 2022 

We informeren u maandelijks over de stand van zaken van het werkend stelsel Omgevingswet. 

De informatie geeft u inzicht in de ontwikkeling van het DSO, wat u de komende periode kunt 

verwachten en geeft informatie hoe u de keten werkend kunt krijgen in uw eigen organisatie. 

In de maand december is geen aparte Update uitgegeven. 

Nieuwe inwerkingtredingsdatum 

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil dat de Omgevingswet op 

een verantwoorde manier wordt ingevoerd en houdt daarom niet vast aan de 

inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2022. Op korte termijn wordt onderzocht welke datum 

verantwoord is om de Omgevingswet in werking te laten treden. Hierbij gaat het om 1 oktober 

2022 of 1 januari 2023. 

Eind januari 2022 kwam tijdens een Bestuurlijk Overleg tussen de minister en de bestuurlijke 

partners naar voren dat er meer tijd nodig is om te oefenen met het nieuwe stelsel en de 

stabiliteit van het DSO verder te verbeteren. Er wordt in het land al veel geoefend met de 

nieuwe systemen. Dit geeft inzicht en biedt de mogelijkheid om onvolkomenheden op te 

lossen. Voor de vergunningverlening verloopt dit volgens plan. Bij de planketen zijn nog 

zorgen. Om in de volle breedte te kunnen oefenen, is een stabiel DSO nodig en meer inzicht in 

de aspecten die nodig zijn om gebiedsontwikkeling te ondersteunen. 

Om beter te kunnen beoordelen welke inwerkingtredingsdatum het meest geschikt is, gaat het 

programma Aan de slag met de Omgevingswet samen met koepels, bevoegd gezagen, het Rijk 

en softwareleveranciers in kaart brengen welke onzekerheden er zijn en wat we kunnen doen 

om deze op te lossen. 

Lees het nieuwsbericht voor meer informatie. 

Oefenen 

De nieuwe, binnenkort vast te stellen inwerkingtredingsdatum geeft alle betrokken partijen 

meer tijd om te oefenen met het DSO, de werkprocessen en met de wet zelf. Vanuit het 

huidige oefenaanbod kunnen we nu nog meer bevoegd gezagen, maatschappelijke 

organisaties, het bedrijfsleven en ander betrokkenen informeren en faciliteren. Oefenen is 

voor alle betrokkenen randvoorwaardelijk om goed in productie te kunnen gaan met het DSO.  

Het oefenaanbod biedt 4 pijlers, die komende tijd worden verbreed en verdiept met meer 

thema’s voor specifieke doelgroepen. Denk hierbij aan klikdemo’s, de functiegerichte sessies 

en de werkplaatsen implementatie. Hiermee bieden we maatwerk en focussen we op de 

dagelijkse praktijk en de impact die de komst van de Omgevingswet heeft op de dagelijkse 

werkzaamheden. Het huidige aanbod van oefencasussen wordt meer toegespitst op de 

behoefte die er is, waar mogelijk met begeleiding en expertise.  

Begin maart starten nieuwe sessies ‘Mijn DSO’. Aanmelden kan via de website van Aan de 

slag. Voor de basis van het Omgevingsloket kunt u de klikdemo volgen. Daarvoor zijn nieuwe 

data te vinden op de website van Aan de slag.  

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/actueel/nieuws/2022/februari/minister-jonge-verantwoorde-invoering-omgevingswet/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/oefenen-omgevingsloket-0/oefenen-dso-functiegerichte-sessies
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/oefenen-omgevingsloket-0/oefenen-dso-functiegerichte-sessies
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/oefenen-omgevingsloket-0/oefenen-klikdemo-omgevingsloket/
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Wilt u samen met ketenpartners een implementatievraagstuk oppakken? Meld u dan aan voor 

een interbestuurlijke werkplaats, een basis werkplaats en werkplaatsen die door de VNG 

worden aangeboden.  

Afbouw DSO-LV 

Release DSO versie 21.2 

Van woensdag 9 februari tot en met vrijdag 11 februari 2022 is de oefenomgeving mogelijk 

niet beschikbaar. Dan wordt de nieuwste versie van het DSO (PI-21.2) geïnstalleerd. We 

plannen het onderhoud zoveel mogelijk buiten kantoortijd en raden u aan de oefenomgeving 

niet te gebruiken voor 09:00 uur of na 17:00 uur. Meer informatie over gepland onderhoud en 

releasenotes vindt u op de webpagina Onderhoudskalender van het IPLO. 

Voortgang geo-optimalisatie 

In het najaar van 2021 is er een geo-taskforce opgericht om het laden van een grote 

hoeveelheid geometriebestanden in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) beter te laten 

lopen. In de geo-taskforce zitten specialisten van alle betrokken partijen, onder wie DSO-

experts en softwareleveranciers. De taskforce werkt aan het robuust maken van de hele 

keten, van aanlevering tot opvraging. Lees voor de stand van zaken deze berichten: 

 Stand van zaken geo-optimalisatie Digitaal Stelsel Omgevingswet 

 Oplossingen voor uploaden van veel geo-bestanden in DSO 

Veelgestelde vragen DSO 

In de aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn het aansluiten op, inregelen 

van en oefenen met het DSO steeds meer onderdeel geworden van de werkzaamheden van 

overheden in het land. Oefenen is een belangrijke stap in de voorbereiding op 

inwerkingtreding, om ervaring op te doen én kinderziektes te vinden en op te lossen. In de 

rubriek Veelgestelde vragen over het DSO informeren we u hierover. Op deze manier kunnen 

we kennis en ervaringen delen door van elkaar te leren en samen bij te dragen aan een 

optimaal werkend digitaal stelsel. 

Via deze pagina geven we u meer informatie over de actuele situaties van januari. 

Storingen 

Eind januari zijn er een aantal storingen geweest die vooral voor provincies impact hebben 

gehad. Zo was er een storing op het Bronhouderskoppelvlak (BHKV) met het aanroepen van 

een onderdeel van de validatie. De validatie werd herhaald aangeroepen waardoor het proces 

stagneerde. Ook bij het raadplegen van omgevingsdocumenten in Regels op de Kaart kon er 

een foutmelding komen. Een probleem dat zich voornamelijk voordeed bij de provincie Noord-

Brabant. 

Informatie over storingen, onderhoud en releases vindt u op Storingen, onderhoud en release-

informatie DSO en Omgevingsloket. 

Heeft u vragen, meldingen of klachten over storingen en onderhoud van het DSO? Neem dan 

contact op met het IPLO via het webformulier voor storingen. U kunt ook bellen op 

telefoonnummer 088 797 07 90 (bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur). 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/werkplaatsen-implementatie-omgevingswet/
https://programmaaandeslagmetdeomgevingswet.createsend1.com/t/d-i-ahtdtyk-l-k/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/actueel/nieuws/2022/januari/stand-zaken-geo-optimalisatie-digitaal-stelsel/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/actueel/nieuws/2021/november/oplossingen-uploaden-geo-bestanden-dso/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/nieuwsberichten-veelgestelde-vragen-dso/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/vullen/actuele-vragen-dso-januari-2022/
https://iplo.nl/digitaal-stelsel/storingen-onderhoud-release-informatie/
https://iplo.nl/digitaal-stelsel/storingen-onderhoud-release-informatie/
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Overige aandachtspunten  

Nieuwe IBAT-testronde 

De IBAT-testronde van december jl. was een korte testronde waarin onder andere een 

belastbaarheidstest is gedaan met 150 vergunningaanvragen in een uur. Hierbij hebben zich 

geen problemen voorgedaan. Binnenkort is meer informatie over deze testronde beschikbaar 

via de website Aan de slag. In januari 2022 is een nieuwe testronde gestart. Deze IBAT-

testronde loopt bij 5 gemeenten. Dat zijn Utrecht, Haarlemmermeer, Groningen, Waalre en 

Eindhoven. Bij enkele gemeenten ligt de focus op het muteren van het omgevingsplan. 

Daarnaast is er aandacht voor de samenwerkingsfunctionaliteit en staat het testen van een 

aantal eisen met betrekking tot de Toepasbare regels en vergunningsverlening op het 

programma. De bevindingen uit de IBAT-testronde komen aan bod tijdens een landelijke 

bijeenkomst waar veel gemeenten bij aanwezig zijn die niet hebben deelgenomen aan deze 

ronde. Meer informatie hierover volgt via de website Aan de slag. 

Werkboeken aansluiten, inregelen, beproeven 

Na het werkboek Het Digitaal Stelsel Omgevingswet - Aansluiten, inregelen en beproeven voor 

gemeenten, zijn er nu ook werkboeken beschikbaar specifiek voor waterschappen en 

provincies. Deze praktische handleidingen helpen bij de implementatie van de Omgevingswet 

en het DSO. Via handige checklists zetten de werkboeken op een rij welke stappen nodig zijn 

om aan te sluiten op het DSO en om dit in te regelen en te beproeven. De werkboeken, 

aangeboden door het Programma Aan de slag met de Omgevingswet, het Interprovinciaal 

Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, zijn te 

downloaden via de website.  

Kennis uitwisselen en ervaringen delen 

Opstart Netwerk bruidsschat 

Omgevingsdiensten en gemeenten zijn aan de slag met de bruidsschat. Dat levert mooie 

uitwerkingen en adviezen, maar geeft ook vragen. Vragen over de bruidsschatregels zelf, 

vragen over de digitale aspecten (wat moet u inregelen?), over regels en inrichting van het 

omgevingsplan en de betekenis voor de VTH-praktijk. 

De VNG organiseerde op 13 januari en 3 februari jl. een 2-delige netwerkbijeenkomst over de 

bruidsschat.  

De eerste sessie werd verzorgd door Jitske Brommet van het Programma Aan de slag met de 

Omgevingswet en Astrid van der Wijst van het Informatiepunt Leefomgeving. Zij behandelden 

de ins en out van de bruidsschat, van regels in het omgevingsplan tot en met het instellen van 

behandeldiensten. Kijk deze sessie terug via de website van VNG.  

De tweede bijeenkomst vond plaats op donderdag 3 februari jl. Réka Kovács van de gemeente 

Amsterdam en Esther Beukenhorst van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied deelden 

hun ervaringen met het omzetten van de bruidsschatregels naar de regelset voor het 

Amsterdams omgevingsplan. Zij vertelden over problemen en knelpunten, over do's-and-

don'ts, maar natuurlijk ook over de behaalde resultaten. 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/@251682/werkboek-digitaal-stelsel-omgevingswet-aansluiten
https://vng.nl/publicaties/tweedelige-netwerkbijeenkomst-bruidsschat
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Netwerk VTH over milieu en Omgevingswet 

In december 2021 vonden er 2 sessies over het thema milieu en de Omgevingswet plaats. 

Inhoudelijke specials die werden verzorgd door Sandra Anzion. Deze sessies zijn terug te 

kijken op de VNG-website. Binnenkort volgt er nog een sessie over het thema milieu.  

Webinars grondeigendom 10 februari 2022 

Op 10 februari is een tweedelig webinar over grondeigendom.  

Hoe kunnen instrumenten als kostenverhaal en financiële bijdragen helpen bij 

gebiedsontwikkeling? Welke kosten kan ik na inwerkingtreding van de Omgevingswet niet 

meer verhalen en welke juist wel? Dit en nog veel meer komt u te weten in het eerste deel 

van het tweedelige webinar. 10 februari 13:00 – 14:00 uur.  

Hoe kan via onteigening worden bijgedragen aan grote maatschappelijke opgaven? Wat 

verandert er met de Omgevingswet op het gebied van nadeelcompensatie? Wat moet ik straks 

doen om een voorkeursrecht te kunnen vestigen? Deze onderwerpen komen aan bod in het 

tweede deel van het webinar. 10 februari 15:00 – 16:00 uur. 

Aanmelden voor de webinars grondeigendom kan via het aanmeldformulier.  

Meer informatie 

Onderhoudskalender 

Storingen, onderhoud en release-informatie DSO en Omgevingsloket 

Kalender 

Datum Activiteit 

9 t/m 11 februari Gepland onderhoud oefenomgeving 

10 februari Webinars grondeigendom 

 

https://vng.nl/publicaties/tweedelige-netwerkbijeenkomst-vth-en-milieu
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/bijeenkomsten/evenementenagenda/2022/februari/tweedelig-webinar-grondbeleidsinstrumentarium/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/bijeenkomsten/evenementenagenda/2022/februari/tweedelige-webinar-grondbeleidsinstrumentarium-0/
https://www.lyyti.fi/reg/TTweedelig_webinar_grondbeleidsinstrumentarium_4493
https://iplo.nl/digitaal-stelsel/storingen-onderhoud-release-informatie/onderhoudskalender-omgevingsloket/december-2021/gepland-onderhoud-oefenomgeving-pre/
https://iplo.nl/digitaal-stelsel/storingen-onderhoud-release-informatie/onderhoudskalender-omgevingsloket/december-2021/gepland-onderhoud-oefenomgeving-pre/
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