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Minimumeisen bij inwerkingtreding Omgevingswet



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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Waarom Tijdelijke Alternatieve Maatregelen

Op een moment treed de Omgevingswet in werking. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet 

(DSO) ondersteunt overheden en uitvoeringsorganisaties bij het werken volgens de 

Omgevingswet.  Overheden en uitvoeringsorganisaties dienen voor de invoering aangesloten 

te zijn op het DSO.

De minister heeft gevraagd om een vangnet te ontwikkelen voor overheden en 

uitvoeringsorganisaties voor het geval deze organisaties nog geen gebruik kunnen maken 

van (delen van) het DSO. De Tijdelijke Alternatieve Maatregelen zijn in feite dit vangnet. Ze 

zorgen ervoor dat deze organisatie bij inwerkingtreding de belangrijkste 

uitvoeringsprocessen kunnen blijven uitvoeren totdat ze het DSO wel kunnen gebruiken.
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Welke Tijdelijke Alternatieve Maatregelen zijn er?

Aan de hand van de 5 minimale eisen voor de invoering van de Omgevingswet en de 

Gezamenlijke Route 2022 is bepaald of er een reden is om een tijdelijke alternatieve route 

aan te wijzen. Uiteindelijk is, in overleg met de bestuurlijke partners voor 3 van deze eisen 

bepaald dat de beschikbaarheid van een Tijdelijk alternatieve maatregel wenselijk is.

• Omgevingsplan bekendmaken en publiceren 

• Ontvangen en behandelen van vergunningaanvragen en meldingen

• Projectbesluit bekendmaken en publiceren
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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



TAM Omgevingsplan en 
Voorbereidingsbesluit op 
basis van IMRO (TAM-IMRO)

Waar ga ik het over hebben.

• Wat is TAM-IMRO

• Voor wie is het bedoeld

• Wat kun je er mee / voordelen

• Wat kun je er niet mee / nadelen



TAM Omgevingsplan en Voorbereidingsbesluit 
op basis van IMRO 

Met deze TAM wordt geregeld dat een omgevingsplan bekend kan worden gemaakt en 

gepubliceerd kan worden op basis van de IMRO2012 standaard in plaats van de STOP-TPOD 

standaard.

Het is een regeling op basis van de REP art. 8.1

Een plan waarbij gebruik wordt gemaakt van TAM-IMRO is een volwaardige omgevingsplan 

en het is dus geen bestemmingsplan. De Omgevingswet is van toepassing.
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TAM Omgevingsplan en Voorbereidingsbesluit 
op basis van IMRO 

Er zijn uitgangspunten vastgesteld op basis waarvan deze TAM gebruikt kan worden.

• Er wordt gebruik gemaakt van IMRO2012;

• De standaard en de benodigde software worden niet gewijzigd;

• De regeling wordt door Geonovum vastgelegd in werkafspraak + technische handreiking;

• Het is een noodmaatregel voor gemeentelijke bronhouders;

• Er wordt alleen gewerkt met het plantype BP en VBB;

• Publicatie via het bekende Wro spoor (RP.nl -> overbruggingsfunctie IHR -> DSO-LV);

• Inhoudelijk hoeft SVBP2012 niet gevolgd te worden, technisch wel i.v.m. validatie;

• Technisch onderdeel van tijdelijk deel (RP.nl) juridisch gezien niet.
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Voordelen

• Planvorming kan doorgang vinden, ook als gemeenten niet klaar zijn voor het 
DSO en het overgangsrecht niet genoeg ruimte (tijd) biedt.

• Ook na inwerkingtreding kan de gemeente snel acteren op ontwikkelingen die 
planvorming nodig maken.

• Eenvoudig toe te passen omdat er van de IMRO2012 standaard en de bestaande 
software gebruik wordt gemaakt. 
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Nadelen

• TAM-IMRO plan kent geen annotaties en toepasbare regels. De dienstverlening naar de burger en het 

bedrijfsleven is sub-standaard. 

• Daar waar TPOD en IMRO plannen tegelijk voorkomen kan het zijn dat er onduidelijkheden ontstaan.

• Net als voor CHW plannen zal een TAM-IMRO plan in de viewer getoond worden, maar niet heel mooi.

• De pons zal niet (goed) werken. Dit kan voor onduidelijkheid zorgen.

• De regeling is maar beperkt beschikbaar, zoals nu voorzien tot ….

• Het is noodzakelijk om het TAM-IMRO plan uiteindelijk op basis van STOP-TPOD in het DSO te 

brengen, dubbel werk dus.
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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

10/2/22



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 + 

hulp van DSO-expert in regio

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/o

ndersteuning/regionale-

implementatiecoaches-omgevingswet/

DSO-expert elke dinsdagmiddag 13 uur-

14.30 uur

10/2/22

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ondersteuning/regionale-implementatiecoaches-omgevingswet/


Afsluiting


