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Ten geleide

• In de gezamenlijke Hoofdroute 2022 zijn voor het jaar 2022 mijlpalen ingetekend voor de stabiliseringsperiode van de 
landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV), het indringend testen, oefenen en inregelen, en het 
moment waarop bevoegd gezagen moeten kiezen voor het volgen van de hoofdroute of een alternatieve route.

• De tijdige publicatie van het Koninklijk Besluit (KB) ten behoeve van de vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de 
Omgevingswet biedt voldoende basis om plannen voor gebiedsontwikkeling in procedure te brengen. 

• De laatste functionaliteit van DSO-LV ten behoeve van inwerkingtreding wordt in april 2022 opgeleverd. 

• Per 1 april 2022 start de stabiliseringsperiode. In deze periode voeren we in principe geen nieuwe aanvullende 
functionaliteiten in het DSO-LV door, tenzij we dit met de samenwerkende partners specifiek overeenkomen. 

• Vanaf 1 april 2022 testen we – conform de aanbeveling van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) – gedurende 3 maanden 
indringend de gehele keten. Dit doen we samen met de bevoegde gezagen en in overleg met hun softwareleveranciers. 
Bevoegd gezagen hebben goed zicht op wat voor hen nodig is en zien erop toe dat voor 1 juli 2022, of zo spoedig mogelijk 
daarna, de noodzakelijke functionaliteiten worden geleverd zodat zij hun urgente gebiedsontwikkeling door kunnen laten 
gaan. 

• Mocht het voor een bevoegd gezag onverhoopt in deze keten tegenzitten, dan maakt dit bevoegd gezag rond 1 juli 2022 de 
keuze voor tijdelijke maatregelen (TAM). Die borgen dat de Omgevingswet verantwoord in werking kan treden. 

• De Hoofdroute 2022 is opgenomen in de brief aan de Tweede Kamer van 24 februari 2022 met de titel Inwerkingtreding 
Omgevingswet (kenmerk: 2022-0000100807)

• Nota bene: De toelichting van verschillende onderdelen – bijvoorbeeld het indringend testen – zijn nog aan verandering 
onderhevig. Over sommige van deze onderdelen vindt nog nadere besluitvorming plaats.
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Toelichting op de Hoofdroute 2022

Mijlpaal/periode Beschrijving

Voorhang Koninklijk Besluit (KB) De Tweede Kamer heeft ingestemd met 1 januari 2023 als datum van inwerkingtreding. In de Eerste Kamer is na een mondeling overleg op 21 juni 2022 en een 
debat op 28 juni 2022 een motie ingediend waarin wordt uitgesproken dat de datum van 1 januari 2023 het uitgangspunt is en blijft (ja, mits). Ook is uitgesproken 
dat AcICT een geactualiseerd advies uitbrengt over het functioneren van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit kan bij het afrondende debat over het 
inwerkingtredings-KB worden betrokken. Het afrondende debat over het inwerkingtredings-KB is naar verwachting op 1 november 2022. De stemming naar 
verwachting op 8 november 2022. 

Proceduretijd voorbereidingen 
gebiedsontwikkeling volgens de Omgevingswet

De motie die hierboven wordt genoemd onder Voorhang KB, is bedoeld om duidelijkheid te geven. Gebiedsontwikkelingen kunnen op verschillende manieren 
plaatsvinden, onder meer via een (buitenplanse) omgevingsvergunning (BOPA). Daarnaast is de tijdelijke alternatieve maatregel TAM-IMRO beschikbaar. 

DSO-LV (laatste IWT-functionaliteit) Met ingang van programma increment 21 (PI 21) is een stabiliseringsperiode ingegaan. Hierin wordt alleen expliciet besloten functionaliteit toegevoegd. 
De focus ligt op robuustheid van het stelsel en het oplossen van bevindingen uit onder meer de test- en oefenpraktijk. (Zie de Aan de slag-website voor een 
beschrijving van de IWT-functionaliteit.) 

Stabiliseringsperiode DSO-LV Per PI-22 is de stabiliseringsperiode ingegaan, waarbij de nadruk komt op stabilisering, het oplossen van bugs en het ondersteunen van testen en oefenen. 
Functionaliteiten worden alleen toegevoegd als blijkt dat dit noodzakelijk is voor inwerkingtreding.

Indringend testen van de hele keten Fase 2 van Indringend Ketentesten (IKT) is begonnen met meer focus op complexe testgevallen en risico’s voor inwerkingtreding. Sommige functionaliteiten zijn 
nog niet beschikbaar in de landelijke voorziening van het DSO (DSO-LV) of in de decentrale software en kunnen nog niet getest worden. Per eind augustus 2022 
zijn 8 testronden uitgevoerd. Deze hebben tot nu toe nauwelijks grote gebreken laten zien met betrekking tot de geteste functionaliteiten. In de 8 testronden zijn 
567 meldingen geregistreerd: 391 bevindingen/mogelijke issues en 176 wensen/wijzigingsverzoeken. 

De ketentestrapportages worden tweewekelijks gepubliceerd op de website van Aan de slag met de Omgevingswet onder Voortgang en monitoring. 

Mijlpaal/periode Beschrijving

DSO-ketens (laatste IWT-functionaliteit) Softwareleveranciers VTH en toepasbare regels zijn gereed met hun software en kunnen de Functionele set inwerkingtreding Omgevingswet ondersteunen.

Leveranciers in de planketen werken volop aan de functionaliteit van de Functionele set inwerkingtreding Omgevingswet. Plansoftwareleveranciers kunnen 
omgevingsdocumenten opstellen en publiceren in de landelijke voorziening van het DSO. In de komende periode leveren ze in nauwe afstemming met hun 
opdrachtgevers (overheden) de benodigde functionaliteiten op voor muteren van omgevingsdocumenten en voor ondersteuning van het werkproces van overheden. 

Op basis van de resultaten van de fase Indringend testen van de hele keten zullen softwareleveranciers ook na 1juli 2022 nog wijzigingen in de lokale software 
moeten doorvoeren. Dit geldt zowel voor de plansoftware als de VTH-software. 

Indien op enig moment blijkt dat door leveranciers elementen niet of niet tijdig kunnen worden geleverd, moeten tijdelijke alternatieve maatregelen (TAM) of 
workarounds worden ingezet.

Oefenen en inregelen op niveau 
inwerkingtreding

Er worden structureel werkplaatsen georganiseerd, klikdemo’s en functiegerichte sessies gegeven en netwerksessies georganiseerd. Daarnaast worden periodiek 
openbare bijeenkomsten georganiseerd met de lessons learned uit de werkplaatsen implementatie Omgevingswet. In deze bijeenkomsten delen werkplaatsen 
hun praktijkervaringen en lessen met geïnteresseerden

Keuzemoment bevoegde gezagen voor 
alternatieven

De werkgroep Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM) die in 2021 de IMRO-route heeft uitgewerkt, is weer actief en buigt zich over TAM of workarounds ten 
behoeve van overheden als IWT-functionaliteit niet op tijd klaar is of niet goed werkt. De pagina over TAM op de website van Aan de slag met de Omgevingswet 
bevat meer informatie over de actuele status en ontwikkeling van TAM.

Hoofdroute 2022

01-01-2023

01-01-2023

01-01-2023

01-01-2023

01-01-2022

01-01-2022

01-02-2022

01-02-2022

01-04-2022

01-04-2022

01-06-2022

01-06-2022

01-05-2022

01-05-2022

01-07-2022

01-07-2022

01-08-2022

01-08-2022

01-10-2022

01-10-2022

01-09-2022

01-09-2022

01-11-2022

01-11-2022

01-12-2022

01-12-2022

01-01-2023

01-01-2023

01-03-2022

01-03-2022

01-01-2023

01-01-2023

Omgevingswet  
van start

Debat Eerste Kamer

Koninklijk BesluitKoninklijk Besluit

DSO-ketens (laatste IWT-functionaliteit)

DSO-ketens (laatste IWT-functionaliteit)

Keuzemoment bevoegd gezagen voor alternatieven

DSO-LV (laatste IWT-functionaliteit)

Voorhang Koninklijk Besluit (KB)

Indringend testen van de hele keten

Stabiliseringsperiode DSO-LV

Proceduretijd voorbereidingen gebiedsontwikkeling volgens de Omgevingswet

Oefenen en inregelen op niveau inwerkingtreding

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/implementatie-wet/routeplanners/gezamenlijke-route-2022/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/voortgang-monitoring/indringend-ketentesten/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/tam/

	Gezamenlijke Hoofdroute 2022
	Toelichting op de Hoofdroute 2022



Toegankelijkheidsrapport


		Bestandsnaam: 

		74783_BZK_Roadmap_2022_Omgevingswet_Hoofdroute_SEPT22_TG.pdf




		Rapport gemaakt door: 

		Guido

		Bedrijf: 

		




 [Persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens van het dialoogvenster Voorkeuren > Identiteit.]


Overzicht


Er zijn geen problemen aangetroffen in dit document.


		Handmatige controle vereist: 2

		Goedgekeurd na handmatige controle: 1

		Afgekeurd na handmatige controle: 0

		Overgeslagen: 0

		Goedgekeurd: 29

		Mislukt: 0




Gedetailleerd rapport


		Document



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Machtigingsmarkering voor toegankelijkheid		Goedgekeurd		De markering voor toegankelijkheid moet worden ingesteld

		PDF-bestand met alleen afbeeldingen		Goedgekeurd		Document is geen PDF-bestand dat alleen bestaat uit een afbeelding

		PDF-bestand met codes		Goedgekeurd		Document is PDF-bestand met codes

		Logische leesvolgorde		Handmatige controle vereist		Documentstructuur biedt een logische leesvolgorde

		Primaire taal		Goedgekeurd		De teksttaal is opgegeven

		Titel		Goedgekeurd		Documenttitel wordt weergegeven in de titelbalk

		Bladwijzers		Goedgekeurd		Bladwijzers aanwezig in grote documenten

		Kleurcontrast		Handmatige controle vereist		Document bevat correcte kleurcontrasten

		Pagina-inhoud



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde inhoud		Goedgekeurd		Alle pagina-inhoud bevat code

		Gecodeerde annotaties		Goedgekeurd		Alle annotaties bevatten code

		Tabvolgorde		Goedgekeurd		Tabvolgorde is consistent met structuurvolgorde

		Tekencodering		Goedgekeurd		Er is een betrouwbare tekencodering

		Gecodeerde multimedia		Goedgekeurd		Alle multimediaobjecten bevatten code

		Schermflikkering		Goedgekeurd		Pagina veroorzaakt geen schermflikkering

		Scripts		Goedgekeurd		Geen ontoegankelijke scripts

		Reacties met tijdslimiet		Goedgekeurd		Pagina vereist geen reacties met tijdslimiet

		Navigatiekoppelingen		Goedgekeurd na handmatige controle		Navigatiekoppelingen zijn niet herhaald

		Formulieren



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde formuliervelden		Goedgekeurd		Alle formuliervelden bevatten code

		Veldomschrijvingen		Goedgekeurd		Alle formuliervelden hebben een omschrijving

		Alternatieve tekst



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Alternatieve tekst voor figuren		Goedgekeurd		Alternatieve tekst vereist voor figuren

		Geneste alternatieve tekst		Goedgekeurd		Alternatieve tekst die nooit zal worden gelezen

		Gekoppeld aan inhoud		Goedgekeurd		Alternatieve tekst moet zijn gekoppeld aan inhoud

		Annotatie wordt verborgen		Goedgekeurd		Alternatieve tekst mag de annotatie niet verbergen

		Alternatieve tekst voor overige elementen		Goedgekeurd		Overige elementen die alternatieve tekst vereisen

		Tabellen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Rijen		Goedgekeurd		TR moet een onderliggend item van Table, THead, TBody of Tfoot zijn

		TH en TD		Goedgekeurd		TH en TD moeten onderliggende items zijn van TR

		Koppen		Goedgekeurd		Tabellen moeten koppen bevatten

		Regelmaat		Goedgekeurd		Tabellen moeten hetzelfde aantal kolommen per rij bevatten en hetzelfde aantal rijen per kolom

		Overzicht		Goedgekeurd		Tabellen moeten een samenvatting bevatten

		Lijsten



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Lijstitems		Goedgekeurd		LI moet een onderliggend item van L zijn

		Lbl en LBody		Goedgekeurd		Lbl en LBody moeten onderliggende items van LI zijn

		Koppen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Juiste insluiting via nesting		Goedgekeurd		Juiste insluiting via nesting






Terug naar boven


