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Behoeften vanuit het bedrijfsleven
 Oefenen met het DSO en open stelsel (omgevingswet)

 DSO-werkplaatsen (verkennen, verdiepen, testen/scenario’s): feedback 
opvolging

 Proof of concept succes met aansluiting Stedin via open stelsel met 
indienen vergunningaanvraag

 Gehoord en erkend worden als stakeholder

 Online stakeholder inventarisatie traject

 https://bedrijveninventarisatie-dso.nl/

 Nieuwsbericht en linkedin posts

 Dringend verzoek aan branches om achterban uit te nodigen

 Formele voorlichtingstekst mbt ‘wat als ik niks verander aan 
mijn bedrijfsvoering’ (genuanceerd)

 Betrokken worden/ voelen

 Online stakeholder inventarisatie traject (meld je aan!)

 DSO-werkplaatsen (meld je aan!)

 Voorlichting/ campagne / IPLO en Aandeslag websites

 Voorstel: ronde tafel content (opm.: content creatie blijft doorgaan)

 Hoe wilt u betrokken worden/blijven? roland.willemsen@minbzk.nl

 Toetsmoment (juni 2022) gebruiksvriendelijkheid DSO

https://bedrijveninventarisatie-dso.nl/
mailto:roland.willemsen@minbzk.nl
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Het DSO bevat de functionaliteiten die minimaal nodig zijn 
om grootschalig (dat wil zeggen met tientallen 

overheidsorganisaties) te kunnen oefenen.

Als u per datum inwerkingtreding van de omgevingswet niets verandert in uw bedrijfsvoering, hoeft u in het kader van de Omgevingswet ook niets te doen!

Mijlpaal, gerealiseerd door het Ministerie van BZK, die relevant is 
voor het bedrijfsleven in het kader van wetgeving, zie voor 
toelichting pagina 4Mijlpaal, gerealiseerd door het DSO op de productieomgeving, die 
relevant is voor het bedrijfsleven, zie voor toelichting pagina 5

Mijlpaal, gerealiseerd door het DSO op de pre-productieomgeving, die 
relevant is voor het bedrijfsleven

Mijlpaal, waaraan individuele bedrijven en brancheverenigingen een 
bijdrage aan kunnen leveren/ mee kunnen werken 

De Roadmap Route 2022 in relatie tot het bedrijfsleven: historisch overzicht

Gereed voor oefenen 12

16Gereed voor oefenen 

8Start DSO Werkplaatsen 
bedrijfsleven

Periodieke bijeenkomsten in het kader van communicatie en 
participatie,
te weten bijeenkomsten COGO (Centraal Operationeel 
Gebruikersoverleg) en NWOG (tactisch Netwerkoverleg Gebruikers). Periodieke bijeenkomsten in het kader van communicatie en 
participatie, te weten de landelijke inspiratiedagen, georganiseerd 
door Ads (programma aan de slag met de omgevingswet)

01-01-2022
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Nr. Spoor Mijlpaal Beschrijving

Communicatie & 
Participatie

COGO bijeenkomsten
NWOG bijeenkomsten
Inspiratiedagen

Ieder kwartaal wordt zowel een COGO als een NWOG bijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten worden vertegenwoordigers van het bedrijfsleven 
inhoudelijk meegenomen in de ontwikkeling van het DSO, de mogelijkheden tot ondersteuning voor het bedrijfsleven in voorbereiding op de invoering van de 
Omgevingswet, etc. Doelstelling van deze bijeenkomsten is om –naast het informeren op proces en inhoud- de betrokkenheid van het bedrijfsleven (gehoord 
worden, erkend worden, betrokken worden en oefenen) vorm en inhoud te geven. Meer informatie of  aanmelden? Mail de secretaris.
Daarnaast wordt eens per kwartaal een landelijke Inspiratiedag georganiseerd door programma Aandeslagmetdeomgevingswet. Tijdens  deze dagen worden ook 
workshops georganiseerd met als specifieke doelgroep het bedrijfsleven. De volgende inspiratiedagen vinden plaats op 7 april en 9 juni. Ook de tweewekelijkse 
sprintdemo’s die worden georganiseerd zijn toegankelijk voor het bedrijfsleven. 

1 Techniek Start PoC Open Stelsel API’s Bedrijven die gebruik willen maken van het Open Stelsel/ API’s moeten een aanmeldprocedure doorlopen, machtigingen kunnen regelen en hebben begeleiding 
nodig bij het aansluiten op de  preproductieomgeving en vervolgens op de productieomgeving van het DSO. Vanaf deze datum worden proof of concepts ontwikkeld 
door verschillende softwareleveranciers die helpen bij de aanmeldprocedures specifiek voor bedrijfsleven/ grootverbruikers t.b.v. het aansluiten op het DSO-LV 
Open Stelsel voor Derden met behulp van API’s en het oefenen met het DSO-loket en Open Stelsel, eveneens met behulp van API’s (zowel voor individueel oefenen 
en voor oefenen via de werkplaatsaanpak).

2 Techniek Voorbeeld omgevingsplan op demo-
omgeving DSO gepubliceerd

De VNG, ism stedenbouwkundig adviesbureaus, heeft een aantal voorbeeld omgevingsplannen gepubliceerd op de demo-omgeving van het DSO. Deze voorbeelden 
omgevingsplan zijn door het stedenbouwkundig werkveld te gebruiken. Bevindingen worden bijgehouden en gedeeld. 

3 Communicatie & 
Participatie

Verbinden & Feedback Vanaf 1 januari 2021 zorgen Ads en IPLO ervoor dat vragen en bevindingen vanuit het bedrijfsleven worden doorgezet naar de juiste 'tafels' en mensen om te 
verbinden met de juiste DSO/ Ads counterpart of koepel. Operationele bevindingen n.a.v. oefenen/ testen kunnen aan IPLO worden gemeld (in verband met 
achterliggende meldingenregistratie en afhandelprocessen) en grote lijnen, zorgen, ontwikkelingen, etc. via Roland Willemsen (Implementatiemanager DSO 
Bedrijfsleven).

4 Communicatie & 
Participatie

Online Campagne Omgevingswet
bedrijfsleven beschikbaar

Sinds geruime tijd is er een communicatietoolkit beschikbaar, onder meer voor het georganiseerde bedrijfsleven (toolkitomgevingswet). Sinds begin 2022 is bekend 
welke boodschappen voor het bedrijfsleven worden ingezet. Momenteel worden online kanalen geselecteerd om de juiste banners bij de juiste sectoren in beeld te 
brengen. Zie voor meer informatie: campagne Omgevingswet Bedrijfsleven. In het gelinkte document wordt onder meer beschreven welke boodschappen voor het 
bedrijfsleven zijn voorbereid en waar u meer informatie kunt vinden en antwoorden op uw vragen kunt krijgen. Veel informatie vindt u ook door u in te schrijven op 
de nieuwsbrief Implementatie Omgevingswet of het magazine Kwartslag

5 Communicatie & 
Participatie

Themabijeenkomst Participatie 
bedrijfsleven

Ten behoeve van deelnemers van COGO en NWOG werd begin februari 2022 een themabijeenkomst participatie voor het bedrijfsleven georganiseerd. Informatie 
beschikbaar via de secretaris.

6 Communicatie & 
Participatie

Start Stakeholders Participatietraject In de periode februari t/m half april 2022 loopt een stakeholder inventarisatie traject om meer inzicht te verkrijgen in vragen, zorgen en ideeën/ tips t.a.v. het DSO 
bij belangenorganisaties en individuele bedrijven die te maken gaan krijgen met het DSO (omgevingsloket). Dialoog met bedrijfsleven, belangenorganisaties, 
programma Aandeslag, beheerorganisatie, (koepels van) bevoegd gezagen. Doel: helder krijgen en managen verwachtingen over en weer rondom ingebruikname 
DSO bij inwerkingtreding omgevingswet.

7 Communicatie & 
Participatie

Eindrapportage Stakeholders 
Participatietraject

Dit traject wordt afgerond met een eindrapportage die wordt aangeboden aan de planning van DSO. Met het oog op de naderende datum inwerkingtreding is de 
afspraak gemaakt dat tot aan inwerkingtreding vooral wordt gewerkt aan stabiliteit en performance van het DSO. Voor zaken  die de inwerkingtreding kunnen 
bemoeilijken blijft uiteraard wel ruimte.

Toelichting bij mijlpalen en activiteiten voor het bedrijfsleven

mailto:Jan.Stufken@kadaster.nl
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/bijeenkomsten/evenementenagenda/2022/april/inspiratiedag-implementatie-omgevingswet-7-april/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/bijeenkomsten/evenementenagenda/2022/juni/inspiratiedag-implementatie-omgevingswet-9-juni/
https://www.toolkitomgevingswet.nl/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/publish/pages/196091/online-campagne-omgevingswet-voor-bedrijfsleven.pdf
https://confirmsubscription.com/h/d/EF03AF5574D1EED4
mailto:Jan.Stufken@kadaster.nl


Nr. Spoor Mijlpaal Beschrijving

8 Oefenen Start DSO Werkplaatsen bedrijfsleven Het bedrijfsleven kan oefenen met het DSO in de werkplaatsen. Een werkplaats is een manier om in een paar sessies met inhoudelijke en technische begeleiding een 
concrete stap in de implementatie te zetten én ervan te leren. Een belangrijk criterium is dat u in een werkplaats met samenwerkingspartners een concreet knelpunt 
oplost, of een stap zet bij een implementatievraagstuk. Van het doen van een werkplaats samen met een of meerdere overheden leert u het meest, dat wordt 
daarom ook van harte aanbevolen. 

9 Oefenen Verdieping DSO Werkplaatsen
Draaiboek Werkplaats 
beschikbaar

Het Startpakket incl. handboek (hoe organiseer ik een werkplaats in 5 stappen) ten behoeve van het  grootschalig oefenen door het bedrijfsleven is beschikbaar. Het 
gaat om zowel zelfstandig oefenen, als het begeleid oefenen in werkplaatsen. Het bedrijfsleven kan op verschillende manieren oefenen: 1) bedrijf in de rol van 
initiatiefnemer, 2) bedrijf in de rol van adviseur van een overheid bij behandelen van vergunningaanvragen (via Samenwerkfunctionaliteit) en 3) 
stedenbouwkundig adviesbureaus (ontwikkeling i.s.m. VNG).
Het meedoen aan werkplaatsen wordt zeer aanbevolen. Los daarvan: iedere DSO werkplaats die met een branche wordt uitgevoerd, gaat over een door die branche 
zelf ingebrachte casus, waarvan de branche bovendien de resultaten publiceert.

10 Oefenen Train de Trainer mogelijkheid voor Klik-
demo’s beschikbaar

Met deze mijlpaal komen Train de Trainer-sessies voor zelfklikdemo’s beschikbaar. Tijdens train de trainer bijeenkomsten krijgen vertegenwoordigers uit het 
bedrijfsleven een praktische training tot gespreksbegeleider bij zelfklikdemo’s. Samen met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven zijn aansprekende cases 
uitgewerkt. Deze vormen de basis van het oefen startpakket. Het aantal cases wordt met hulp van het bedrijfsleven nog verder uitgebreid.

Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan om mee te doen aan de klikdemo’s die door programma Aandeslagmetdeomgevingswet worden georganiseerd. Deze 
mogelijkheid in beschikbaar tot de wet in werking treedt. Individuele bedrijven kunnen meedoen via open inschrijving op klikdemo’s. Meer informatie over 
klikdemo’s.

11 Oefenen MKB-toets afgerond Met de Tweede Kamer is afgesproken dat er een onafhankelijke MKB-toets op gebruiksvriendelijkheid DSO(-loket) voor IWT wordt georganiseerd. Daarbij gaat het in 
elk geval om: Gebruiksvriendelijkheid van DSO-loket software, zoals functies en intuïtief gebruik. Kan ik als gebruiker gemakkelijk mijn weg vinden in het DSO-loket? 
De feedback die deze toets oplevert wordt meegenomen naar de prioritering voor de doorontwikkeling van het DSO.

Toelichting bij mijlpalen en activiteiten voor het bedrijfsleven

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/werkplaatsen-implementatie-omgevingswet/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/demo-geven-omgevingsloket/


Nr. Spoor Mijlpaal Beschrijving

1 Wet Invoeringswet bekendgemaakt Invoeringswet is gepubliceerd in Stb. 2020-172
2 Wet Aw's bekendgemaakt Aanvullingswetten zijn gepubliceerd.

Aanvullingswet geluid, Stb. 2020-83
Aanvullingswet bodem, Stb. 2020-87
Aanvullingswet grondeigendom, Stb. 2020-112
Aanvullingswet natuur, Stb. 2020-310

3 Wet NOVI digitaal Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is omgezet in de STOP-standaard en opgenomen in de pre-omgeving van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV).

4 Wet Inwerkingtredings-KB De voorhang van het Koninklijk Besluit (KB) met de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet is in beide Kamers afgerond.
5 AMvB AMvB 2018 digitaal De 4 algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) – Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en het Omgevingsbesluit (Ob) 

zoals die in 2018 zijn gepubliceerd in het Staatsblad (ook wel de 'basis-AMvB's') – zijn omgezet in de STOP-standaard en als testdata in de pre-productieomgeving (oefenomgeving) van de landelijke 
voorziening van het DSO gebracht.

6 AMvB AMvB's 2020 bekendgemaakt Het Invoeringsbesluit (Ib) en de 4 Aanvullingsbesluiten (Ab) zijn gepubliceerd.
Invoeringsbesluit, Stb. 2021-400
Aanvullingsbesluit geluid, Stb. 2020-557
Aanvullingsbesluit bodem, Stb. 2021-98
Aanvullingsbesluit natuur, Stb. 2021-22
Aanvullingsbesluit grondeigendom, Stb. 2020-532

7 AMvB AMvB's 2020 digitaal De 4 AMvB's (Bal, Bkl, Bbl en Ob) waarin de wijzigingen verwerkt zijn die volgen uit het Invoeringsbesluit en de 4 Aanvullingsbesluiten (geluid, bodem, natuur en grondeigendom), worden geconsolideerd 
– inclusief de wijzigingssporen die in 2020 in het Staatsblad zijn gepubliceerd – omgezet naar STOP en ingelezen als testdata in de pre-productieomgeving van de landelijke voorziening van het DSO. Deze 
geconsolideerde versie wordt 'AMvB 2020' genoemd. Onder de tegel 'regels op de kaart' op de homepage van het Omgevingsloket(verwijst naar een andere website) kunnen de juridische regels op een 
locatie en/of in een gehele AMvB/Omgevingsregeling worden bekeken. Daarbij kan door middel van de annotaties gezocht worden:
•op regels voor een activiteit of gebiedsaanwijzing (over documenten heen)
•op regels met betrekking tot een thema (binnen een document)
•op type regel (instructieregel of regel voor iedereen).
De annotatie-instructies waarop de annotaties zijn gebaseerd, zijn gevalideerd door de departementen.

8 AMvB AMvB's inclusief wijzigingen voor IWT 
beschikbaar voor PROD

In 2021 en 2022 worden de AMvB's nog gewijzigd door reguliere wetgevingsprocessen. De definitieve versie van de AMvB's waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, wordt uiterlijk 15 juni 2022 op de 
productieomgeving geladen.

9 Regeling Ir + Ar-en publicatieversie De Word-bestanden van de publicatieversies van de Invoeringsregeling (Ir) en de 4 Aanvullingsregelingen (Ar-en) (geluid, bodem, natuur en grondeigendom) zijn gereed. Bekendmaking volgt pas na 
beschikbaar komen van de publicatieversie van de laatste Aanvullingsregeling (Ar). De aanvullingsregeling geluid is eind maart 2021 in renvooi via de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar 
stellen (LVBB) gepubliceerd.

10 Regeling Or Ir 2020 digitaal De Omgevingsregeling (Or) waarin de wijzigingen die volgen uit de Invoeringsregeling verwerkt zijn, is omgezet naar STOP en ingelezen als testdata in de pre-omgeving van de landelijke voorziening van 
het DSO.

11 Regeling Or Ir en Ar-en 2020 digitaal De Omgevingsregeling (Or) waarin de wijzigingen die volgen uit de Invoeringsregeling (Ir) en de 4 Aanvullingsregelingen (Ar-en) verwerkt zijn, is omgezet naar STOP en ingelezen als testdata in de pre-
productieomgeving van de landelijke voorziening van het DSO, exclusief wijzigingen uit de drukproefcontroles voor de bekendmakingen Staatscourant. Onder de tegel 'regels op de kaart' op de 
homepage van het Omgevingsloket(verwijst naar een andere website) kan op specifieke locaties bekeken worden welke rijksregels er gelden omdat de regels die niet aan de aangeklikte locatie zijn 
gekoppeld, niet worden getoond. Ook kan, na het open van een hele AMvB of Omgevingsregeling, bekeken worden wat het werkingsgebied van de regels is op de kaart. Dit werkt vooral goed bij 
hoofdstuk 2 van de Omgevingsregeling omdat daar alle geometrische begrenzingen zijn vastgelegd.

12 Regeling Or inclusief wijzigingen voor IWT beschikbaar 
voor PROD

In 2021 en 2022 wordt de Omgevingsregeling nog gewijzigd door reguliere wetgevingsprocessen. De definitieve versie van de Omgevingsregeling waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, wordt uiterlijk 
15 juni 2022 op de productieomgeving geladen.

16 Bruidsschat Bekendmaking AMvB met laatste correcties BS De verzamel-AMvB met daarin enkele (voornamelijk technische) correcties op de bruidsschat is gepubliceerd.
17 Bruidsschat BS-definitief voor BG beschikbaar voor PROD Gepersonaliseerde versies van de definitieve bruidsschat, dus voor iedere gemeente en ieder waterschap, zijn beschikbaar voor plaatsing op de productieomgeving van de landelijke voorziening van het 

DSO. Over de realisatiedatum van deze mijlpaal worden nog gesprekken gevoerd; dit kan vanuit een gezamenlijke wens nog leiden tot een wijziging (vervroeging) op deze mijlpaal.
22 Toepasbare 

regels
TR AMvB met alle wijzigingen IWT zijn verwerkt 
in TR beschikbaar voor PROD

Er worden voor inwerkingtreding nog verschillende wijzigingen van de AMvB's bekendgemaakt. Deze wijzigingen hebben mogelijk impact op de toepasbare regels van de AMvB's. De definitieve versie 
van de toepasbare regels wordt uiterlijk 15 juni 2022 in de productieomgeving van DSO geladen

Toelichting bij mijlpalen BZK/ RenL

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-172.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-83.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-87.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-112.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-310.html
https://www.denationaleomgevingsvisie.nl/default.aspx
https://iplo.nl/digitaal-stelsel/introductie/
https://iplo.nl/digitaal-stelsel/aansluiten/standaarden/stop-tpod-imop/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-400.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-557.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-98.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-22.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-532.html
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/home
https://iplo.nl/digitaal-stelsel/introductie/landelijke-voorziening/lvbb/
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/home


Nr. Spoor Mijlpaal Beschrijving

10 VTH Checken, aanvragen en melden via loket 
in productie

Vanaf datum Inwerkingtreding kunnen bevoegd gezagen aanvragen en meldingen in de live-omgeving via het loket checken. De benodigde functionaliteit is voor iedereen 
beschikbaar. De aansluiting in productie op deze services kan ruim van tevoren beproefd worden.

11 VTH Ontvangen aanvragen en meldingen via 
services in productie

Met het realiseren van deze mijlpaal kunnen de VTH-systemen aanvragen of meldingen verzenden en ontvangen volgens het STAM-koppelvlak. De functionaliteit is nu voor 
iedereen die ermee gaat werken beschikbaar. Dit kan niet eerder zijn dan het moment waarop de wet in werking treedt. Vanaf de zomer van 2021 kan al wel in productie 
aangesloten worden op deze koppelvlakken en kunnen deze aansluitingen worden getest.

Nr. Spoor Mijlpaal Beschrijving

3 Generiek Gebruikservaringen verwerkt Er is al een feedbackproces ingericht voor de centrale verwerking van gebruikersfeedback; dit verloopt via het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). De verwachting is dat als 
vanaf oktober 2021 (veel) meer organisaties gaan oefenen er ook meer feedback op het functioneren zal komen. De meest urgente feedback wordt zo mogelijk nog voor 
inwerkingtreding verwerkt. Voor het overige is het verbeteren op basis van gebruikerservaringen een continu proces.

9 Planvorming Plan gereed voor grootschalig oefenen Het DSO bevat de functionaliteiten die minimaal nodig zijn om grootschalig (dat wil zeggen met tientallen) overheidsorganisaties te kunnen oefenen.

12 VTH Gereed voor oefenen De koppelvlakken en functies ten behoeve van de VTH-keten in de landelijke voorziening van het DSO werken voldoende om zinvol te kunnen aansluiten op en oefenen met 
de voorziening. Onder meer het koppelvlak voor aanvragen, meldingen en informatieplichten functioneert. Ook de meeste functies voor checken en aanvragen in het loket 
werken. (Maar nog niet álle functies benodigd voor IWT zijn bij deze mijlpaal gerealiseerd, waaronder instellen behandeldienst). Inmiddels is duidelijk geworden dat ook 
functionaliteit voor urgente planontwikkeling moet worden gerealiseerd. Deze functionaliteit was niet gedefinieerd in het IWT-niveau.

16 Toepasbare 
regels

Gereed voor oefenen De koppelvlakken en functies ten behoeve van toepasbare regels in de landelijke voorziening van het DSO werken voldoende om hier te kunnen oefenen. 
Het STTR (Standaard Toepasbare Regels)-koppelvlak is stabiel en geïmplementeerd in de voorziening.

Toelichting bij mijlpalen DSO PRE (Preproductie-omgeving)

Toelichting bij mijlpalen DSO PROD (Productie-omgeving)

https://iplo.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-maken-aanleveren/
https://iplo.nl/digitaal-stelsel/aansluiten/standaarden/sttr-imtr/

