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Planning aansluiten gericht op inwerkingtreding (IWT) 
Omgevingswet per 1 januari 2023 

 

  
1-aug-

22 
16-aug-

22 
1-sep-

22 
16-sep-

22 
1-okt-

22 
16-okt-

22 
1-nov-

22 
16-nov-

22 
1-dec-

22 
16-dec-

22 
1-jan-

23 
16-jan-

23 
1-feb-

23 

Regulier aansluiten op pre-
productie 

                
  

  
      

STAM (functioneel)                           

STTR  (functioneel)                           

STOP-TPOD (technisch)                           

Regulier aansluiten op productie                           

STAM (functioneel)                           

STTR  (functioneel)                           

STOP-TPOD (technisch)                           

Niet-regulier aansluiten op pre-
productie 

                          

STAM (functioneel)                           

STTR  (functioneel)                           

STOP-TPOD (technisch)                           

Niet-regulier aansluiten op 
productie 

                          

STAM (functioneel)                           

STTR  (functioneel)                           

STOP-TPOD (technisch)                           

                            

 
Legenda   

STAM (functioneel) werkende aansluiting waarbij ontvangst aanvraag door bevoegde gezagen wordt aangetoond 

STTR  (functioneel) werkende aansluiting waarbij werking per bevoegd gezag wordt aangetoond (beschreven proces) 

STOP-TPOD (technisch) aantoonbaar technische werkende aansluiting met leverancier (die vervolgens zelf de partij toegang kan geven) 

Regulier leverancier kan zelf aansluiting plannen en regelen, ondersteuning is beschikbaar 

Niet-regulier leverancier plant aansluiting in afstemming met aansluitteam, ondersteuningscapaciteit is beperkt.  

Indien geen ondersteuning beschikbaar is, is aansluiting niet meer mogelijk. 

Freeze-periode periode waarin aansluiten niet meer is toegestaan in verband met pre-productie-checks en -validaties

Freeze- 

periode 
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Toelichting op de planning 
Als overheid sluit u aan op onderdelen van het Digitaal Stelsel 

Omgevingswet (DSO) om informatie te versturen en te ontvangen. U moet 

eerst aansluiten op de oefenomgeving (pre-productieomgeving). Dit kan tot 

en met 15 september 2022. Daarna kunt u aansluiten op de 

productieomgeving. U sluit aan op de productieomgeving om na de 

inwerkingtreding te kunnen werken volgens de Omgevingswet. Dit doet u 

uiterlijk voor 1 oktober 2022. Daarna kunt u alleen nog aansluiten in overleg 

met uw leverancier en het aansluitteam. 

Oefenomgeving (pre-productieomgeving) 
• Aansluiten op de oefenomgeving van het Digitaal Stelsel Omgevingswet 

(DSO) kan al geruime tijd. Uw leverancier realiseert deze aansluitingen 

in uw opdracht. Indien noodzakelijk verleent het programma Aan de 

slag met de Omgevingswet hierbij ondersteuning. Deze fase noemen we 

de reguliere aansluitperiode. De reguliere aansluitperiode loopt tot en 

met 15 september 2022. (In het overzicht aangegeven met groen.      ) 

• Ook na 15 september 2022 is aansluiten op de oefenomgeving mogelijk, 

maar alleen in overleg met het aansluitteam en uw leverancier. U moet 

u tijdig hiervoor aanmelden en de aansluiting plannen om zeker te 

weten dat de ondersteuning die u eventueel nodig heeft, beschikbaar is. 

U plant dit samen met uw leverancier in overleg met het aansluitteam. 

Deze fase noemen we de niet-reguliere aansluitperiode. De niet-

reguliere aansluitperiode loopt tot en met 15 november 2022. (In het 

overzicht aangegeven met oranje.      ) 

• Aansluiten op de oefenomgeving zal ook hierna mogelijk zijn maar met 

een duidelijke kanttekening. Als de aansluiting op de oefenomgeving op 

15 november 2022 niet bewezen werkend is, kunt u niet meer op de 

productieomgeving aansluiten voor de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet. 

• De oefenomgeving blijft na inwerkingtreding bestaan. Zo kunt u blijven 

testen en oefenen. 

Productieomgeving 
• Aansluiten op de productieomgeving van het DSO is eveneens al 

geruime tijd mogelijk. Voor de Standaard aanvragen en melden (STAM) 

en de Standaard toepasbare regels (STTR) is aansluiten volledig 

mogelijk. Voor de Standaard officiële publicaties (STOP) en de 

Toepassingsprofielen omgevingsdocumenten (TPOD) is aansluiten op dit 

moment alleen nog technisch mogelijk.  

Functioneel kan aansluiting plaatsvinden wanneer de leverancier de 

productiecheck succesvol heeft doorlopen. Indien noodzakelijk verleent 

het programma Aan de slag met de Omgevingswet hierbij 

ondersteuning. Deze fase noemen we de reguliere aansluitperiode. 

Deze reguliere aansluitperiode wordt afgerond op 30 september 2022. 

(In het overzicht aangegeven met groen.      ) 

• Ook na 30 september 2022 is aansluiten op de productieomgeving 

mogelijk. Maar u kunt dan alleen nog aansluiten in overleg met het 

aansluitteam en uw leverancier. Meld u daarom tijdig aan en plan de 

aansluiting in om zeker te weten dat de ondersteuning die u eventueel 

nodig heeft, beschikbaar is. Deze fase noemen we de niet-reguliere 

aansluitperiode. De niet-reguliere aansluitperiode loopt tot 

1 december 2022 en is afhankelijk van de beschikbaarheid van het 

aansluitteam. Als het aansluitteam niet beschikbaar is, dan is het niet 

mogelijk om aan te sluiten voor inwerkingtreding. (In het overzicht 

aangegeven met oranje.      ) 

• Aansluiten op de productieomgeving is na 30 november 2022 niet meer 

mogelijk. Als het niet meer mogelijk is om aan te sluiten, zult u 

alternatieve maatregelen moeten nemen, zoals het inzetten van een 

tijdelijke alternatieve maatregel (TAM) of door taken uit te besteden aan 

bijvoorbeeld een Omgevingsdienst die wel een koppeling heeft. 

Aansluiten niet mogelijk rond IWT 
• U kunt tussen 1 december 2022 en 16 januari 2023 niet aansluiten op de 

oefenomgeving en productieomgeving. We noemen deze periode de 
Freeze-periode. In deze periode controleert het aansluitteam de 
instellingen in het DSO en de instellingen van de overheden en 
behandeldiensten. Ook controleert het aansluitteam met de betrokken 
partijen of alle routering voor aanvragen kloppen. (In het overzicht 
aangegeven met bruin.      ) 

• Vanaf 16 januari 2023 kunt u weer aansluiten op de oefenomgeving en 

de productieomgeving. (In het overzicht aangegeven met groen.      ) 

Zie ook 
Kijk voor meer informatie op de website: Aansluiten op het Digitaal Stelsel 

Omgevingswet. 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/tam/
https://iplo.nl/digitaal-stelsel/aansluiten/
https://iplo.nl/digitaal-stelsel/aansluiten/

