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Een motie is geen KB… 

3/10/22

• Tweede en Eerste Kamer hebben moties aangenomen gericht op IWT op 1 

januari

• Tweede Kamer is ook al akkoord met datum, Eerste Kamer niet

• Behandeling IWT-KB in EK verwacht op 1 en 8 november

• Als EK akkoord gaat wordt KB zsm gepubliceerd

• Maar: tot EK gestemd heeft is er sprake van 

onzekerheid over 1 januari

• En nu dan???



Wat doen we met productiegang DSO?
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• De software van DSO-LV is al geruime tijd in productie, DSO-LV staat dus 

al ‘aan’. 

• Aansluiten op koppelvlakken PROD is al geruime tijd mogelijk, BG-en 

worden opgeroepen dit bij voorkeur voor 1 oktober voor elkaar te hebben. 

• Het is niet nodig hiermee te wachten tot de EK besloten heeft

• Mocht IWT niet op 1 januari zijn maar later, dan is dit maar vast achter de 

rug – je blijft aangesloten tot we wel in werking treden. 

• Laatste software nodig voor IWT rolt van de band cf planning, zoals 

aansluiting op DigiD. Ook dit wacht niet op de Eerste Kamer. 



Wat doen we met content in DSO-LV?

3/10/22

• Risico van late besluitvorming = content-opstopping op PROD

• Dus: we gaan alvast laden wat we laden kunnen

• Rijkscontent en bruidsschat zijn al bekendgemaakt, deze kunnen in PROD van 

DSO-LV geladen worden zonder IWT-datum

• Bruidsschat is al af, productieversie wordt voor alle gemeenten (behalve 

Voorne aan Zee en latende gemeenten) 2e helft oktober geladen in PROD

• NB minus WTI: deze wordt nageleverd in de KOOP-systemen als 

publicatiedatum KB bekend is

• Inclusief toepasbare regels en behandeldienstinstellingen

• Waterschappen kunnen bruidsschat krijgen op verzoek

• PROD-versie AMvB’s en Or worden nu getest en tweede helft oktober geladen

• Met activiteitannotaties + TR ontgrondingen

• Overige toepasbare regels volgen in december

• Mocht EK niet akkoord gaan met IWT 1 januari:

=> dan legen we PROD-omgeving



Wanneer productie decentrale content?
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• Gemeenten kunnen lokale aanvullingen / wijzigingen op bruidsschat 

(zoals lokale checks) aanbrengen zodra de bruidsschat door Rijk op PROD 

geladen is => dus vanaf eind oktober/begin november

• Waterschappen kunnen bruidsschat krijgen op verzoek => wie voor 1 januari 

in productie gaat met eigen verordening kan bruidsschat integreren en heeft 

hem niet nodig

• Provincies en waterschappen kunnen verordeningen publiceren in DSO-

LV nadat EK heeft besloten over IWT-datum (8 november)

• Provincies moeten met eigen TR ontgrondingen aansluiten op die van het 

Rijk, dit kan nadat je je eigen verordening hebt gepubliceerd

• Behandeldienstinstellingen in rijkscontent en bruidsschat kunnen worden 

ingesteld als activiteitannotaties geladen zijn, dus begin november

• ADS kan dit voor je doen als je erom gevraagd hebt!



Help, hoe hou ik gebiedsontwikkeling op 
gang in mijn gemeente???
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• Maak overzicht planvoorraad nu t/m zomer 2023

• Kan je plan in ontwerp worden vastgesteld voor 1/1? Doe dat, en maak 

gebruik van het overgangsrecht => afhandelen met oud recht en IMRO

• Doe alles wat met een omgevingsvergunning (BOPA) kan ook met een 

vergunning, ga niet onnodig postzegelplannen maken

• Wed voor plannen die tijdkritisch zijn (zoals gebiedsontwikkeling) 

en die in Q1/Q2 2023 in ontwerp moeten op 2 paarden:

• Meld deze voor de zekerheid aan voor de CHW (BZK doet extra ronde)

• Maak gebruik van TAM IMRO, zodat je technisch niet hoeft te 

converteren bij uitstel IWT

• En maak een CHW-plan verbrede reikwijdte / omgevingsplan in IMRO

• Doe onderzoek geluid en veiligheid indien nodig dubbel

• Niet tijd-kritische plannen (bv integratie verordening): 

• begin in STOP-TPOD en schuif planning naar achter

als IWT wordt uitgesteld



Gemeente – waarop focussen bij DSO?
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Ik besteed alles uit: VTH aan omgevingsdienst, plan aan bureau, en ik heb geen 

tijd en geen geld en geen mensen. HELP!

- Check behandeldienstinstellingen bruidsschat en rijkscontent op PRE, staan ze goed?

- Geef aan ADS door dat je ze ook op PROD wil, dan hoef je dit niet zelf te doen

- Zorg dat er een VTH-aansluiting door of namens jou is en dat je op PROD bent 

aangesloten + dat je contract met OD klopt met nieuwe wereld

- Zorg dat je plansoftware hebt die is aangesloten op DSO (PROD voor IWT)

- Ben je vaste klant bij 1 adviesbureau? Dan is het handig als je dezelfde software 

hebt, dat scheelt weer converteren

- Zorg dat je Wro-plannen bij zijn (IMRO 2012, doe voor IWT wat voor IWT kan)

- Inventariseer wat je aan (niet uitstelbare) planvoorraad hebt in Q1 en Q2 2022 

en overleg met bureau(s) hoe je dat gaat aanpakken (BOPA, IMRO, STOP?)

- Zorg dat je een regelbeheersysteem hebt dat is aangesloten op DSO

- Dit is een nieuwe taak, doe je dit zelf of ga je dit ook uitbesteden? Maak een 

keuze. Indien dat laatste dan moet je dat wel regelen natuurlijk! 

- Had je lokale checks in OLO? Maak een keuze of en wat je in DSO gaat doen! 



Gemeente – waarop focus bij DSO?
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Ik doe zoveel mogelijk zelf. Ik besteed alleen BTP uit aan de OD en heb VTH 

verder in eigen hand en maak mijn plannen zelf.

- Behandeldienstinstellingen: wil je die bij IWT ook zelf doen? Zorg dat je dat ook kan 

en oefen het op DSO! Vraag hulp aan ADS als het niet lukt.

- Zorg dat je het eens bent met OD over wat er naar hen moet gaan en wat niet

- Heb een VTH-systeem aangesloten op PRE en PROD

- Oefen met de meest voorkomende aanvragen en meldingen

- Oefen ook meervoudige aanvragen en doe dat interbestuurlijk

- Oefen ook met samenwerken met andere overheden, en heb afspraken over hoe 

je samen zorgt dat je je termijn haalt! 

- Heb een plansysteem aangesloten op PRE en PROD van DSO

- Oefen met het zelf maken van een stukje omgevingsplan

- Oefen ook muteren want alles in omgevingsplan is straks een mutatie! 

- Als je TAM IMRO gaat gebruiken: oefen dmv proefpublicatie op RP.nl

- Heb een transitieplan voor je omgevingsplan. Wat ga je wanneer aanpakken? 

Hoe hou je het overzicht? 



Gemeente – waarop focus bij DSO?

3/10/22

Ik doe zoveel mogelijk zelf. Ik besteed alleen BTP uit aan de OD en 

heb VTH verder in eigen hand en maak mijn plannen zelf - vervolg

- Heb een regelbeheersysteem aangesloten op PRE en PROD van DSO

- Bepaal wat voor dienstverlening je wil bieden in het Omgevingsloket 

bij IWT obv de bruidsschat en rijkscontent. Had je lokale checks? Wil 

je ze terug, wil je er meer? 

- Zorg dat je de daarvoor benodigde TR getest hebt op PRE

- En zet ze voor 1 januari klaar in aansluiting op de bruidsschat

- NB Je hebt niets aan techniek als je niet weet hoe en waarvoor je het moet 

gebruiken, dit kan je alleen waarmaken als je je mensen goed hebt 

opgeleid



Vragen?
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