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Waarom / aanleiding

Belangrijke behoeften vanuit het bedrijfsleven:

• Oefenen met het DSO en open stelsel (omgevingswet)

• Gehoord en erkend worden als stakeholder

• Betrokken worden/ voelen

• Succesvolle MKB-toets periode en implementatie van het DSO 
vanuit bedrijfsmatig initiatiefnemer perspectief

• Q4-2021 Quick-scan GAP; waar staat het bedrijfsleven nu en welk 
gat moet overbrugd worden om gereed te zijn voor IWT:

• Niet wachten op de storm, maar beginnen met roeien: verwachtingen managen, 
zorgen wegnemen, beschikbare info delen

• Februari t/m juni 2022 Stakeholderinventarisatie bedrijfsleven

• Welke vragen leven bij het bedrijfsleven, welke bevindingen komen uit pilots en 
werkplaatsen met het bedrijfsleven, welke tekortkomingen in het DSO heeft het 
bedrijfsleven geconstateerd?

• Waar moeten we vanuit Implementatie op inzetten tot aan IWT

Doelen: 
• Helder krijgen en managen 

verwachtingen bij 
bedrijfsleven rondom 
implementatie DSO

• Branches, bedrijfsleven 
ondersteunen bij 
voorbereiden op IWT

• Vergroten zelfredzaamheid 
bedrijfsleven



Hoe
• Stakeholder inventarisatie traject

• Dialoog met stakeholders

• Inzicht in vragen, zorgen en ideeën/ tips t.a.v. het DSO 
bij belangenorganisaties en individuele bedrijven die te maken gaan krijgen 
met het DSO

• Resultaten van dialoog om

a) de MKB-toets (periode) beter te kunnen (helpen) (in)richten 

b) de verwachtingen bij de deelnemers aan de toets op voorhand beter te 
kunnen managen

• Terugkoppelmomenten

• DSO-werkplaatsen

• Bedrijven, branches en belangorganisaties (grootschalig) laten oefenen met 
het DSO

• Oefencases voor zelfstandig oefenen

• Ronde Tafel Content

• Wekelijkse Stakeholdertafel (proces)

• Taskforce Verbeteren Maatregelen

• MKB-toets periode

• Platforms zoals Cogo en Nwog

• Wekelijks spreekuur op dinsdag



Top 3 – belangrijkste aandachtspunten
• Uniformiteit in het gebruik van trefwoorden en 

benamingen door de overheden voor werkzaamheden en 
activiteiten.

• >> B1 taal en de lijst van werkzaamheden en trefwoorden wordt 
landelijk beheerd. Juridische activiteiten: overheden maken eigen 
keuzes

• Van de functies in het DSO wordt verwacht dat ze 
makkelijk te vinden zijn en qua werking lijken op de 
huidige voorzieningen AIM, OLO, ruimtelijkeplannen en 
meldpunt bodemkwaliteit of dat een duidelijke uitleg 
wordt gegeven als de werking anders is geworden. 

• >> Naast algemene toelichtingen en webinars op de IPLO-website 
zijn specifieke bedrijvenpagina’s toegevoegd en blijft het mogelijk 
om DSO werkplaatsen aan te vragen

• Beschikbaarheid van voldoende content in het DSO 
Omgevingsloket is belangrijk om te kunnen oefenen. 

• >> Bruidsschat van alle gemeenten en enkele waterschappen 
beschikbaar. Daarnaast ook rijksregels (AMvB’s, etc.). Ruim 1000 
digitale formulieren beschikbaar om te oefenen, naast content van 
oefenende BG’s.



Tijdlijn beschikbare inhoud (content) DSO-loket

heden

• Bruidsschat gemeenten en 
waterschappen

• Rijksregels
• Deel van de formulieren*1 met 

vragenbomen in check en 
aanvragen

• Groot deel van Maatregelen op 
Maat *1

Techniek loket = DSO
Content = bevoegde gezagen (incl. software voor maken content)

*1 actueel overzicht van beschikbare werkzaamheden en activiteiten middels formulieren / vragenbomen in check en aanvragen:
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/beschikbare-informatie-oefenomgeving/

Periode voor
• Oefenen
• Robuust maken
• Gereed maken voor 

productie inwerkingtreding

In de definitieve IWT content zit:
• AMvB’s en Omgevingsregeling van het Rijk met bijbehorende vragenbomen
• Bruidsschat voor alle gemeenten met bijbehorende vragenbomen
• Bruidsschat voor waterschappen die hem willen met bijbehorende 

vragenbomen en waterschapsverordeningen voor de waterschappen die 
voor IWT willen publiceren met bijbehorende vragenbomen

• 12 provinciale omgevingsverordeningen met bijbehorende 
voorbereidingsbesluiten en vragenbomen

• Meer formulieren met vragenbomen in check, maatregelen op maat en 
aanvragen (ook van bevoegde gezagen)

2029

• Bruidsschatten vervangen door 
eigen regelgeving

• Alle omgevingsbesluiten 
conform omgevingswet

• Formulieren met vragenbomen 
in check, maatregelen op maat 
en aanvragen

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/beschikbare-informatie-oefenomgeving/


Andere aandachtspunten
• Zelfredzaamheid en autonomie van bedrijven: Men 

wil zelf relevante informatie kunnen vinden over de 

werking van het DSO Omgevingsloket en zelfstandig 

kunnen oefenen. 

• Oefencases om zelfstandig te kunnen oefenen.

• Wekelijks spreekuur

• Samen met overheden oefenen

• Een inhoudelijk goede en vlotte reactie (via IPLO) 

draagt bij aan de voortgang en geeft inzicht in wat 

er in de werelden van het bedrijfsleven en de 

overheden speelt



Opvolging stakeholderparticipatie
• Alle aandachtspunten zijn opgepakt en veel ook gerealiseerd cq

afgehandeld

• Inzichten maximale voorbereiding MKB-toets

• Blijven managen verwachtingen in het hele ecosysteem rondom 
het DSO via bestaande platforms en gremia

• Continueren oefenen in DSO-werkplaatsen bedrijfsleven

• Rapportage bevindingen en wensen DSO: beoordelen, wegen en 
verder gebracht via bestaande lijnen en procedures

• Inzicht in implementatie inzet tbv bedrijfsleven: welke (extra) 
acties nodig zijn op gebied van:

• Communicatie

• Voorlichting

• Educatie

• Ondersteuning

• >>Advies wat wel/ niet doen

• >>Door wie


