
Digitaal Stelsel 
Omgevingswet

• Wat houdt het in?

• Wat zijn de verschillen met de 
huidige situatie?

• Hoe wordt het ontwikkeld?

• Welke systemen koppelen 
vanuit het lokaal bevoegd 
gezag?
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Integraal beeld voor de gebruikers
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Planmaker

Belanghebbende Vergunningverlener

Initiatiefnemer
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Het nieuwe omgevingsloket
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Wat biedt het digitaal stelsel op 2021?

1 digitaal Omgevingsloket voor het…

… indienen van vergunningen en meldingen

… het raadplegen en checken van informatie 

… en oriënteren op een kaart.



Landelijke Voorziening

Landelijke Voorziening 
Bekendmaken en 

Beschikbaar stellen (LVBB)

Register Toepasbare Regels 
(RTR)

Stelselcatalogus

PLANVTH Regels

Lokale voorzieningen

Het Omgevingsloket in het digitaal stelsel 
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Digitaal Stelsel 
Omgevingswet



Vervanging van de bestaande 
voorzieningen door DSO

Meerwaarde en verschil ten opzicht van de huidige 
digitale voorzieningen.



Omgevingsloket vervangt de huidige voorzieningen
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Omgevingsloket Online (OLO)
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Het loket voor de omgevingsvergunning en de watervergunning

Verschil met DSO:

1. DSO combineert landelijke en lokale regels, OLO vrijwel alleen landelijk

2. DSO gebruikt precies de werkingsgebieden van de juridische regel

3. DSO is meer gericht op de eindgebruiker, minder juridische taal

4. Veranderingen in de regels kunnen direct worden doorgevoerd (content)



Activiteiten Internet Module (AIM)
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Het loket voor het melden van milieurelevante activiteiten: checken of een 

melding nodig is, inzicht krijgen in milieuregels en maatregelen, en online een 

melding Activiteitenbesluit indienen.

Verschil met DSO:

1. DSO combineert landelijke en lokale regels, AIM alleen landelijk

2. DSO integreert OLO2 en AIM; een bedrijf hoeft niet bij 2 loketten te zijn

3. DSO biedt een goede zoekfunctie, in plaats van AIM’s lange activiteitenlijst



Ruimtelijke Plannen.nl (RP.nl)
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Het loket voor bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die 

gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

Verschil met DSO:

1. DSO toont geconsolideerde plannen, éen overzicht van alle geldende 

regels

2. DSO toont niet alleen bestaande IMRO plannen, maar ook alle nieuwe 

Omgevingsdocumenten, die integraler en breder zijn 

3. DSO  bevat ook de waterschapsverordeningen, RP niet

4. DSO kan regels per locatie per activiteit tonen, uit meerdere plannen



Zes veranderingen voor bevoegd gezag
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1. Nieuwe landelijke software functionaliteiten

2. Nieuwe standaarden voor informatie-uitwisseling

3. Gewijzigde processen lokale overheden 

4. Gewijzigde en nieuwe software functionaliteiten lokale overheden

5. Intensievere samenwerking met keten- en uitvoeringspartners 

6. Bevoegd gezag als één van de bronhouders voor nieuwe geaggregeerde 

informatie in de vorm van informatieproducten.



Koppelen met het digitaal stelsel

Lokale ICT-systemen bij overheden kunnen worden gekoppeld 
aan de landelijke voorziening van het digitaal stelsel.



Plansysteem Tools voor vragenbomen

VTH systeem
Zaaksysteem

Lokale systemen en het digitaal stelsel
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Maken, Bekendmaken & beschikbaar stellen 
van omgevingswetbesluiten
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Van omgevingswetbesluiten naar toepasbare regels

Goede toepasbare regels = betere dienstverlening



Maken en beschikbaar stellen van 
toepasbare regels

Hoe hoog wordt het nieuwe bouwwerk?

5 meter of lager

Hoger dan 5 meter

Hoofdstuk II. 
Categorieën gevallen waarin voor bouwactiviteiten en planologische 
gebruiksactiviteiten geen omgevingsvergunning is vereist

Artikel 2
Een omgevingsvergunning voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste 
lid, onder a of c, van de wet is niet vereist, indien deze activiteiten 
betrekking hebben op:

3. Een op de grond staand bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan in 
achtererfgebied, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:
a voor zover op een afstand van niet meer dan 4 m van het oorspronkelijke 
hoofdgebouw, niet hoger dan
1. 5 meter
2. 0,3 meter boven de bovenkant van het afscheidingsconstructie met de 

tweede bouwlaag van het hoofdgebouw
3. het hoofdgebouw

toepasbare regelsjuridische regels

Heb ik een vergunning nodig om op postcode 
2585 ST 58 een schuur te bouwen?



Aanvraag Informatie Melding

Aanvraag
formulier

en

Conclusies

Heb ik een vergunning nodig voor het plaatsen van mijn 
dakkapel? 
Onder welke voorwaarden mag ik in de tuin parkeren? 
Of welke gegevens moet ik bij mijn vergunningaanvraag 
voegen?



Aanvragen en Melden
hybride aansluiting: OLO én DSO-LV

DSO-LV

DKA

VTH t/m 31.12.20API

VTH OW Proof

ESB / API GW

OLO2



Procesbeschrijvingen aansluiten
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8 - Live demo 
Omgevingsloket 

10 - Introductie toepasbare 
regels 

4 - Technisch aansluiten op 
het DSO

5 - Werken met de 
omgevingstafel

12- Een omgevingsplan in de 
geest van de Omgevingswet

14 - Plato in het DSO

6 - Toepasbare regels voor 
gevorderden 

Ronde 1
13.30–14.30

7 - Werkingsgebieden 

Ronde 2
15.00–16.00

2 - Functionele kwartaaldemonstratie DSO deel I

2 - Functionele kwartaaldemonstratie DSO deel II (incl. leveranciersdemo)

15.15–16.15

3 - Technische 
kwartaaldemonstratie 

DSO

13 - Verwerving van nieuwe 
functionaliteiten planvorming 

en vergunningverlening

9 - DSO in context

Pauze

Lunch en leveranciersmarkt

Pauze en leveranciersmarkt

Borrel en leveranciersmarkt

10.00 - 11.00

11.30 - 12.30

11.00 - 11.30

12.30 - 13.30

14.30 - 15.00

16.00 – 17.30

3 - Technische 
kwartaaldemonstratie 

DSO

Pauze

13.30-14.45

14.45 - 15.15

1 - Introductie DSO09.00 - 09.55

11 - Migratie landelijke 
voorziening en aansluiten DSO

Beginners Beginners en gevorderden Gevorderden en expertsGevorderden



Roadmap naar 2021

• 2019: try-outs, praktijkproeven, oefenen

• Eind 2019: oplevering DSO Landelijke Voorziening (DSO-LV) op 

basisniveau

En gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk: 

• Leveranciers van lokale software voorbereiden op het digitaal stelsel 

• Aansluiten van lokale systemen op landelijke voorzieningen van het DSO

• Vullen van het DSO met inhoud 

• Voorbereiden en oefenen met uitvoeringsprocessen

• Focus op minimum of vervullen van grotere ambitie


