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Planning stelselherziening 
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Digitaal Stelsel Omgevingswet 



DSO: samen naar 2024 
  

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet 
is een ketensamenwerkingsproject 

 

• Grote opgave voor de gezamenlijke 
overheden 
 

• Gezamenlijke verantwoordelijkheid 
 

• Verankerd in Bestuursakkoord 
 

• Intensieve samenwerking 
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Juridische borging DSO: uitgangspunten 

• DSO keten van samenwerkende partijen om  kwalitatief goede 
informatie te kunnen ontsluiten 

 

• Borgen: componenten, soort informatie en taken en 
verantwoordelijkheden 

 

• Uitgangspunten juridische borging: 

 1. kaders DSO op hoofdlijnen 

 2. doorontwikkeling DSO waar mogelijk 
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Juridische regeling DSO: hoofdlijnen 

1. Onderdelen DSO 
 

2. Functionaliteiten 
 

3. Taken en verantwoordelijkheden in wet 
 

4. Kwaliteitsborging 
 

5. Standaarden 
 

6. Overige 

 

 

 

 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu 8 



9 Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

Overgangsrecht 



 
Wanneer overgangsrecht?   
 Afweging tussen verschillende uitgangspunten: 

• zo snel mogelijk over naar nieuwe stelsel 

• voorkomen rechtsvacuüm en dubbel regime 

• waarborgen bestaande rechten 
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Overgangsrecht voorzieningen 

• Omgevingsloket Online (OLO) 

– Tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip blijft OLO in stand 
om de ingediende aanvragen te kunnen verwerken 

 

• Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) 

– Geen overgangsrecht omdat AIM in de huidige wet- en 
regelgeving (Wabo/ Waterwet) geen grondslag heeft. 
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Overgangsrecht voorzieningen 

• Ruimtelijkeplannen.nl (RP.nl) 

– De ruimtelijke instrumenten in de database van de landelijke 
voorziening Ruimtelijkeplannen.nl blijven in ieder geval tot 10 
jaar na inwerkingtreden van de Omgevingswet beschikbaar. 

– Het Informatiehuis Ruimte voorziet in een overbruggingsfunctie in 
deze 10 jaar. 
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Overgangsrecht instrumenten 
• Omgevingsdocumenten aangewezen bij Omgevingswet en 

Omgevingsbesluit 

• Invoeringswet, hoofdstuk 11 

– Overgangsrecht voor instrumenten van nu geldende wet- en 
regelgeving  

– Overgangsrechtperiode per instrument anders: start is 
inwerkingtreden van de Omgevingswet, einde van 
overgangsrechtperiode verschilt per instrument. 

– Lopende procedures 

• Digitaliseringsplicht van Wro, Wabo, Chw: RO Standaarden en 
Ruimtelijkeplannen.nl  
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 Overgangsrecht (enkele instrumenten)  
 • Visie 
 Gemeentelijke visie: uitgestelde werking (artikel 11.6 ev. Iw) 

 Provinciale en nationale omgevingsvisie direct van kracht 

• Verordening  

 provincie: analyse en overleg met provincies loopt nog 

     waterschap: uitgestelde werking (termijn bij KB). Huidige keuren blijven 
gelden tot de waterschapsverordening er is (artikel 11.44 Iw) 

• Omgevingsplan 
 Gelijkstelling bestaande bestemmingsplannen, beheersverordeningen, 

omgevingsplan van rechtswege (artikel 11.19 en 11.73 ev. Iw) 

 Idem van enkele verordeningen (artikelen 11.26 en 11.71 Iw) 
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Overgangsperiode (enkele instrumenten)  

• Periode van muteren conform RO Standaarden; start procedure 
onder ‘oude recht’ 

• Structuurvisie (Wro – H2) : max 2 jaar 

• Bestemmingsplan en inpassingsplan ( Wro – H3) : max 4 jaar 

• Voorbereidingsbesluit : geen overgangstermijn 

• Omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan 
(Wabo, 2.12, eerste lid, onderdeel a, onder 3) : n.v.t. - geen 
omgevingsdocument 

• Na uiterlijk 10 jaar moet het bevoegd gezag een omgevingsplan 
vaststellen. 
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Volg ons op Twitter! 
@EenvoudigBeter 
 
Meer informatie: 
Omgevingswetportaal.nl 

 


